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Pesca da lampreia, do sável e
da solha, no rio Minho, poderá
vir a acabar?
(Na página 7)

Poiares Maduro inaugurou,
em Cerveira, Loja Interativa de
Turismo
(Na página 5)

Ricardo Abreu Brigadeiro

O MOMENTO!...
Durante a quadra natalícia recebemos muitos postais de boas festas,
bem como mensagens trazidas por outras formas de comunicação.
Embora possa parecer uma fantasia, o certo é que, fosse qual fosse
a proveniência das comunicações chegadas a “Cerveira Nova”, todas eram
analisadas com minúcia.
Entre os exemplares, vindos dos mais diversos pontos, houve um que
me sensibilizou bastante, dado que era a reprodução, em desenho (género artístico que muito aprecio), de duas capelas localizadas em Cerveira e
Lovelhe.
Uma, a de S. Roque, na sede do concelho, e outra, de Nossa Senhora
da Encarnação, no monte com o mesmo nome.
O postal, com desenhos da autoria de Hugo Venade, foi remetido pela
União de Freguesias de Vila Nova de Cerveira e Lovelhe.
Uma interessante iniciativa dos autarcas locais que, assim, num gesto
simples, mas com bastante significado, deram realce a duas capelas com
tradições no concelho e que os fiéis, tanto da paróquia de Vila Nova de
Cerveira, como da de Lovelhe, se habituaram a venerar, especialmente as
imagens de “S. Roquinho das Cortes” e da “Senhora da Encarnação”.
Isto não quererá dizer que não houve mais postais de boas festas que
não despertassem o nosso agrado. Houve. Só que os desenhos das duas capelas foram, realmente, os que
mais gostamos.
J.L.G.

Ricardo Abreu Brigadeiro

INATEL Cerveira
registou, em
agosto de 2014,
uma procura
próxima dos 100
por cento
(Na página 11)

Atleta cerveirense
em destaque
no Campeonato
Nacional e
Campeonato
do Minho de
Ciclocrosse
(Na página 12)
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Rinoplastia melhora
autoestima
e função respiratória

Viver com Pacemaker

Os problemas estéticos associados ao nariz podem conduzir a baixos níveis de autoestima, uma situação que pode
ser reversível após a realização de uma rinoplastia, um procedimento que melhora, em simultâneo, a aparência e a função respiratória.
“As deformações nasais podem ser responsáveis pelo
isolamento e uma diminuição do nível de autoestima das pessoas, uma vez que o nariz causa um grande impacto, neste
caso negativo, na aparência das pessoas devido à exposição
natural da face”, revela António Sousa Vieira, Coordenador
da Unidade de Otorrinolaringologia do Hospital Lusíadas Porto.
E acrescenta: “através da rinoplastia é possível corrigir
deformidades no nariz que afetam a autoestima das pessoas
e o que nós, otorrinolaringologistas, fazemos habitualmente
é um dois em um, ou seja, solucionamos, em simultâneo, o
problema estético e corrigimos os possíveis erros funcionais
que possam estar a perturbar a respiração”.
A rinoplastia é um procedimento cirúrgico que consiste
na alteração do aspeto, estrutura e função do nariz. A cirurgia é realizada através de incisões por dentro das narinas,
separando-se as partes moles das estruturas subjacentes e
posteriormente a cartilagem e o osso que estão a causar a
deformação. Na mesma intervenção podem corrigir-se defeitos congénitos ou causados por um traumatismo e ainda
solucionar problemas de obstrução nasal.
O tema vai estar em destaque no congresso “NOSE
2015”, uma iniciativa que se vai realizar no Hospital Lusíadas
Porto nos próximos dias 22 a 24 de janeiro, que conta com a
presença de médicos de referência nacional e internacional,
e que será marcada por uma componente prática constituída
por oito rinoplastias ao vivo em doentes reais.
Hospital Lusíadas Porto

CERVEIRA NOVA

O pacemaker é um aparelho eletrónico, extremamente
sofisticado, que vai monitorizar o ritmo do coração. Quando
existe uma perturbação da atividade elétrica do coração, este
dispositivo médico vai emitir um estímulo elétrico que desencadeia a contração do músculo cardíaco, permitindo desta
forma um número de batimentos cardíacos adequados a uma
normal atividade da pessoa.
Hoje em dia, os pacemakerssão aparelhos seguros, de
tamanho reduzido, com baterias de longa duração (7 a 10
anos), que vão gravando dados sobre a evolução da doença,
bem como das perturbações do ritmo cardíaco, registando o
tipo, a data, a duração das arritmias.
A implantação de um pacemaker exige uma pequena
cirurgia que é normalmente realizada com anestesia local.
Através de uma pequena incisão na pele, abaixo da clavícula, o médico introduz cuidadosamente o eletrocateter no
coração, através de uma veia. O procedimento é controlado
através de raios X.
O portador de pacemaker deve ter sempre o cuidado de
não faltar às consultas programadas que têm por objetivo
avaliar o local da implantação, detetar eventuais problemas
com o funcionamento do equipamento e, dependendo das
queixas apresentadas, otimizar a programação de forma a
melhorar a qualidade de vida do doente.
Existe ainda um vasto conjunto de mitos sobre a utilização e funcionamento dos pacemakers, relacionados especialmente com:
- Detetores de metais: Os doentes com pacemaker podem utilizar qualquer meio de transporte incluindo o avião.
Devem viajar sempre levando o cartão internacional de portador de pacemaker mostrá-lo, para que os alarmes não sejam
ativados.
-Exercício Físico: Se não houver outros problemas que o
contraindiquem, o desporto é totalmente seguro e aconselhado, à exceção de desportos de contacto como karaté.
-Eletrodomésticos: Todos estes aparelhos geram campos
eletromagnéticos tão pequenos, que não têm qualquer interferência no funcionamento do pacemaker.
- Telemóveis: O seu uso é seguro desde que mantido a
dez centímetros de distância da zona do equipamento.
Artigo de Opinião Dr. Carlos Morais, Cardiologista e
Presidente da Associação Bate Bate Coração.

O SEU JORNAL

Atividade física melhora
qualidade de vida dos doentes
renais
Devido às limitações a que estão sujeitos como consequência da doença, muitos doentes renais crónicos descartam quaisquer atividades físicas, uma situação para a qual
a Sociedade Portuguesa de Nefrologia (SPN) alerta, incentivando a uma prática de exercício físico de trinta minutos por
dia de forma a melhorar a qualidade de vida dos doentes.
“Os doentes renais crónicos, essencialmente os que estão a fazer hemodiálise, apresentam algumas limitações no
que diz respeito à tolerância ao exercício físico, uma situação
que pode ser consequência de uma anemia ou disfunção cardiovascular”, refere Fernanda Carvalho, vice-presidente da
SPN, acrescentando ainda que “é comum apresentarem uma
capacidade funcional e aeróbia bastante inferior à de uma
pessoa saudável”.
“Apesar desta condição, é importante que os doentes renais não abdiquem da atividade física. Uma caminhada de
apenas trinta minutos por dia pode fazer a diferença e pode
ser eficaz na diminuição das limitações a que estes doentes
estão sujeitos. No entanto, é importante aconselharem-se
com o médico para avaliar o melhor programa de exercícios,
pois cada caso, estando dependente de diversos fatores, requer uma atenção especializada”, acrescenta.
Em Portugal, estima-se que cerca de 800 mil pessoas
deverão sofrer de doença renal crónica, considerando qualquer uma das suas cinco fases ou estádios de evolução. A
progressão da doença é muitas vezes silenciosa, isto é, sem
grandes sintomas, tendo como consequência uma tardia
consulta médica num elevado número de doentes, podendo
diminuir assim a possibilidade de uma total recuperação da
função renal.
Todos os anos surgem mais de dois mil novos casos de
doentes em falência renal. Em Portugal existem atualmente
cerca de 16 mil doentes em tratamento substitutivo da função
renal (cerca de 2/3 em diálise e 1/3 já transplantados), e cerca dois mil aguardam em lista de espera a possibilidade de
um transplante renal.
A Sociedade Portuguesa de Nefrologia é uma organização de utilidade pública, sem fins lucrativos, fundada em
1978 que tem por missão, através do desenvolvimento da
atividade científica dentro da área da nefrologia, ajudar a prevenir e a curar as doenças renais e melhorar a qualidade de
vida de todas as pessoas afetadas de doença renal.
Sociedade Portuguesa de Nefrologia
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Comércio e indústria ao longo dos
tempos na freguesia de Lovelhe
Parte VII

Dou início a este capítulo com o Minimercado “Fiel Amigo”, o qual apenas durou oito anos, talvez por ser, como o
seu pseudónimo diz: “fiel”, o que segundo consta, todo o comerciante que for fiel ou honesto não chega a rico.
A foto que ilustra este artigo, trata-se da casa onde existiu
o referido minimercado que encerrou, já lá vão quinze anos,
como o tempo passa!
#############
Manuel Georgino Gomes Esmeriz – (N. 26.06.1949) –
Míni Mercado “O Fiel Amigo”, funcionou de 1981 a 1989, no
lugar de Eidos, à face da antiga Estrada Nacional nº 13, atual
Av. da Liberdade, sendo propriedade do referido Manuel Esmeriz.
Manuel Joaquim Lopes “Tombas” (N. __.__.1877 e
F. 19.12.1946) – Sapataria e lavrador, funcionou de 1907 a
1946, na Rua Nova. Deste sapateiro advém a alcunha, que
ainda hoje existe na família, de: “Tombas”, pelo motivo do
Manuel Lopes, para com os seus clientes da sapataria, aplicar muito o termo ou frase: “metem-se umas “tombas” e as
botas ficam novos”. A casa onde funcionou a sapataria pertenceu ao referido Manuel Lopes e hoje, pertence a sua neta
Araci Lopes.
Manuel José Fernandes - (N. __.__.19__ e F.
__.__.19__) – Mercearia e Ferragens, funcionou de 1938 a
1940, no lugar de Breia, faceando a atual Av. da Liberdade,
hoje propriedade de Hilário Rodrigues.
Manuel José Gonçalves - (N. 02.09.1901 e F.
03.07.1965) – Alfaiate, laborou de 1944 a 1949, no lugar da
Breia, em casa faceando a antiga E. N. nº 13, atual Av. da
Liberdade, em prédio pertencente a Hilário Rodrigues.
Manuel José Morgado – (N. 1851 e F. 20.02.1924) Mercearia “Flor do Picouto”, (pagou contribuição industrial no
ano de 1897, no cumprimento do nº 1 do art.º 25º do decreto
de 28.03.1895; e no ano de 1907, no cumprimento do nº 1 do
art.º 21º da lei eleitoral de 08.08.1901). Em casa faceando
a antiga E. N. 13, atual Av. da Liberdade. No Jornal “A Voz
de Cerveira”, nº 79, de 02.04.1916, foi encontrado o anúncio
publicitário relativo ao comerciante referido que se passa a
apresentar:
Manuel Maria Martins Conde - (N. 03.10.1889 e F.
08.07.1973) - Corte de madeiras, laborou de 1947 a 1949,
tendo residido no lugar da Breia.
Manuel Rodrigues “da Palpita” – (N. 03.07.1912 e F.
02.04.1981) – Ferreiro, laborou de 1937 a 1952 no lugar do
Picouto, perto da casa que foi do falecido Zeca da Silvana e
de 1952 a 1956, no lugar da Areia, à face da atual Rua do Picouto, na casa que hoje é pertença de Miguel Lopes Madeira.

Manuel Pereira - (N. em S. Julião de Freixo – Ponte do
Lima a 27.12.1892 e F. 03.12.1975) – Padaria (fabrico e venda), laborou de 1938 a 1964, Adquirida a Gil António Perucho, localizava-se no lugar do Picouto, faceando a Quelha
do Picouto e a Rua do Picouto. No recinto desta panificação
chegaram-se a fazer alguns bailaricos, ao som de música
gravada. Este estabelecimento de padaria uniu-se à Panificação Central de Cerveira, passando a efetuar apenas venda
de pão aos seus clientes.
Otália Maria Pereira “tia Natália” - (N. 04.01.1903 e F.
29.01.1993) – Leiteira, laborou de 1927 a 1982, residente no
lugar do Picouto. Andava com o caneco do leite à cabeça,
vendendo o produto, de porta em porta, aos seus clientes.
Mais tarde, num carrinho de mão.
Paulo Jorge Gomes Martins – (21.11.1982) – “Churrasqueira do Cruzeiro”, a laborar desde 2008, entre a Rua da
Estrada Real e a Av. da Liberdade. Os seus clientes sempre
bem servidos, tanto na qualidade como na quantidade, podem levar, para saborear nas suas casas, o bom bacalhau,
frango, costela, crioulos, entre outros grelhados, condimentados com umas pinceladas de gostoso piripíri e, também, para
acompanhar as deliciosas batatas fritas e o saboroso arroz
seco. Tudo isto tem o toque mágico de quem tem o prazer
de bem cozinhar!
Magalhães Costa – 2014
(Cerveira)

Loja Interativa de Turismo convida-o a “Olhar Cerveira”
Diferentes perspetivas, o mesmo
cenário. Seis fotógrafos amadores de
Vila Nova de Cerveira aceitaram o desafio lançado pela Câmara Municipal
para a recolha de imagens do Concelho. O resultado está exposto, desde 9
de janeiro, na Galeria da Loja Interativa
de Turismo.
Paisagens, património material e
imaterial, gentes ou momentos de Vila
Nova de Cerveira. As objetivas destes
seis conterrâneos, amantes de fotografia e apaixonados pela ‘Vila das Artes’,
captaram a essência do Concelho,
através de fotografias deslumbrantes
e criativas que se convertem, ao olhar
dos visitantes, em postais do que Vila
Nova de Cerveira é e tem para oferecer.
Os trabalhos foram compilados na
exposição com o tema “Olhar Cerveira”,
que acompanha a inauguração da Loja
Interativa de Turismo, esta sexta-feira,
09 de janeiro, e que vão estar patentes

Este ano é que vai ser
Este ano promete ser rico
em surpresas.
Para quem não acreditar
neste prognóstico, basta recordar os incríveis acontecimentos revelados no ano
passado, como por exemplo o fim do império Espírito
Santo, a detenção de José
Sócrates, as condenações
de Duarte Lima e Armando
Escreve:
Vara, a fraude nos vistos
dourados por altos quadros
do Estado, a ascensão de
Vítor Nelson Esteves
António Costa, a legionella
Torres da Silva
e as suas gotículas, a queda
(VN Cerveira)
do preço dos combustíveis,
o declínio da PT e dos seus
magníficos super-gestores.
Muito mais aconteceu no nosso quintal à beira mar plantado, mas estes são alguns casos que ninguém conseguiu
prever que viessem a ocorrer, o que demonstra a imprevisibilidade do futuro. À medida que o País e o mundo mudam,
cada vez mais rápido e sem aviso, gerir a incerteza é, pois,
cada vez mais a única certeza.
O que nos reserva então 2015?
Além da certeza de mais um aumento da carga fiscal,
reserva-nos certamente muitas surpresas do ponto de vista
económico e político, até porque vai haver eleições legislativas. Mas do que realmente interessa à vida dos cidadãos
e das empresas, vislumbram-se alguns sinais de evolução
positiva.
Para já, o Banco de Portugal prevê uma evolução favorável do investimento, que resultará, em larga medida, da trajetória de aceleração projetada para o investimento empresarial decorrente das oportunidades e recursos do novo quadro
comunitário de apoio, das medidas de apoio à exportação,
das parcerias do Banco de Fomento e de outros instrumentos
para impulsionar o investimento.
No concelho de Cerveira, conhecido pelo seu dinamismo
industrial, os empresários não costumam baixar os braços
e em 2015 deverão continuar a investir, a gerar riqueza e a
criar postos de trabalho, assumindo-se cada vez mais como
protagonistas do desenvolvimento.
Assim, desde que o labirinto da burocracia do Estado
não atrapalhe em demasia, existem algumas oportunidades
e desafios que permitem olhar para o novo ano e deixar um
exercício de otimismo relativo.
Relativo porque como diz o provérbio “gato escaldado de
água fria tem medo”.
Ainda é muito cedo para prescindir da desconfiança com
que olho para os números que nos apresentam, com que
ouço o que nos prometem, com que provo o que nos servem, com que toco no que nos apresentam a reluzir, pois
continuam bem frescas as terríveis consequências sociais de
décadas de irresponsabilidade, desbaratar de recursos, má
governação e mentiras.
Assim, deixo-vos a letra da música “Somos todos muito
bonzinhos” - Rádio Macau, carregada de sátira aos tempos
que vivemos:
Como manda os mandamentos. Mais os santos sacramentos.
Não roubamos nem matamos. Nem sequer cobiçamos.
As galinhas dos vizinhos.
Temos razões para estar contentes. Bater palmas e mostrar os dentes.
Cambalhotas e saltinhos. Somos todos muito bonzinhos.
Como manda as escrituras. Mais as boas composturas.
Não mentimos nem traímos. Não troçamos nem nos rimos.
Das desgraças dos vizinhos.
Temos razões para estar contentes. Bater palmas e mostrar os dentes
Cambalhotas e saltinhos. Somos todos muito bonzinhos.
Somos todos uns amores.
Bom ano.
Vila Nova de Cerveira, 8 de janeiro de 2015.
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Proposta de moção em defesa da clarificação do futuro do Castelo de Cerveira
Em Assembleia da União de Freguesias de Vila Nova de Cerveira e Lovelhe foi aprovado,
por unanimidade, o seguinte documento que transcrevemos na íntegra:
Síntese
Os proponentes desta moção almejam
chamar a atenção para a resolução urgente de um problema que se arrasta há anos.
A sua principal motivação é alertar para a
necessidade de ultrapassar os obstáculos e
preparar um futuro digno para o Castelo de
Cerveira. Deste modo, apela-se à responsabilidade, à sensibilidade, ao bom senso e a
uma melhor articulação entre todos os intervenientes para alcançar uma solução justa
e equilibrada em benefício da salvaguarda
e valorização desse precioso património.
Neste contexto, o Município deve assumir
um papel de relevo e ser o protagonista impulsionador do desenvolvimento da solução
preconizada.

1. Breve nota história do
Castelo de Cerveira
Na linha de fronteira que constitui o Rio
Minho situa-se, na sua margem esquerda, a
medieval fortaleza de Vila Nova de Cerveira,
construção militar fundamental na linha defensiva do Alto Minho - que se prolongava
entre a foz do Minho (em Caminha) e a vila
de Melgaço.
A origem do conjunto arquitetónico designado por “Castelo de Cerveira” perde-se no
tempo e a sua história material começa a ser
revelada apenas na Idade Média.
Sabe-se que o lugar de alcaide do Castelo de Cerveira estava atribuído no tempo
de D. Sancho II. Nesse longínquo século XIII,
uma notícia proveniente das “Inquirições” de
D. Afonso III (datada de 1258) refere os dispositivos necessários aos trabalhos de conservação e manutenção do castelo, obrigação que competia aos seus habitantes.
A fortaleza que hoje existe é o resultado
da dinâmica construtiva verificada no reinado
de D. Dinis (O Lavrador).
No âmbito da consolidação e reforço das
posições fronteiriças este monarca, em 1317,
tentou atrair para a localidade uma centena
de habitantes, propósito que renovou quatro
anos mais tarde, pela outorga de carta de
foral ao burgo (1321). Dava-se assim cumprimento ao “reforço de uma rede urbana”
fortemente vinculada à autoridade régia.
Ao longo dos séculos seguintes o Castelo
de Cerveira desempenhou diversas funções,
quer como fortificação de defesa, centro cívico da sede do concelho - albergando os
edifícios públicos mais importantes, e até
aglomerado habitacional.

2. A Pousada D. Dinis
No interior do burgo fortificado no século
XIII por D. Dinis, foram efetuadas as obras de
adaptação a Pousada sob projeto do arquiteto Alcino Soutinho.
As obras foram iniciadas nos anos 70,
sendo a Pousada D. Dinis inaugurada em
1982, funcionando, desde essa altura, como
uma unidade hoteleira dispondo de 29 quartos e diversos serviços de apoio (bar, restaurante, discoteca), sendo integrada na rede
das Pousadas de Portugal do grupo ENATUR (Empresa Nacional de Turismo).

Pela sua excecional localização e ótimas
instalações disponíveis, desempenhou durante cerca de 25 anos um papel determinante na capacidade de atração turística do
concelho, contribuindo decisivamente para a
dinamização socioeconómica local, a criação
de riqueza e de postos de trabalho.
Em 2003 o Governo Português, face a
uma situação de acumulação de resultados
líquidos negativos durante mais de uma
década, decidiu privatizar a ENATUR, bem
como ceder a exploração das Pousadas de
Portugal ao grupo que ganhasse essa privatização.
O grupo vencedor foi o GPP - Grupo
Pestana Pousadas. Assim, em 1 de Setembro de 2003, o GPP tornou-se responsável
pela exploração da Rede de Pousadas por
um período de 15 anos, com possibilidade de
extensão por mais 5 anos, caso fosse cumprido um Plano de Expansão Complementar
(mais 2/3 Pousadas ou mais 200 quartos) e,
também, com a possibilidade de extensão
por mais outros 5 anos caso seja cumprido o
Plano de Internacionalização das Pousadas
de Portugal.
Segundo o acordo assinado entre o Estado Português e o GPP - «Quanto ao contrato
de cessão de exploração da rede Pousadas
de Portugal, deve o mesmo salvaguardar os
interesses do Estado, nomeadamente no que
diz respeito à conservação dos monumentos
nacionais àquela afetos e do respetivo património móvel, que fazem parte do domínio
público, atendendo à importância que tais
bens possuem para a história e para a cultura de Portugal.» - Governo Português, 2003.
A partir de novembro de 2005 a Pousada
passou a funcionar só aos fins de semana.
A Pousada D. Dinis foi definitivamente
encerrada em 2008 pelo concessionário, o
Grupo Pestana Pousadas, a pretexto da realização de obras nos edifícios que, em rigor,
não aconteceram.
Agora, é com profunda angústia que assistimos diariamente à sua degradação e pior
ainda, à irremediável perceção de que se rapidamente não forem tomadas decisões para
modificar o estado das coisas, este valioso
património acabará também ele por constituir
mais uma ruína e um péssimo exemplo de
como não devemos tratar a nossa história.
Assim, o tempo é precioso para recuperar o muito que já foi perdido e evitar danos
maiores.
Neste contexto, ainda que incapazes de
resolver o assunto, não podemos ficar indiferentes à situação que presenciamos.
Por um lado, porque a manutenção desta indefinição acabará por afastar os potenciais investidores no aproveitamento deste
espaço monumental, principalmente no âmbito das oportunidades de investimento para
ampliar a competitividade da economia portuguesa previstas no quadro comunitário de
apoio 2014-2020 e quando uma das prioridades económicas nacionais é a aposta no
Turismo. Por outro, pelo legado de memória
e extraordinário significado que este monumento corporiza.
De facto, no seu interior erguem-se os
edifícios da Casa da Câmara e Cadeia, o Pelourinho, a Igreja da Misericórdia, os Quar-

téis, Paióis e a Cisterna. Na entrada principal
da barbacã, encontra-se a Capela de Nossa
Senhora da Ajuda (A Vaidosa), cuja festividade em sua honra continua a ser celebrada
todos os anos com muita devoção.

3. O Futuro do Castelo
Com o encerramento da Pousada D. Dinis promovido pelo Grupo Pestana e aceite
pela ENATUR, o conjunto edificado acolhido
pelo Castelo de Vila Nova de Cerveira, foi devolvido ao Estado, encontrando-se devoluto
e em progressiva degradação.
Tanto pela importância histórica, como
pelo valioso património existente no interior,
os Cerveirenses nutrem pelo seu Castelo um
valor emocional sem paralelo e incompatível
com a amargura que sentem ao ver o estado
de abandono a que atualmente está submetido.
Em 2011 um grupo empresarial alemão
chegou a manifestar interesse em investir
na antiga Pousada, mas acabou por desistir,
já no início de 2012, depois de sucessivos
atrasos na obtenção de resposta positiva por
parte das entidades competentes.
Em 2012, no âmbito do Orçamento Participativo, a Câmara de Vila Nova de Cerveira
desafiou a população do concelho a decidir
sobre o destino para o Castelo de Cerveira.
As três opções apresentadas pela autarquia
para o futuro da antiga Pousada foram:
• Acolhimento de atividades “a promover
por entidades públicas ou privadas que permitam a dinamização socioeconómico do espaço”, integrado no centro histórico da “vila
das Artes”;
• Exclusiva instalação de serviços municipais ligados à Cultura e Turismo no imóvel;
• Instalação de uma unidade de alojamento turístico e outros serviços de hotelaria
e restauração, como aconteceu até 2008.
Em 2013 e 2014, o município assegurou
a limpeza e manutenção dos espaços verdes.
Nesse período também organizou várias
atividades de animação sociocultural no interior do Castelo e desenvolveu ainda diversas
diligências junto da tutela que, apesar da boa
recetividade patenteada, até ao momento
tem-se relevado inconsequentes para ultrapassar a atual situação de bloqueio.
Ora, um monumento historicamente importante para a defesa no nosso território
e da nossa soberania, com um conjunto de
edificações de valor arquitetónico considerável que fazem parte do domínio público não
pode, agora, ser objeto de uma total indiferença quando à definição da sua utilização.
A indiferença perante esta situação é
no mínimo impossível de suportar. Por isso,
aproveitamos esta oportunidade para expressar um grito de desespero para que rapidamente se defina uma solução que permita
encontrar uma perspetiva de futuro para o
Castelo, devolvendo-lhe uma nova esperança como polo de atração e desenvolvimento
de Cerveira.

a nossa enorme preocupação com a situação retratada, a qual tem originado um crescente sentimento de desagrado.
Estamos convictos que o município de
Vila Nova de Cerveira reúne as melhores
condições para tomar as decisões mais acertadas tendo em vista a salvaguarda e valorização deste importante conjunto arquitetónico.
Assim lhe seja permitido proceder.
Certamente que a solução encontrada
terá de ser debatida, partilhada e contratualizada pelas entidades envolvidas num
quadro legal, equilibrado e justo, no mesmo
sentido da progressiva descentralização das
competências para os municípios que se
têm acentuado nos últimos anos, assente
ainda no mérito da aplicação do princípio da
subsidiariedade nas relações institucionais,
considerando a proximidade como elemento
determinante para o êxito da resolução dos
problemas.
Esperançosamente resta-nos desejar
que a boa vontade esteja sempre presente
em pano de fundo, que as escolhas sejam
bem-aventuradas e ficamos com uma certeza: a necessidade de uma solução urgente
para garantir ao Castelo de Cerveira um futuro digno da sua magnífica história.
Só assim se pode colocar futuro no presente e honrar o seu passado.

5. Deliberação
Nesse sentido, os ora proponentes subscrevem a presente moção em defesa da clarificação do futuro do Castelo de Cerveira,
para que seja aprovada em Assembleia de
Freguesia da União de Freguesias de Vila
Nova de Cerveira e Lovelhe e posteriormente
submetida à apreciação da Assembleia Municipal e que dela seja dado conhecimento às
seguintes autoridades:
A Sua Excelência O Presidente da República.
A Sua Excelência O Primeiro-Ministro.
A Sua Excelência A Ministra de Estado e
das Finanças.
A Sua Excelência O Secretário de Estado
das Finanças.
À Direção-Geral do Tesouro e Finanças.
A todos os Grupos Parlamentares com
assento na Assembleia da República.
À Administração da ENATUR.
À Administração do GPP - Grupo Pestana Pousadas.
À Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira.
À Assembleia Intermunicipal da CIM.
(…)
Certos de que V. Exas. são sensíveis à
questão relatada e que não deixarão de se
empenhar pessoalmente na resolução urgente deste problema, solicitamos que nos
informem acerca da respetiva evolução.
Assembleia de Freguesia da União de
Freguesias de Vila Nova de Cerveira e Lovelhe,

4. A solução
Não podemos, pois, deixar de manifestar

ASSINATURA
ANUAL
(PAPEL):

28 de Novembro de 2014.

Pague a sua assinatura através de
transferência bancária para a conta com o
IBAN PT50-0033-0000-50077499264-05
Não esqueça de indicar o nome do assinante

NACIONAL
€ 20,00
ESTRANGEIRO:
€ 30,00
DIGITAL
€ 12,50
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Inauguração da Loja Interativa de Turismo abriu
novos horizontes do Governo para o Castelo de Cerveira

Sumário
Reunião Executivo
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Manutenção da Rede em Água, em baixa, Construção de
Reservatórios para Abastecimento de Água à Freguesia
de Covas” – Adjudicação – Ratificação de Despacho
(04) - Empreitadas de “Remodelação da Praça da Galiza (Largo da Feira)” – “Avenida das Comunidades/Regeneração Urbana da Entrada Norte da Vila” – “Incubadora
das Indústrias Criativas/Bienal de Cerveira” – Construções
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Vila Nova de Cerveira conta com um espaço moderno e dinâmico de promoção turística. A inauguração da
Loja Interativa de Turismo decorreu no passado dia 09
de janeiro, com a presença do Ministro-Adjunto do Desenvolvimento Regional, Poiares Maduro que, perante os
apelos do Presidente da Câmara Municipal para ajudar a
desbloquear o dossier que envolve o Castelo, deixou a
garantia de “uma reação em tempo útil”.
A receção decorreu na Praça do Município ao som do
Hino a Vila Nova de Cerveira, entoado pelas vozes do Coral
Polifónico e do Coro Infantojuvenil de Vila Nova de Cerveira,
para depois ter lugar o descerramento da placa de inauguração presidido pelo autarca local, Fernando Nogueira, e pelo
governante, Poiares Maduro. Diversas entidades locais e regionais, autarcas de Concelhos vizinhos e população assistiram a este ato solene.
Para o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de
Cerveira, esta parceria com o Turismo do Porto e Norte de
Portugal é “estratégica para a promoção das nossas riquezas
patrimoniais, ambientais e artísticas que são motor do desenvolvimento do Concelho”.
A intervenção de Fernando Nogueira enalteceu “a beleza natural e patrimonial ímpar” com a qual o Concelho foi
bafejado, exemplificando com o Castelo, “um dos principais
ex-líbris mais visitados por turistas”. Aproveitando a oportunidade, o edil solicitou ao Ministro “os seus bons ofícios junto
da tutela a fim de desbloquear este dossier que há muito preocupa os cerveirenses”.
Na sua intervenção, o Ministro Poiares Maduro começou
por responder ao apelo do autarca, garantindo que já teve a
oportunidade de falar e expor esta situação à Secretária de
Estado do Tesouro, comprometendo-se a dar ao Município
“uma reação em tempo útil a estas preocupações manifestadas”.
Poiares Maduro referiu-se ainda ao Turismo como um dos
setores mais dinâmicos de Portugal, com crescimentos notáveis em 2014, realçando o papel que tem tido na recuperação
do nosso país. “Temos de crescer e criar emprego, mas fazelo de forma sustentável e competitiva, com os fatores únicos
de cada território a diferenciar-nos a nível global”, assegurou.
Por sua vez, o vice-presidente da Entidade Regional de
Turismo do Porto e Norte de Portugal, Jorge Magalhães,

salientou o novo equipamento como uma mais-valia para o
Concelho, confirmando que o processo de implementação
desta Rede de Lojas Interativas já está ativo em 40 das 52
Municípios.
Após as intervenções, seguiu-se uma visita ao interior do
espaço coordenada pela Dr.ª Isabel Castro, técnica do porto e Norte de Portugal, com explicações e demonstrações
da interatividade das valências tecnológicas e conteúdos
disponibilizados, e no exterior tempo para uma self com as
entidades representadas, confirmando a funcionalidade dos
equipamentos colocados ao dispor dos visitantes. De recordar que esta nova estrutura turística vem substituir o antigo Posto de Turismo, localizado junto à Praça do Município,
tendo sido objeto de um investimento de 169.955,08 euros,
com uma comparticipação de 144.461,82 euros, no âmbito
do Programa Operacional Regional do Norte (ON 2) através
do FEDER, eixo prioritário II.
A Associação Cultural e Recreativa do Divino Salvador
de Covas ainda cantou as Janeiras ao Ministro-Adjunto, com
uma letra própria e sugestiva ao momento: a importância da
resolução do impasse do Castelo para devolvê-lo aos Cerveirenses. Seguiu-se uma visita guiada pelo centro histórico
da vila, com destaque para o Castelo de Cerveira. A visita
do governante terminou com a inauguração da exposição do
Acervo da Fundação Bienal de Cerveira.

Mega aula solidária de Zumba Fitness® agendada para dia 25
“Faça valer cada movimento”. É
com este lema que o Citius Fit – Clube de Fitness de Cerveira - e a Câmara Municipal organizam, para dia 25
de janeiro, às 15h00, o Zumbathon®.
Um evento solidário de Zumba Fitness® com dois objetivos: apoiar
três Associações de Defesa dos Animais e combater o sedentarismo.
Bilhetes à venda por 3 euros, mais a
entrega de um bem essencial.
Face às enormes dificuldades que
as Associações de Defesa dos Animais
enfrentam, sobretudo de cariz económico, o Citius Fit, juntamente com o Município de Cerveira e o apoio de vários
parceiros, resolveu contribuir para esta
nobre causa, através da organização
de um evento de grande popularidade,
como é a modalidade de Zumba Fitness®.
No palco do Pavilhão Municipal de
Desportos de Cerveira, 12 instrutores
do distrito e da região prometem dinamizar uma Mega Aula de Zumba Fitness® que agite, motive, contagie e
inspire os participantes para uma tarde

de domingo saudável, divertida e acima
de tudo solidária. O evento conta ainda
com música ao vivo com a presença de
Paulo Baixinho.
Cada inscrito é desafiado a oferecer
um bem essencial de modo a contribuir
para o bem-estar dos animais acolhidos
pelas associações. No final, as receitas
e produtos angariados com esta atividade revertem a favor da Patas e Patas de Cerveira, da Selva dos Animais
Domésticos de Caminha e da Mimos e
Ternuras de Valença.
Não restam dúvidas de que a prática
do Zumba está na moda. Nenhum outro
programa de fitness consegue proporcionar toda a incrível e abrangente experiência de uma aula Zumba, por isso
todas as semanas, mais de 14 milhões
de pessoas em 185 países, participam
nestas aulas de fitness que combinam
dança latina com atividade física.
Os bilhetes para o Zumbathon® Mega aula solidária de Zumba Fitness®
de Vila Nova de Cerveira - encontramse à venda nos Postos de Turismo de
Cerveira, Valença e Caminha e junto

dos instrutores convidados. As crianças até aos 7 anos têm entrada gratuita. Evento inicia às 15h00, no Pavilhão
Municipal de Desportos.

VI Taça Ibérica de Slalom agendada para 25 de janeiro
Vila Nova de Cerveira volta a receber, pela sexta vez, a Taça Ibérica
de Slalom, prova desportiva de caráter internacional em águas bravas.
Organização prevê a participação de
uma centena de atletas de Portugal
e Galiza.
Com um percurso aproximado de
300m, a prova decorre no Rio Coura,
na Freguesia de Covas (Azenha de
Pagade), estimando-se a participação
de cerca de 120 atletas de 15 clubes
portugueses e galegos. Trata-se de um
evento de grande prestígio que, ano
após ano, reúne atletas de referência
internacional.
Numa organização conjunta da Federação Portuguesa de Canoagem, Federação galega de Piraguismo, do Club
Deportivo Miño – Teixugos e da Associação Kaiak Darque Clube, com cola-

boração da Câmara Municipal de Vila
Nova de Cerveira, Junta de Freguesia
de Covas e IPDJ, o principal objetivo é
a sua consolidação, atraindo um número crescente de participantes e público.
O rio Coura oferece excelentes
condições para prática da modalidade, dada a proximidade com o mar e o
fato da zona estar protegida dos ventos
dominantes que facilitam a prática da
canoagem em época de inverno, coincidindo com momentos de maior caudal
no rio.
Enquanto fator de desenvolvimento
social e humano, o desporto é uma área
fundamental de atuação da autarquia
cerveirense que procura organizar e
colaborar em iniciativas que potenciem
esta componente na comunidade local.
O início da competição está marcado para as 10h00, e a entrega dos prémios prevista para as 16h00, no próprio

local.
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Nova viatura para o Posto da
G.N.R. de Cerveira

Peregrino José António Garcia
de passagem por Cerveira

Uma das viaturas, das sete que recentemente foram entregues ao Comando Territorial de Viana do Castelo, foi distribuída ao Posto de Vila Nova de Cerveira.
Além da unidade da Guarda Nacional Republicana cerveirense, também foram contemplados os postos de Ponte
de Lima, Barroselas, Valença, Vila Praia de Âncora, Monção,
Freixo e o destacamento de trânsito.
A entrega destas novas viaturas visa dotar o Comando
Territorial de Viana do Castelo de meios mais capazes de
responder, com eficiência, às necessidades que possam
aparecer.

Iluminação nas ruínas do
Espírito Santo e na capela
da Senhora da Encarnação
As ruínas da capela do Espírito Santo, bem como a capela da Senhora da Encarnação desde há tempo que estão
iluminadas, graças a uma iniciativa da União de Freguesias
de Vila Nova de Cerveira e Lovelhe.
Já não é a primeira vez que aquela ação se verifica só
que depois, passado algum tempo, tudo volta a ficar às escuras.
Até que, como aconteceu agora na quadra natalícia, alguém se interessou de voltar a iluminar aquelas duas estruturas de interesse artístico.
Foi a União de Freguesias de Vila Nova de Cerveira e
Lovelhe que se interessou por isso o que é de enaltecer.

Casa Mortuária de Cerveira
com beneficiações e outras
renovações
Por orientação da União de Freguesias de Vila Nova de
Cerveira e Lovelhe foram executadas obras de beneficiação
na Casa Mortuária de Cerveira dado que havia necessidade
de realizar certos melhoramentos.
Também no mesmo imóvel houve renovações a fazer que
além de colocarem em melhores condições as instalações
dão um aspeto mais de acordo com o local.
Como é do conhecimento geral a Casa Mortuária de Cerveira encontra-se localizada próximo da igreja Matriz e do
Solar dos Castros.

Missão ambiente
quer ganhar uma carrinha

O Agrupamento de Escuteiros de Campos pede ajuda
para ganhar uma carrinha, com o propósito de proteger o
ambiente.
Para isso pede o auxílio de todos para se mobilizarem na
entrega das embalagens de medicamentos, fora de uso ou
vazias, na farmácia (e tudo o que faz parte da embalagem),
indicando sempre o número daquele agrupamento, que é o
981.
A campanha vai estar em vigor até ao dia 3 de abril.

Em 30 de janeiro haverá um
evento temático no auditório
do Lar Maria Luísa
Está marcada, para o dia 30 de janeiro, a realização de
um evento temático no Lar Maria Luísa de Vila Nova de Cerveira.
O acontecimento está marcado para as 14,30 horas e integrará a tertúlia do mês, contando ainda, como convidada, a
vereadora da Câmara Municipal, Aurora Viães.

CERVEIRA NOVA

José António Garcia Calvo, um peregrino espanhol devoto
que, ao longo de 10 anos, já percorreu a pé 105.000 quilómetros, passou, em 16 de janeiro, por Vila Nova de Cerveira,
a caminho de Santiago de Compostela. Uma história emocionante que começou em 1998 quando foi o único sobrevivente
de um naufrágio. Prometeu percorrer os locais de culto de
todo o mundo em agradecimento à Virgem do Carmo, e está
a quatro dias de o cumprir.
Às costas carrega uma mochila com o estritamente necessário e, no seu coração, uma história de vida única para partilhar com quem se cruza. Pescador num bacalhoeiro, José
António Garcia, agora com 65 anos, foi o único sobrevivente
de um naufrágio no mar escandinavo, na costa da Noruega,
que vitimou os seus 16 colegas. «Estive nove horas flutuando no mar gelado até ser resgatado por um helicóptero de
buscas e salvamento. Prometi à Virgem do Carmo que, se
sobrevivesse, iria a todos os caminhos santos do mundo em
peregrinação e seus santuários. Minutos depois fui salvo. Foi
um verdadeiro milagre», recorda.
Conta a sua história ainda emocionado, mas com uma enorme boa-disposição e sentido de humor. «Foram quatro anos
de recuperação, com os médicos a dizerem-me que nunca
mais voltaria a andar e eu contrariei esses diagnósticos», diz.
Ao longo de uma década já percorreu inúmeros locais sagrados, desde Palestina, Israel, Tibete, Índia, Nepal, Rússia,
América do Norte e do Sul, entre muitos outros. Foi recebido
pelo Papa João Paulo II, em 2001, conheceu Dalai Lama,
em 2005 e, mais recentemente, o Papa Francisco. Saiu de
Cadiz, onde reside, e só regressou a casa nove anos depois. Uma visita para readquirir energias junto da família que
o apoia desde o primeiro minuto, mas tinha de terminar a
promessa: de Jerusalém a Santiago de Compostela.
Há um ano, iniciou este último percurso de fé e vontade, com
partida de Jerusalém, passando por África, tendo entrado em
Portugal pela cidade de Faro e percorrendo o país até alcançar o último santuário já em terras espanholas. Passou
em Vila Nova de Cerveira, para recuperar fôlego, conhecer o
centro histórico da vila, e pernoitar na Pousada da Juventude. Faltam quatro dias para Santiago.
Para além da missão que abraçou, José António Garcia enaltece uma experiência ímpar, que recomenda. Será à vida
familiar que se dedicará quando terminar esta peregrinação
desde Cadiz pelo mundo.

No almoço da couvada da Casa
do Minho em Lisboa, o vinho
verde a consumir é de Cerveira
Já não é a primeira vez que em eventos levados a cabo
em Lisboa, organizados pela Casa do Minho, o vinho verde
do concelho de Vila Nova de Cerveira é uma das principais
atrações.
É o que novamente irá acontecer no dia 1 de fevereiro no
tradicional almoço da “Couvada do Minho”, organizado pela
Casa do Minho em Lisboa.
O acontecimento terá lugar nas Telheiras (Rua Professor Orlando Ribeiro, 3 D) e o início está marcado para as 13
horas.
Além de uma ementa variada em que diversas especialidades minhotas estarão presentes, haverá animação musical
com o tocar das concertinas.
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PASSAGEM DE ANO
Organizado pela Câmara Municipal, realizou-se na
noite de 31 de dezembro a
passagem de ano no interior
do Castelo da vila com música e muita animação, dando
assim saída ao ano velho de
2014 e as boas vindas ao
ano de 2015. Que seja bemvindo e nos traga muita paz
e felicidade a todos. A nossa princesa e rejuvenescida
“Vila das Artes” voltou à normalidade.
Agora, para esquecer
as amarguras da vida, se
Escreve:
me permitem, sugere-se um
Gaspar Lopes Viana
passeio até ao privilegiado
Vila Nova de Cerveira
Parque do Castelinho, local
excelente para convívio de
famílias, tanto portuguesas como galegas, principalmente
nos fins de semana, e onde se pode respirar bons ares puros. Para revitalizar energias, nada melhor que dar uma volta
até à Mota para contemplar o que há de mais belo e desfrutar das carícias da natureza. Ou, se preferir, mais a norte,
distante cerca de três quilómetros, encontrará o acolhedor
parque da praia da Lenta, paradisíaco local, sempre muito
concorrido e próprio para momentos de lazer. Excelente para
merendas e local para estacionamento de veículos nesse recinto sempre impecavelmente limpo, graças à dedicação da
dinâmica União de Freguesias de Vila Nova de Cerveira e
Lovelhe, que tem desenvolvido intensa atividade pelo progresso e bem estar dos habitantes.

Um atleta cerveirense atua
como futebolista profissional
na Roménia

Ricardo Alves, um atleta cerveirense, atua como futebolista profissional no Concórdia, da Roménia.
Este jovem, com uma brilhante carreira desportiva, esteve recentemente na Rádio Cultural de Cerveira, onde foi entrevistado para o programa ‘Auditório de Rui Vaz Carpinteira’.

Dia Internacional do
Voluntariado comemorado
em Lovelhe
No dia 12 de dezembro
comemorou-se o dia Internacional do Voluntariado no salão da Junta de Freguesia de
Lovelhe.
Os utentes do Espaço
Sénior de Gondarém foram
convidados pela Câmara Municipal a participarem na celebração do dia do Voluntariado
onde tiveram a possibilidade
de homenagear todos os voluntários do concelho. Esta data foi ainda celebrada com uma
atuação do grupo de dança dos alunos do Agrupamento de
Escolas de Vila Nova de Cerveira e a atuação de Cândido
Malheiro, acompanhado com a sua concertina. O convívio
contou ainda com um lanche convívio.
A Associação de Desenvolvimento Social e Local de Vila
Nova de Cerveira e os utentes do espaço sénior aproveitaram para agradecer às voluntárias Susana Costa e Maria
José Martins a sua disponibilidade, simpatia e carinho pelo
facto de tornarem os dias no Espaço Sénior especiais.
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Crónica da quinzena

FUNERAIS

Pesca da lampreia, do sável e das solhas no
rio Minho poderá vir a acabar?
Pessoas ligadas às comunidades piscatórias do norte do País,
bem como autarcas e outros defensores de postos de trabalho
estão movimentando-se no sentido de evitar que a falada proibição
da pesca com redes de deriva, em
águas da União Europeia, siga em
frente. É que a concretizar-se essa
medida, a pesca da sardinha levaria um golpe que poderia ser fatal.
Isto no tocante ao litoral nortenho.
Já no que diz respeito ao rio Minho,
fala-se que das 9 artes que existem
atualmente, se a medida for para a
frente, só 3 teriam possibilidades de
ficar ou continuar.
Que seriam a pesca do meixão,
a cana em linha e o palanque, ficando completamente de fora a pesca
da solha, o sável e da lampreia. Artes que a serem eliminadas motivariam um forte prejuízo para os pescadores do rio Minho se atentarmos
que só para a safra da lampreia,
que teve início em 3 de janeiro, a
Capitania do Porto de Caminha
emitiu cerca de 200 licenças.
Perante tão sérias ameaças que
poderão fazer perigar, no futuro, um

EM GONDARÉM
Para o Cemitério Paroquial de Gondarém
foi a enterrar JOSÉ ROCHA PEREIRA,
PEREIRA,
viúvo, de 82 anos de idade.
O falecido, utente do Lar Maria Luísa, em
Cerveira, era natural de Loivo e foi, durante largos anos, industrial de alfaiataria em
Gondarém.
Inf. Agência Funerária Ad aeternum. Lda.

EM GONDAR
Com 84 anos de idade foi sepultada, no
Cemitério Paroquial de Gondar, MARIA
ALICE FERNANDES DA ROCHA LOURENÇO.. Residia no lugar de Válter e era
RENÇO
casada com Joaquim Lourenço.
Inf. Agência Adriano - Atividades Funerárias, Lda.

EM LOIVO

elevado número de postos de trabalho, seria bom que a mobilização
ganhasse maior força para poder
lutar, com eficácia, contra a extinção da pesca artesanal.
E não esquecer que no concelho de Vila Nova de Cerveira há um
número considerável de pessoas,
quer direta ou indiretamente, a beneficiarem da pesca do rio Minho.
As movimentações são precisas e
necessárias para que a dúvida, que
agora paira sobre a pesca da lam-

preia, do sável e da solha poder vir
a acabar no rio Minho, se clarifique
favoravelmente e depressa.
É que nas famosas águas internacionais, que banham terras cerveirenses, se não se puder pescar
sável, lampreia e solhas seria realmente uma tristeza e, além disso,
um enorme prejuízo.

José Lopes Gonçalves

O “Cantar as Janeiras” no
cineteatro de Cerveira

Numa zona do lugar das Cortes, na sede do concelho, há
um local conhecido como “soalheiro” onde foram executadas
obras de bastante interesse, mandadas efetuar pela União
de Freguesias de Vila Nova de Cerveira e Lovelhe.
Nesse sítio, que também é conhecido por “Quelha da
Prudência”, os melhoramentos foram úteis e necessários.

Entrou na sexta edição a realização do “Cantar as Janeiras”, um acontecimento organizado pela Câmara Municipal
de Vila Nova de Cerveira.
O cineteatro cerveirense foi, no dia 18 de janeiro, o local
elegido para a realização do evento destinado à comunidade
da região, seguindo, aliás, uma tradição bem enraizada nas
populações.
Embora o “Cantar as Janeiras” se encontre na sexta edição, o cantar dos reis já vem de muito longe.
Agora, com o apoio de instituições e coletividades, o
“Cantar as Janeiras” ganhou muita maior dimensão, tendo
este ano contado com as seguintes participações: Associação Cultural e Recreativa do Divino Salvador de Covas, Associação de Pais do Centro Escolar de Cerveira, Associação
de Pais do Centro Escolar Norte (Campos), Centro Paroquial
de Reboreda, Coral Polifónico de Vila Nova de Cerveira,
Grupo de Cavaquinhos de Lovelhe, Orballo – Às Nove Alí,
.Rancho Folclórico de Campos, Rancho Folclórico de Sopo,
Rancho Folclórico e Etnográfico de Reboreda, Rancho Folclórico e Infantil de Gondarém, Santa Casa da Misericórdia
de Vila Nova de Cerveira - Lar Maria Luísa, Se eu podia viver
sem conhecer Cerveira? Podia, mas não era a mesma coisa,
Unisénior - Tuna da Universidade Sénior de Cerveira, e Clube Desportivo de Cerveira.
De sublinhar a presença do grupo galego do Rosal, o Orballo – Às Nove Alí que, já o ano passado, com as sonoridades típicas da Galiza, também fez questão de desejar um
bom ano aos vizinhos cerveirenses.

Já tem uma considerável tradição o cortejo de Carnaval
que anualmente tem realização na sede do concelho, dedicado às escolas de Vila Nova de Cerveira.
Este ano o corso vai acontecer no dia 13 de fevereiro e a
organização é, como sempre, da responsabilidade da Câmara Municipal, tendo como parceiros as escolas do concelho.
O desfile carnavalesco, que terá início às 14,30 horas,
privilegiará o centro histórico da vila, não deixando de animar
com as coloridas vestes, músicas e disfarces as ruas e artérias de Cerveira.

Festa de Natal da ADSL de Vila
Nova de Cerveira

Inf. Agência Funerária António Guerreiro, Lda.

EM CAMPOS
Aos 91 anos de idade foi a enterrar, no
Cemitério Paroquial de Campos, MARIA
DA CONCEIÇÃO AFONSO TORRES,
TORRES,
que era solteira e residia no lugar do Couto, daquela freguesia.
Inf. Agência Funerária António Guerreiro, Lda.

Obras no “soalheiro”, no lugar
das Cortes, em Cerveira

O cortejo de Carnaval das
escolas do concelho é em
13 de fevereiro

MARIA CÂNDIDA GONÇALVES BARBOSA DIAS foi sepultada no Cemitério
Paroquial de Loivo. Era casada com Gualdino Seixas Dias, contava 73 anos de idade e residia no lugar da Igreja.

EM COVAS
Foi sepultada, no Cemitério Paroquial de
Covas, de onde era natural, CAROLINA
FRANCO LIMA,
LIMA, de 85 anos, que residia
na Av. Heróis do Ultramar. Era casada
com António de Sousa Guerreiro.
Inf. Agência Funerária Ad aeternum. Lda.

Também para o Cemitério Paroquial de
Covas foi a enterrar MARIA ARLETE
RAMOS CARVALHINHOS,
CARVALHINHOS, que contava
93 anos de idade. Natural de Lisboa, era
utente do Lar de Idosos de Reboreda.
Inf. Agência Funerária Ad aeternum. Lda.

Às famílias de luto apresentamos sentidas
condolências.

Debate com Eduardo Teixeira,
deputado à Assembleia da
República

Comemoração do dia de Reis
por alunos de Covas

A Associação de Desenvolvimento Social e Local de Vila
Nova de Cerveira celebrou a festa de Natal no passado dia
23 de dezembro, com os utentes do espaço sénior e as crianças que frequentam o A.T.L “Férias de Natal”.
Realizou-se um almoço convívio, que contou com a presença dos utentes do espaço sénior e meninos do A.T.L,
como também com a presença de alguns dos associados da
ADSL, membros da Junta de Freguesia de Gondarém, presidente da Câmara Municipal, Fernando Nogueira, e vereadora
Aurora Viães.
Para tornar esta festa mais animada os meninos do A.T.L.
“Férias de Natal” presentearam os presentes com algumas
cantorias de Natal.

Os alunos da escola de S. Sebastião, da freguesia de
Covas, comemoraram o dia de Reis. Ainda na mesma localidade cerveirense os meninos do jardim-de-infância fizeram
coroas e foram cantar os Reis ao 1.º ciclo. E os alunos do 1.º
ciclo, da AEC de música também foram cantar os Reis aos
meninos do jardim.
No final houve confraternização entre todos e um pequeno lanche.

Três turmas do ensino secundário participaram no debate
realizado com o deputado à Assembleia da República, Eduardo Teixeira, realizado no dia 12 de janeiro, na Biblioteca da
Escola Básica e Secundária de Vila Nova de Cerveira.
Neste debate, os alunos confrontaram o deputado com
questões relacionadas com a vida quotidiana e com a temática do projeto “parlamento dos jovens” para o presente ano
letivo, “escola pública e privada: que desafios?”
A lógica e a pertinência do financiamento de instituições
de ensino ditas privadas foi o tema mais discutido por parte
dos alunos, por entenderem que não faz sentido o Estado financiar instituições “privadas” que coabitam junto de escolas
públicas. Também se mostraram preocupados com as questões políticas da atualidade, caso das reformas estruturais
que tardam em aparecer.

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

NIB: 0033-0000-50077499264-05
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CIM Alto Minho lança “Prémio
Jovens Talentos” em parceria
com a AO NORTE e o Centro
Cultural do Alto Minho
“Prémio Jovens Talentos” é o mais recente concurso promovido pela Comunidade intermunicipal do Alto Minho (CIM
Alto Minho), no âmbito das formas de expressão artística vídeo e conto, em colaboração com a AO NORTE - Associação
de Produção e Animação Audiovisual e o Centro Cultural do
Alto Minho (CCAM).
Esta iniciativa, inserida no âmbito do projeto CRIARTE Promoção da Criatividade Territorial do Alto Minho, é dirigida
a todos os jovens portugueses ou estrangeiros, com idades
compreendidas entre os 14 e 35 anos, que ousem testar a
sua criatividade no domínio da linguagem audiovisual ou da
escrita. O desafio que se coloca é, pois, o de fomentar nos
jovens a criatividade e a inovação, permitindo que se revelem
novos valores e novas perspetivas de abordagem ao território do Alto Minho, assim como contribuir para a implementação e consolidação de uma dinâmica criativa de atração e
referenciação de novos talentos.
O concurso, que irá decorrer até 16 de março de 2015,
pretende premiar os três primeiros classificados em cada
uma das duas categorias (vídeo e contos), que serão dinamizadas, em parceria, respetivamente, com a AO NORTE e o
CCAM, duas entidades da região com reconhecido mérito ao
nível do ensino e da educação ou com responsabilidades de
ordem cultural e literária.
Aos concorrentes que venham a ser classificados nos
três primeiros lugares em cada categoria será atribuído um
prémio, respetivamente, no valor de 1000 euros, 500 euros
e 250 euros. A cerimónia de entrega do Prémio “Jovens Talentos” realizar-se-á na primeira quinzena de junho de 2015.
Para mais informações e consulta dos regulamentos específicos deverá aceder às páginas da Internet da AO NORTE (www.ao-norte.com), para concorrer à categoria vídeo; e
do CCAM (www.centroculturaldoaltominho.org), para a categoria contos.

Município de Ponte de Lima
inaugurou espaços “Ciência
Divertida”, de Arcozelo e da
Ribeira

Até ao final do corrente ano letivo os Centros Educativos
de Ponte de Lima vão dispor de um Espaço de “Ciência Divertida”. Esta é a previsão do Município de Ponte de Lima,
que através do Serviço Educativo da Área Protegida dinamiza este projeto.
Em 7 de janeiro foram inaugurados mais dois Espaços
“Ciência Divertida”, respetivamente nos Centros Educativos
de Arcozelo e Ribeira, juntando-se assim ao Espaço “Ciência Divertida” a funcionar no Centro Educativo das Lagoas
desde outubro de 2012. A experiência adquirida e o sucesso
alcançado por este Espaço permitiram ao Município apostar
na implementação deste projeto.
Cada Centro Educativo ficará dotado de equipamento e
materiais que possibilitam aos novos cientistas um acesso facilitado à aprendizagem na área das ciências experimentais.
Por sua vez, os professores têm ao seu dispor um Caderno
orientador do ensino, em função do equipamento e material
que vai constituir o espaço.
Cada Espaço do “Ciência Divertida” trabalhará diversos
temas, tendo como base as seguintes temáticas: Água, Geologia, Corpo Humano, Sistema Solar, Biodiversidade e Espaço Divertido.
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Inauguração de espaços
“Ciência Divertida” nos
Centros Educativos de Ponte
de Lima

Projeto “Viana para Todos”
vence “Prémio Concelho
Mais Acessível” do Instituto
Nacional para a Reabilitação

O Município de Ponte de Lima inaugurou em 7 de janeiro
mais dois Espaços “Ciência Divertida”, em Arcozelo e Ribeira.
A experiência adquirida e o sucesso alcançado pelo Espaço “Ciência Divertida” do Centro Educativo das Lagoas,
em simultâneo com a edição do Caderno do Professor, permitiram ao Município cumprir com o desejo de extravasar os
benefícios pedagógicos, de equipamentos desta natureza às
comunidades escolares, cuja instalação em todos os Centros
Educativos será concluída até ao final do mês de fevereiro.
Visando a melhoria da qualidade da Educação em Ponte
de Lima e a promoção da igualdade de oportunidades, os
Espaços “Ciência Divertida” propõem-se impulsionar pedagogicamente a cultura científica e tecnológica, com especial
ênfase nas camadas mais jovens da população.
Desta forma, cada Centro Educativo está dotado de equipamento e materiais que possibilitam um acesso facilitado à
aprendizagem na área das ciências experimentais. Por sua
vez, os professores têm ao seu dispor um Caderno orientador do ensino, em função do equipamento e material que vai
constituir o espaço.

O Instituto Nacional para a Reabilitação atribuiu o “Prémio
Concelho Mais Acessível”, na categoria Transportes/Comunicação/Tecnologia pelo projeto “Viana para Todos”. O prémio, na sua primeira edição, foi entregue numa cerimónia à
vereadora responsável, durante as comemorações nacionais
do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, na Feira
Internacional de Lisboa.
O Prémio Concelho Mais Acessível é uma iniciativa do
INR que visa premiar as intervenções e iniciativas municipais, relevantes e inovadoras, que tenham por objetivo a garantia da acessibilidade nos territórios municipais, a todos os/
as cidadãos/cidadãs, em especial aqueles/as com necessidades especiais e/ou mobilidade condicionada.
Esta iniciativa pretende distinguir as melhores práticas
de acessibilidade nos territórios municipais e, ao atribuir o
prémio a Viana do Castelo, valorizou as seguintes ações:
a criação de suportes de comunicação acessíveis, como a
publicação da agenda cultural em braile e outros documentos ligados ao turismo, a criação de um Roteiro de Turismo
Acessível.
Esta plataforma permite que cada utilizador configure
o seu próprio percurso, através de um conjunto de opções
associadas às infraestruturas de circulação pedonal. Para
isso, basta definir o ponto de origem e de destino, a partir dos
quais, automaticamente, se geram percursos adaptados aos
desejos, necessidades e capacidades do utilizador, indicando a distância total, o tempo necessário e o declive médio.
São ainda facultadas diversas informações sobre as mudanças de direção e sobre os possíveis obstáculos ao longo do
percurso, nomeadamente larguras dos passeios, existência
de rebaixamentos para peões e semáforos sonorizados nas
travessias para peões, a degraus, a mobiliário urbano mal
localizado ou desenhado, entre outros.

Casa Museu de Monção/
Universidade do Minho expõe
pinturas de Manuel Ramos

Câmara Municipal de Ponte
de Lima aprovou apoios para
as freguesias de Calheiros,
Rebordões Souto e Refoios do
Lima
A Casa Museu de Monção/Universidade do Minho acolhe,
durante os meses de janeiro e fevereiro, na sua sala de Exposições, as pinturas do artista monçanense Manuel Ramos.
Natural de Laginha, freguesia de Bela, considera-se pintor autodidata há 14 anos, data em que realizou a sua primeira exposição em Melgaço.
Esta, que é a sua quarta exposição, intitulada “vontade de
pintar”, é composta por mais de três dezenas de paisagens,
naturezas, retratos e outras realidades. Retratos esses, pintados ao vivo ou através de fotografia.

Serra d’Arga vai ser alvo de
uma plantação de espécies
autóctones “Um participante,
uma árvore”
A Serra d’Arga vai ser alvo de uma plantação de espécies autóctones, designada “Um participante, uma árvore”,
cujo objetivo é sensibilizar a comunidade para a importância
da conservação da floresta. A iniciativa surge no âmbito do
Grande Trail da Serra d’Arga e decorreu no dia 10 de janeiro,
nas freguesias de Dem e Arga de São João.
“Um participante, uma árvore” é organizada pela Câmara Municipal de Caminha em colaboração com a Associação
Desnível Positivo, o Baldio de Arga de São João, a Junta de
Freguesia de Dem e a União das Freguesias de Arga (Baixo,
Cima e São João).
Esta iniciativa é o começo do compromisso assumido
pela organização do Grande Trail da Serra d’Arga, plantar
uma árvore de espécie autóctone na Serra d’Arga por cada
participante inscrito na prova.
A plantação decorreu na área do Baldio de Arga de São
João, onde serão plantadas 1000 árvores de espécies autóctones. O percurso pedestre é de 8 km e vai percorrer as
freguesias de Dem e Arga de São João.

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

A Câmara Municipal de Ponte de Lima em reunião realizada no dia 29 de dezembro aprovou uma verba no total de
26.092,43€ a distribuir pelas freguesias de Calheiros, Rebordões Souto e Refoios do Lima.
À freguesia de Calheiros a Câmara Municipal deliberou
conceder a quantia de 13.623,12€, destinada à realização
de obras de beneficiação e pavimentação dos caminhos do
Picouto, Seara e Travessa do Rápido.
Rebordões Souto solicitou uma comparticipação financeira para ajudar nas obras a realizar na rua da Balaia, atribuindo-lhe o Executivo uma verba no valor de 8.458,80€.
Com vista à pavimentação do parque público do Centro
Comunitário de Refoios do Lima a autarquia deliberou atribuir
4.010,51€ à junta de freguesia de Refoios do Lima.
No âmbito da atribuição de subsídios a Câmara Municipal
deliberou aprovar uma comparticipação financeira no valor
de 21.000,00€ para o Centro Social e Paroquial de Arcozelo,
com vista à aquisição de uma viatura de nove lugares e respetivo equipamento de plataforma elevatória.
Ao Centro Social e Paroquial de S. Martinho da Gandra,
foi concedida uma ajuda financeira de 5.000,00€, destinada
à aquisição de uma viatura de apoio ao serviço domiciliário.

SMSBVC criam serviço de
apoio a empresas dos parques
empresariais do concelho
Os Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de
Viana do Castelo (SMSBVC) criaram um novo serviço destinado às empresas do concelho, instaladas nos parques
empresariais. Trata-se da disponibilização dos consumos de
água através da telemetria para uma gestão mais eficiente
dos consumos de água das empresas.
Esta medida possibilita, assim, o acesso aos consumos
de água permitindo monitorizar o consumo diário das empresas de forma a atingir uma gestão eficiente dos recursos hídricos. Nesta primeira fase, o acesso à monitorização é feito
com as indústrias dos parques empresariais.
Este novo serviço surge na sequência da implementação
da telemetria/telegestão (contadores de água inteligentes)
em Viana do Castelo desde 2011 e que permitiu já a instalação de cerca de 9000 contadores inteligentes, a que irão
acrescer em breve cerca de 2000 contadores, atingindo uma
cobertura de 30 por cento dos clientes dos SMSBVC.
De recordar que a telemetria, para além de assegurar a
leitura correta e com periodicidade fixa, permite ainda criar
alertas, nomeadamente os relativos a fugas, sendo o consumidor avisado da anomalia via sms ou carta, permitindo
corrigir em tempo real o problema e tornando-se num ganho
financeiro para o cliente e para os SMSBVC.
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Que é feito dos sentimentos
Poema na voz dum minhoto
Como era antigamente
Este mundo em que vivemos
Como tudo está dif’rente
E o mal que dele fazemos
Que é feito da gratidão
Que por alguém se sentia
Ao estender a sua mão
Quando ninguém o fazia
Que é feito da seriedade
Tão arredada e perdida
Um sim’blo de dignidade
Que hoje está tão esquecida
Que é do orgulho que havia
Na justiça e na verdade
Sem haver hipocrisia
Sem haver ambiguidade
Que é feito da hombridade
Do brio e da confiança
Que inspirava lealdade
E nos dava segurança
Que é feito da consideração
Pela pessoa idosa
Que era quase obrigação
E uma questão honrosa
Que é feito daquela gente
Que está na minha lembrança
Gente honesta e decente
Que inspirava confiança
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As rosas

Ano Novo

No meu jardim há roseiras
Cada qual com sua cor
E para mim eu comento
Qual delas têm mais valor

P’ra celebrar a passagem
Do ano, em todo o mundo
Faz-se do tempo a contagem
No fim segundo a segundo.
Um comum comportamento
Que apraz à sociedade
Sublimando o momento
Com pompa e solenidade.

Qual a alma que resiste
A não tocar uma flor
Era botão virou rosa
Aberta no seu esplendor.

Há festas e euforia
Celebrações entre o povo
Na transição deste dia
Para mais um Ano Novo.

Têm espinhos, é verdade
Nelas às vezes me pico
Mas ao ver sua beleza
A contemplá-las eu fico

Esquecem-se as arrelias
Que se afogam na bebida
Entre galas e folias
Celebra-se enfim a vida.

As brancas tão delicadas
Duma beleza sem par
Com pétalas aveludadas
Onde eu adoro tocar

Trocam-se saudações
Em êxtase de alegria
Tomam-se resoluções
Tão notórias deste dia.

Amarelas cor dourada
Do sol retrato divino
Seus aromas me confortam
Qual melodia de um hino

Chega mais um Novo Ano
Que vivê-lo valha a pena.
Salutar pró ser humano
Nesta passagem terrena!...

Cor do sangue que dá vida
As vermelhas que alegria
Se estou triste, fico alegre
Ao tê-las por companhia.

Euclides Cavaco
(Canadá)

As que têm cor suave
Dividem comigo bem-estar
E emitem para mim
Seu odor para cheirar.

Não há água que chore tanto

Espinhos me fazem sofrer
Nesse meu jardim bendito
Ninguém, bem pode obter
Sem que antes tenha sofrido.

Agora tudo acabou
Nada resta desse tempo
E só o que nos ficou
Foi um grande desalento

Não há água que chore tanto, tanto,
Vertendo um manto negro de impureza
Deitada num leito de tristeza

Com as rosas por companhia
Esqueço qualquer sofrimento
Cuido delas com carinho
Muita alegria e talento

Sei que estes sentimentos
Pouca gente já os tem
Pior é os argumentos
P’ra não respeitar ninguém

Adoce mas nunca é de morrer,
Sempre que os homens lhe envenenavam a vida,
Deitada num leito insofrida.
Que diga ingratidão com quem nos dá vida,
De mão beijada, para deitarmos fora!
Dá-se-nos contente com todo o prazer,
Meu Deus, que dizer quando ela chora?

Oh! Altar da minha vida
Onde roseiras plantei
Até à minha partida
Jamais as esquecerei.

Pobre desta sociedade
Tão insensível ficou
Perdeu a integridade
E não mais a encontrou

Armanda Ribeiro
(Amadora)

E me fazem caminhar

Castiçal de sinos e sonhos

Aquilo que aprendi
Foi com muita delicadeza
Estando sempre a ouvir
Que me dá muita riqueza

Bem falas, amiga, dando a entender
Que o teu correr já não é o mesmo,
Não te ouve a gente que se quer perder
Perdendo-te ao querer poluir-te a esmo!

Roubaram-me um castiçal
Quem o fez não fez por mal
E até talvez precisasse
Duma luz que o guiasse
Entre o bem e entre o mal
Numa noite de Natal

É tudo cor-de-rosa
O que o coração sente
E como a mimosa
E fico bem contente

E tu, coitadinha, que não queres matar,
Antes queres dar vida, como é teu destino,
Vais falando aos poucos, vais desaparecendo,
Como vais morrendo por falta de tino!

Era um castiçal singelo
Feito do cantar dos sinos
E de sonhos pequeninos
Iluminava um castelo
Onde por dar tanta luz
Podia brincar Jesus

Eu queria ser mais nova
E com um certo poder
Eu dava a minha prova
De também poder fazer
Porque eu sou assim
Por vezes até aborreço
Mas é bom para mim
Sabendo que tudo mereço
Eu não queria morrer
E deixar minha Cerveira
Para dar sempre parecer
Sobre terra hospitaleira

Joaquim dos Santos Marinho
(Rio Tinto)

A saudade do Rei

Quem foi, quem foi que roubou
O meu castiçal de sinos
E de sonhos pequeninos?
Tanto faz... já perdoei
Só peço a quem mo levou
Que o use como eu usei

Voltei de novo à mouraria
Para ouvir o belo fado
Pedi à Rosa Maria
Para ficar a meu lado
Voltar um pouco ao passado
Neste Bairro da Glória
Onde viveu o Rei do Fado
Nele deixou a sua história

Nem me faz falta essa luz
Eu posso passar sem ela
Vou arranjar outra igual
Peço ao Menino Jesus
Que me empreste a sua estrela
E terei sempre Natal

A Rosa é igual
Que a mim me formou
Sou uma filha afinal
E a mim me criou

S.F.
A eles eu agradeço
Pela minha educação
E é tudo que mereço
Esta grande adoração
A todos com respeito
Eu vos quero lembrar
Que os tenho no meu peito
E me fazem caminhar
Judite Carvalho
(Cerveira)

www.cerveiranova.pt

Agência Adriano
(FUNDADA EM 1862)
Adriano Gonçalves da Cunha

Água que dá pão quando te bebemos,
Sangue que elegemos, a correr nas veias,
Não tens cor, mas cores cheias de venenos
Não fazem por menos os das más ideias!

Um dueto entre os dois
Na rua do Capelão
A homenagem depois
Com fé numa oração
Paramos os dois à porta
Onde a saudade ainda mora
Nessa rua que até é torta
Que o recorda a toda a hora
Eduardo da Silva Gomes
(Amadora)

Armador
FUNERAIS E TRANSLADAÇÕES
Arão / 4930 VALENÇA
Telf.: 251 822 476 - 251 823 546
Telm.: 969 703 739 - 965 803 222

ASSINE, LEIA E DIVULGUE

CERVEIRA NOVA
Faça dele o seu jornal preferido
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PALAVRA DE DEUS
E-mail: venademartins@yahoo.com / Página na Internet: www.igrejaemanuel.org
A saber: Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás
salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: Todo
aquele que N’Ele crer não será confundido (Romanos 10:9-11).

COMENTÁRIO
Escreve:
Manuel Venade Martins
(Pastor Evangélico)

(2015-01-B)

CONFESSE SEUS PECADOS A DEUS

INTRODUÇÃO
Nós, sobejamente, sabemos que o Paracleto (nome do
Espírito Santo) é sem dúvidas o Piloto da igreja de Nosso
Senhor Jesus Cristo, ou seja a 3ª pessoa da Trindade.
E, graças a Deus nosso Pai, em nome de Jesus por não
nos deixar órfãos (sozinhos) nos ter enviado o Espírito Santo,
para juntamente com a sua Palavra (Bíblia) nos iluminar, instruir e guiar os nossos passos neste mundo tenebroso.
Sabemos perfeitamente pela sua Palavra, que somente a
Deus Pai, devemos adorar, interceder e confessar os nossos
pecados em nome de Jesus.
Antes de conhecermos a Cristo o nosso entendimento
está cativo e preso ao inimigo das nossas almas, que é Satanás. Pelo conseguinte o nosso espírito necessita de receber luz Divina, para sermos libertados e sermos instruídos na
Palavra de Deus, comparando as coisas espirituais com as
espirituais (1ª Coríntios 2:13).
Confrontando e libertando-nos dos nossos erros, transgressões e pecados, de que tenhamos cometido, confessando os nossos pecados a Deus, através de Jesus, e não mais
a certas personagens que de sagradas nada tem. Por conseguinte é muito importante, que de hoje em diante, nossos
pecados sejam confessados a Deus.
COMENTÁRIO
Devemos pedir perdão a Deus? Sim, o arrependimento e
LOIVO - Vila Nova de Cerveira

MARIA CÂNDIDA
G. BARBOSA DIAS
(Faleceu em 4 de janeiro de 2015)

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 confissão a Deus têm de ter lugar na vida de cada pessoa,
para o Senhor Deus ter misericórdia de mim. Será que estamos pedindo perdão a Deus? Eu sugiro ao leitor que tome
já a sua decisão, antes que a lâmpada se apague! A Bíblia
diz que se nos não arrependermos sem pedir a Deus perdão
desses nossos pecados, Ele não nos perdoará.
Em primeiro lugar, é claro na Bíblia, que a partir do momento em que alguém se arrepende honestamente do pecado em seu coração e confia que Cristo o perdoou, está salvo.
Assim ninguém precisa de passar por um longo processo
para ser salvo. Mas, outrossim, precisa de suplicar e implorar
a Deus par ser absolvido (salvo). Jesus Cristo já pagou a
divida dos pecadores, Ele já se ofereceu por nós na cruz do
Calvário, para obtermos a salvação, e todo o pecador apenas
precisa de aceitar pela fé com um coração arrependido, isto
é, ninguém se pode virar para Deus, sem que antes se tenha
arrependido do seu pecado e voltado as costas ao mundo,
para servir ao Deus Vivo.
Mas no coração necessita haver uma decisão e transformação, ao que nós lhe chamamos novo nascimento através
da fé. Ambas estão ligadas quando um pecador confia em
Cristo para o salvar, mas esta fé na salvação pode ser expressa de várias maneiras, conforme se lê. Portanto qualquer que me
confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos Céus (Mateus 10:32).
Eu vejo nisto uma honesta confissão do Senhor Jesus
Cristo. Anunciá-lo como Salvador, é também uma evidência
de fé. Conforme se lê ainda.
Porque todo aquele que
invocar o nome do Senhor será salvo (Romanos 10:13).
Esta escritura ensina-nos que Deus fica contente quando
um pecador se arrepende. Certifique-se, no entanto, de que
não está a interpretar mal este versículo.
A Bíblia não ensina que há um modo ou um nome particular pelo qual nós devemos dirigir-nos a Deus, mas sim
apenas, nos devemos voltar para Jesus com um coração
arrependido e ansioso pela salvação. Depois de tomarmos
a nossa decisão devemos procurar uma igreja Evangélica,
para aprendermos não somente a lei do Evangelho como
também nos ensinarem, de como devemos orar ao nosso Pai
Celestial em nome de Jesus, e não através de outros nomes,

Pague a sua assinatura através de
transferência bancária para a conta com o
NIB: 0033-0000-50077499264-05
IBAN: PT50-0033-0000-50077499264-05
BIC/SWIFT - BCOMPTPL

muitos deles são apenas imaginários.
Por outras palavras e para obtermos a salvação, basta
para tal pessoa voltar o seu coração para Cristo e confiar
N’Ele. Contudo, é necessário confessar os seus pecados, por
conseguinte a oração de um pecador é uma expressão da fé
existente no seu coração.
Para melhor esclarecer, direi que alguém é salvo a partir
do momento em que confia em Cristo, e tenha consciência do
perdão dos seus pecados. Na qual serão lavados no sangue
de Jesus. Ler (1ª João 1:7). Mas orar pedindo perdão, como
fez o ladrão moribundo: ó Deus tem misericórdia de mim, pecador, ou Senhor lembra-te de mim, é uma expressão normal
do coração que confia em Cristo. Claro que é absolutamente
correto um pecador pedir a Deus por perdão e misericórdia,
assim ele compreende que a salvação é recebida no momento em que ele confia em Cristo e você pense que há poder na
oração ou no ato de pedir perdão a Deus.
A Bíblia ensina-nos também que devemos pedir perdão a
Deus para sermos salvos. Deus está mais disposto a dar-nos
a salvação do que qualquer de nós está em ser salvo. Não
está errado qualquer pedido de perdão, mas a salvação énos dada apenas quando depositamos a nossa fé em Cristo.
Basta aceitarmos com fé aquilo que Deus já nos está oferecendo há muito tempo.

IMPORTANTE
Se o amado leitor deseja mais esclarecimentos, pode
contactar comigo através dos telefones 251 823 463 (em
Portugal) ou 001 631 666.9238 (nos USA) ou, ainda, com
a nossa representante para Portugal, Aurora Creio Caldas,
pelo telemóvel 960 062 120.
Se desejar, pode visitar o nosso Web site na Internet em:
http://www.igrejaemanuel.org
Pode ainda escrever para:
IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS EMANUEL
14 Connecticut Ave.
BAY SHORE, NY 11706-3007
USA

“CERVEIRA
NOVA”
PREÇO DE ASSINATURA
Nacional: € 20,00
Internacional - Económico: € 30,00
Digital: € 12,50

Agência Funerária António Guerreiro, Lda. / Candemil

Não esqueça de indicar
o nome do assinante

GONDAR - Vila Nova de Cerveira

GONDARÉM - Vila Nova de Cerveira

COVAS - Vila Nova de Cerveira

MARIA ALICE FERNANDES
DA ROCHA LOURENÇO

JOSÉ ROCHA
PEREIRA

CAROLINA FRANCO
LIMA

(Faleceu em 8 de janeiro de 2015)

(Faleceu em 11 de janeiro de 2015)

(Faleceu em 11 de janeiro de 2015)

AGRADECIMENTO

AGRADECIMENTO

AGRADECIMENTO

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

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

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

Agência Funerária Adriano / Arão - Valença

Ad aeternum, Lda. / Vila Nova de Cerveira

Ad aeternum, Lda. / Vila Nova de Cerveira

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
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INATEL Cerveira Hotel
Bela natureza, prazer à mesa...

Ricardo Abreu Brigadeiro

Comissão de Festas
Concelhias de Vila Nova
de Cerveira/2015
Entre o rio e a montanha, com a Galiza à vista e o mar tão
perto, o Cerveira Hotel merece bem as graças das misteriosas e inconfundíveis paisagens que o rodeiam.
Cenário privilegiado para umas férias ao ar livre, com
magníficas paisagens envolventes, aldeias e castelos medievais para explorar, muitos passeios para descobrir e observar
a fauna e flora.
Do lado nascente, ergue-se uma altaneira mancha granítica que exibe o cervídeo metálico (símbolo histórico da
terra), do escultor José Rodrigues, um dos ilustres e eternos
apaixonados de Cerveira.
Terra de lendas de mouras encantadas, capaz de aliar a
cultura e o lazer - incluindo uma requintada gastronomia -, a
vila é também célebre pelas suas concorridas bienais internacionais de arte.

Casa da Câmara
Pelourinho
Aquamuseu
Miradouro do Cervo
Convento de S. Paio
Centro Histórico
Núcleo Interpretativo
Desfrutar
Passeios pedestres
Passeios fluviais
Pesca de rio
Atividades náuticas
Feira semanal e de artesanato (sábado)
Feira de velharias (segundo domingo de cada mês)

Ver
Castelo de D. Dinis

In - Tempo Livre - novembro 2014

A Comissão das Festas de S. Sebastião/2015, quer publicamente agradecer a todos os cerveirenses que colaboraram
ativamente na composição do Cabaz de Natal.
O prémio foi entregue à proprietária do Braseirão do Minho, D. Júlia Pires Cruz, com o número 1760, como a foto
documenta.
Aproveitamos a oportunidade para pedir aos cerveirenses empenho, participação, contributo e forte motivação para
esta causa que a todos deve mobilizar.
A Comissão das Festas Concelhias/2015

ETAP - Escola Profissional
inaugura exposição
“Atualidade”

INATEL Cerveira registou, em agosto de 2014,
uma procura próxima dos 100 por cento
Em agosto do ano passado o INATEL Cerveira registou
uma procura de quase 100 por cento, no Natal uma ocupação de 70 por cento, enquanto no fim de ano a procura foi de
80 por cento com a capacidade máxima do restaurante nos
100 por cento.

Ainda referente a 2014, a ocupação anual foi de 44 por
cento, um pouco abaixo de 2013, que foi de 46 por cento.
De destacar, ainda, que neste ano de 2015 serão celebrados os 80 anos da Fundação Inatel.

Mercado Municipal foi palco de
Workshop de Alimentação Saudável
Com o intuito de dar continuidade à promoção de estilos de vida saudável e para melhorar o acesso das famílias
à informação sobre uma correta alimentação, a Câmara de
Vila Nova de Cerveira, com a colaboração dos vendedores
do Mercado Municipal, dinamizou um Workshop dedicado à
Alimentação Saudável.
Aberta à participação de toda a comunidade, esta iniciativa visou sensibilizar os presentes para a correta utilização
da Roda dos Alimentos, através da confeção e degustação
de uma refeição saudável preparada in loco pela SMG, com
produtos frescos e de qualidade disponibilizados pelos vendedores do Mercado.
O objetivo do Workshop foi, por um lado, explicar que ter
hábitos alimentares saudáveis não significa fazer uma ali-

mentação restritiva, cara ou monótona e, por outro, dinamizar
um espaço considerado como um centro de grande importância a nível económico e social para o Concelho.
Esta atividade visa criar um movimento positivo que aproxime mais pessoas ao Mercado.
A autarquia cerveirense vai continuar a apostar numa política de Educação para a Saúde, de forma a combater os
recentes dados estatísticos reveladores de que muitos problemas de saúde, causadores de morte e morbilidade, estão
relacionados com o estilo de vida adotado pelas pessoas. A
alimentação constitui-se, desta forma, como um dos principais fatores que contribuem para a manutenção da saúde do
indivíduo.

Exposição do acervo e workshops
“Cidadão-curador” são promovidos até 14 fevereiro
A Fundação Bienal de Cerveira promove a Exposição
Acervo Fundação Bienal de Cerveira, inaugurada a 9 janeiro
pelo Ministro-Adjunto e do Desenvolvimento Regional, Miguel
Poiares Maduro. No total são 59 obras de cerca de 50 artistas da Coleção do Museu Bienal de Cerveira, nas áreas de
vídeo, pintura, escultura, entre outras.
A par da exposição são promovidas, aos sábados, as visitas guiadas/workshops “Cidadão Curador”. Com esta atividade, cofinanciada pelo ON.2, a Fundação Bienal de Cerveira
pretende promover a (re)aproximação aos públicos, através
de experiências de contacto com a Coleção e com a História
da Bienal de Cerveira. Foram desafiados membros da comunidade a selecionar um conjunto de obras do espólio, assumindo a perspetiva de verdadeiros curadores. No seguimento
da seleção, todos os sábados, entre 10 de janeiro e 14 de
fevereiro, decorrerão workshops em que os cidadãos-curadores manterão um diálogo com a coordenadora do projeto,
Helena Pereira, a partir das obras selecionadas por si e pelos
outros. O programa será alargado às escolas do concelho e
dos limítrofes.
Datas: 10 de janeiro, 17 de janeiro, 24 de janeiro, 31 de
janeiro, 7 de fevereiro, 14 de fevereiro
Horário workshops/visitas guiadas: 10H30 – 12H30
Horário da exposição: Terça a sexta-feira: 15h00 às
19h00; Sábados e feriados: 10h00 às 13h00; 15h00 às 19h00
Local: Fórum Cultural de Cerveira
Fundação Bienal de Cerveira, 12 janeiro de 2014

No dia 9 de janeiro, na Biblioteca Municipal de Vila Nova
de Cerveira, teve lugar a inauguração da exposição coletiva
de fotografia “Atualidade”, apresentada pelo curso Técnico
de Fotografia da ETAP- Escola Profissional, unidade de formação de Vila Nova de Cerveira.
A exposição, realizada no âmbito da componente técnica do curso, pretende ser um exercício crítico pessoal sobre
um tema da atualidade mediática, nomeadamente a ébola,
coadoção, bulliyng, terrorismo, ambiente, corrupção e pobreza. Cada aluno pesquisou e desenvolveu um acontecimento
jornalístico e apresentou a sua visão fotográfica de modo a
transmitir uma mensagem para a opinião pública. Este género de exercícios prepara os alunos para o mercado de trabalho na área do curso.
A exposição está patente ao público até ao dia 30 de janeiro na Biblioteca Municipal de Vila Nova de Cerveira.
Patrick Esteves – Diretor de Curso de Fotografia
ETAP – Escola Profissional

FARMÁCIA CERQUEIRA
24 horas ao seu serviço
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

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
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Campeonato Nacional de Seniores
(Série A)
CERVEIRA, 0 - VIEIRA, 0
Na 16.ª jornada do Campeonato Nacional de Seniores
o Clube Desportivo de Cerveira recebeu, no Estádio Rafael
Pedreira, a equipa do Vieira, tendo o resultado final não ido
além de um empate a zero.
O Cerveira alinhou com Nuno, Diogo, Peixoto, Hélder,
Carlos Gonzalez, Diogo Pedreira, Óscar Sá, Nuno Paulo
(Fernando), Miguel Pereira, Luís Góis (Rui Ribeiro) e Waldiz
(Postiga).
Treinador - Francisco Tobias.
Foi árbitro do encontro António Alves da A.F. Vila Real.

PEDRAS SALGADAS, 4 - CERVEIRA, 0
Para a 17.ª jornada o Clube Desportivo de Cerveira foi
jogar a Pedras Salgadas, sendo goleado pela equipa local
por quatro bolas a zero.
O Cerveira alinhou com Nuno, Diogo Carvalho, Carlos
Gonzalez, Hélder, Nadir (Diogo Pereira), Rui Manteigas,
Miguel Pereira (Marco), Luís Góis, Nibra, Óscar Sá e Nuno
Paulo (João Neves).
Treinador - Francisco Tobias.
O árbitro do encontro foi Luciano Maio, da A.F. Braga.
Os golos do Pedras Salgadas foram marcados aos 4, 38,
46 e 75 minutos.

Campeonato Distrital da 1.ª Divisão
da A.F. Viana do Castelo
VILA FRIA, 2 - CAMPOS, 2
Foi na 14.ª jornada do Distrital da 1.ª Divisão que a Associação Desportiva de Campos foi jogar a Vila Fria, tendo
empatado com a equipa da casa a duas bolas.
O Campos alinhou com João, Kid, Leonel, Trilho, Nelson,
Miguel, Bacião (Diogo), Fred, Gaio (Guerreiro), Duque (Carlitos) e Hugo Carpinteira.
Treinador - Delfim Barbosa.
Os tentos do Campos foram marcados por Hugo Carpinteira e Gaio.

CAMPOS, 0 - VALENCIANO, 1
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CAMPEONATO
DISTRITAL DE
JUNIORES
13.ª JORNADA
RESULTADOS
Monção, 2 - Paçô, 1
Darquense, 0 - Atl. Arcos, 1
Lanheses, 3 - M. Lima, 1
Limianos, 7 - Courense, 0
Torre, 0 - Correlhã, 2
Cerveira, 2 - Barroselas, 2
P. Barca, 1 - Ancorense, 3
Vila Fria, 8 - Caminha, o

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

17.ª JORNADA
RESULTADOS

14.ª JORNADA
RESULTADOS

Fafe, 1 - Vilaverdense, 1
Limianos, 0 - Mirandela, 1
Vianense, 0 - Bragança, 2
P. Salgadas, 4 - Cerveira, 0
Vieira, 1 - St. Maria, 1

Vila Fria, 2 - Paçô, 3
Atl. Arcos, 2 - Monção, 0
M. Lima, 5 - Darquense, 3
Courense, 1 - Lanheses, 2
Correlhã, 2 - Limianos, 4
Barroselas, 4 - Torre, 0
Ancorense, 1 - Cerveira, 3
Caminha, 0 - P. Barca, 7
CLASSIFICAÇÃO

Fachense, 2 - Caminha, 3
Távora, 1 - Grecudega, 3
Ág. Souto, 2 - Lanhelas, 6
Castanheira, 0-Ancorense, 2
Raianos, 1 - Moreira, 0
Vianense, 0 - Darquense, 0
Vila Franca, 1 - Chafé, 2
Bertiandos, 1 - Arcozelo, 3

36

M. Lima. 0 - P. Barca, 3
Paçô, 3 - Perre, 1
Vila Fria, 2 - Campos, 2
Valenciano, 4-Castelense, 2
Vit. Piães, 2 - Monção, 1
Correlhã, 0 - Courense, 0
Lanheses, 1 - Melgacense, 0
Neves, 1 - Atl. Arcos, 1

15.ª JORNADA
RESULTADOS

Caminha, 0 - Távora, 1
Grecudega, 1 - Ág. Souto, 2
Lanhelas, 3 - Castanheira, 0
Ancorense, 3 - Raianos, 2
Moreira, 1 - Vianense B, 2
Darquense, 0 - V. Franca, 2
Chafé, 2 - Bertiandos, 3
Arcozelo, 1 - Fachense, 0

P. Barca, 6 - Paçô, 0
Perre, 0 - Vila Fria, 0
Campos, 0 - Valenciano, 1
Castelense, 1 - Vit. Piães, 0
Monção, 1 - Correlhã, 1
Courense, 1 - Lanheses, 0
Melgacense, 2 - Neves, 3
Atl. Arcos, 4 - M. Lima, 1

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

2.º - Mirandela

34

3.º - Vilaverdense

26

4.º - Pedras Salgadas

24
23
22

1.º - Chafé

34

1.º - Neves F.C.

34

33

2.º - Ponte da Barca

33

32

3.º - Atlético dos Arcos

32

1.º - Limianos

36

5.º - CD Cerveira

2.º - Barroselas

34

6.º - Bragança

33

7.º - Vianense

18

2.º - Vila Franca

4.º - Ancorense

32

8.º - Santa Maria

18

3.º - Moreira

5.º - Paçô

28

9.º - Limianos

14

4.º - Arcozelo

31

4.º - Valenciano

27

10

5.º - Raianos

28

5.º - Courense

26

6.º - Vianense B

23

6.º - Correlhã

24

7.º - Grecudega

22

7.º - Monção

24

8.º - Caminha

20

8.º - Vitorino de Piães

23

9.º - Ancorense

20

9.º - Paçô

21

3.º - CD Cerveira

6.º - Ponte da Barca
7.º - Atlético dos Arcos

26

8.º - Vila Fria

25

9.º - Correlhã

22

10.º - Monção
11.º - Lanheses

10.º - Vieira

26

22
15

12.º - Moreira Lima

9

13.º - Caminha

7

14.º - Torre

5

15.º - Courense

3

16.º - Darquense

2

ADCJC conquista 2.º lugar
geral no ranking de clubes do
Troféu Jovens Remadores 2015

14.ª JORNADA
RESULTADOS

CAMPEONATO
DISTRITAL DE
INICIADOS

CAMPEONATO
DISTRITAL DE
BENJAMINS 2005
10.ª JORNADA
RESULTADOS
Barroselas, 0 - P. Barca, 4
Academia, 8 - Courense, 7
Limianos, 11 - Darquense, 4
Venade, 1 - Cerveira A, 7
Cerveira B, 3 - Torre, 1
Perspetiva, 6 - Vila Franca, 1
Vianense, 0 - Ancorense, 3

11.ª JORNADA
RESULTADOS
Barroselas, 2 - Academia, 2
Courense, 2 - Limianos, 3
Darquense, 1 - Venade, 4
Cerveira A, 2 - Cerveira B, 1
Torre, o - Perspetiva, 4
Vila Franca, 1 - Vianense, 6
P. Barca, 3 - Ancorense, 0
Cerveira B, 1 - Perspetiva, 9

Vianense, 8 - L. Sousa, 1
Correlhã, 1 - Perspetiva, 3
Cerveira, 1 - Âncora, 0
P. Barca, 3 - Torre, 0
Chafé, 1 - Limianos, 6
Neves, 1 - Paçô, 2

CLASSIFICAÇÃO
1.º - Limianos

CLASSIFICAÇÃO

CERVEIRA NOVA,
o seu jornal

14.ª JORNADA
RESULTADOS

15.ª JORNADA
RESULTADOS

CLASSIFICAÇÃO
1.º - Fafe

CAMPEONATO
DISTRITAL DA
1.ª DIVISÃO

14.ª JORNADA
RESULTADOS

16.ª JORNADA
RESULTADOS

A Associação Desportiva de Campos, jogando no seu terreno, perdeu com o Valenciano pela margem mínima.
O golo do visitante foi marcado a poucos minutos do fim
por Hélder.
O Campos alinhou com João, Kid, Leonel, Trilho (Russo),
Nelson, Miguel, Bacião (Diogo), Fred, Gaio (Carlitos), Duque
e Hugo Carpinteira.
Treinador - Delfim Barbosa.

A Associação Desportiva e Cultural da Juventude de Cerveira (ADCJC) conquistou o 2.º lugar no ranking de clubes na
2.ª edição do Troféu Jovens Remadores 2015, que decorreu
no dia 3 de janeiro, em Viana do Castelo.
No total, foram convidados 14 clubes da zona norte e Galiza, mas apenas 9, incluindo a ADCJC, completaram as três
jornadas do troféu.
A ADCJC está satisfeira com os resultados obtidos nas
provas, que têm como principal objetivo iniciar os novos atletas em competições de remo.
O quadro dos resultados obtidos é o seguintes:
Atletas primeiras remadas
Em Benj. Masc. - 1.º - Tomás Marques; em Inf. Fem. - Leonor Lages, em 2.º; Bruna Lopes, em 5.º, Carolina Lopes, em
6.º, e Magna Amorim, em 7.º; em Inf. Masc. - Digo Fernandes, em 2.º; em Inf. Fem. - Luana Lages, em 4.º; e em Inic.
Masc. - Daniel Fernandes, em 1.º lugar.
Atletas já federados
1x Inf. Fem. - Beatriz Fernandes, na 1.ª posição; 1x Inf.
Masc. - Eduardo Pereira, na 1.ª posição; 2x Inf. Masc. - Tomás Dias / Duarte Ferreira, na 2.ª posição; 1x Juv. Fem. Raquel Oliveira, na 9.ª posição; 1x Juv. Masc. - José Romeu,
na 8.ª posição; e 2x Juv. Masc. - Bruno Matos / João Ávida,
na 5.ª posição.

CAMPEONATO
DISTRITAL DA
2.ª DIVISÃO

CAMPEONATO
NACIONAL
DE SENIORES

29

10.º - Távora

18

10.º - Castelense

18

11.º - Bertiandos

18

11.º - Lanheses

17

12.º - Darquense

17

12.º - Melgacense

15

13.º - Fachense

17

13.ºº - Vila Fria
13.

12

14.º - Lanheses

15

14.º - Perre

10

15.º - Águias de Souto

4

15.º - Campos

8

16.º - Castanheira

3

16.º - Moreira Lima

4

CAMPEONATO
DE VETERANOS
DO ALTO MINHO

10.ª JORNADA
RESULTADOS

14.ª JORNADA
RESULTADOS

Campos, 0 - Cerveira, 5
Limianos, 0 - Âncora, 9
Barroselas, 13 - Raianos, 0
Moreira, 16 - Torreenses, 0
Courense, 11 - Friestense, 2
Venade, 3 - Valenciano, 6
Monção, 2 - Ancorense, 11
Fontourense,14-Melgacense,0

Vianense, 3 - Lanheses, 2
Caminha, 1 - Antas, 0
Campo, 4 - Fragoso, 0
Âncora, 1 - Darquense, 0
Cerveira, 3 - P. Barca, 0
Alvarães, 2 - Correlhã, 3
Neves, 2 - Deucriste, 4
St. Marta, 1 - Cardielos, 0

2.º - Perspetiva

29

3.º - Academia PL

28

4.º - CD Cerveira A

25

5.º - Ponte da Barca

24

1.º - Deucriste

32

6.º - Vianense B

18

2.º - CD Cerveira

29

7.º - Courense

16

3.º - Ponte da Barca

27

8.º - Barroselas

16

4.º - Vianense

25

21

9.º - Ancorense

14

5.º - Darquense

25

16

1.º - Vianense

37

2.º - Limianos

35

3.º - Paçô

34

4.º - Correlhã

27

5.º - Ponte da Barca

25

6.º - Perspetiva

23

7.º - CD Cerveira
8.º - Neves FC

11.ª JORNADA
RESULTADOS

CLASSIFICAÇÃO

10.º - Vila Franca

9

6.º - Lanheses

22

9.º - Luciano Sousa

9

11.º - Venade

9

7.º - Alvarães

19

10.º - Torre

5

12.º - CD Cerveira B

6

8.º - Neves

19

11.º - Chafé
12.º - Âncora

5
4

13.º - Darquense
14.º - Torre

3
0

Atleta cerveirense em destaque
no Campeonato Nacional e
Campeonato do Minho de
Ciclocrosse
Disputou-se no dia 11 de Janeiro, no Campo de Tiro de
Fervença, em Barcelos, o Campeonato Nacional de Ciclocrosse, numa organização conjunta da Associação de Ciclismo do Minho, Associação Cultural e Recreativa de Roriz e da
Federação Portuguesa de Ciclismo.
A prova culminou com a atribuição dos títulos de Campeões Nacionais e do Minho.
Em representação da Pedal’Arte - Associação de Cicloturismo e Triatlo de Vila Nova de Cerveira, esteve em grande
destaque Ângela Fernandes, ao vencer a prova em Masters
Feminina.
Com este resultado, a atleta conquistou o título de Campeã do Minho e Campeã Nacional em Ciclocrosse.

www.cerveiranova.pt

9.º - Santa Marta

18

10.º - Âncora

17

11.º - Antas

16

12.º - Cardielos
13.º - Correlhã

CAMPEONATO
DISTRITAL DE
INFANTIS “A”

15
15

14.º - Campo

8

15.º - Caminha

8

16.º - Fragoso

7

Campos, 17 - Limianos, 0
Âncora, 1 - Barroselas, 3
Raianos, 0 - Moreira, 3
Torreenses, 1 - Courense, 11
Friestense, 2 - Venade, 8
Valenciano, 2 - Monção, 1
Ancorense,21-Fontourense,0
Cerveira, 18 - Melgacense, 0
CLASSIFICAÇÃO
1.º - Ancorense

33

2.º - Barroselas

30

3.º - CD Cerveira

28

4.º - Âncora

27

5.º - AD Campos

24

6.º - Moreira

22

7.º - Courense

21

8.º - Monção

18

9.º - Valenciano

16

10.º - Raianos

ANUNCIE
NO
CERVEIRA
NOVA

13

11.º - Fontourense

9

12.º - Venade

9

13.º - Friestense

6

14.º - Limianos

6

15.º - Melgacense

0

16.º - Torreenses

0
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