QUINZENÁRIO
ANO XXXIII
N.º 728
20 de Junho de 2003

PORTE PAGO
PARCIALMENTE
Redacção e Administração:
Travessa do Belo Cais
4920-260 VILA NOVA DE CERVEIRA
Telefone: 251 794 762
Fax: 251 794 820
e-mail: cerveiranova@mail.pt

PUBLICAÇÕES
PERIÓDICAS
V.N. CERVEIRA

TAXA PAGA

AVENÇADO

SAI NOS DIAS 5 E 20

PELO PROGRESSO DO CONCELHO DE VILA NOVA DE CERVEIRA

Preço avulso: € 0,60 (IVA incluído)

Director – J. Lopes Gonçalves - Telefone: 258 922 601

CAMPOS

CANDEMIL

CORNES

COM MARCHAS DE SÃO JOÃO

CANDEMIL FAZ-SE ARRAIAL

CORNES PODE TER MUDANÇA

CAMPOS TEM A PRIMAZIA

EM TERRAS QUE SÃO PRIVADAS

EM NOITE DE SÃO JOÃO

DO RITMAR TRADIÇÃO

É UM “BAILAR” RADICAL

SE MANJERICO DE ESPERANÇA

JUNTO AO “LUME” DA FOLIA

COM MÁQUINAS MAU GUIADAS

FOR ADORNO DE UNIÃO

Bailador Aceso

Um Lesado

Amor Fraterno

COVAS

GONDARÉM

SÃO JOÃO EM COVAS TINHA

ALUNOS DE GONDARÉM,

LOIVO

MORDOMIA DE PRIMEIRA

GONDAR

COMO NO SEU DIA MUNDIAL,

SEM TER «PARTE DE CAMINHA»

EM GONDAR ATÉ SE ASSALTA

SE NÃO OS LEVAR NINGUÉM

LOIVO AINDA TEM IDEIA

PORQUE O CONCELHO É CERVEIRA

A IGREJA, SÃO JOÃO,

FALTARÃO AO ARRAIAL...

NUM SÃO JOÃO REDENTOR

Bairrista do Lírio

SÃO “ALHOS-PORROS” DE MALTA

Criança Triste

QUE LEVE À CASA DA ALDEIA

A MERECER “DESINFECÇÃO”

NOVA CASCATA DE AMOR

Zé da Levada

Irmã Esperança

LOVELHE

NOGUEIRA

EM LOVELHE, FALTA HAVIA,

SÃO JOÃO DÁ EM NOGUEIRA

DE RAMOS PARA A FOGUEIRA

MENTRESTIDO

ÀS CRIANÇAS UM RECADO

REBOREDA

NO CEDRO FEZ-SE RAZIA

MENTRESTIDO, PALCO NOVO,

QUE PROCUREM BRINCADEIRA

PADROEIRO SÃO JOÃO

E FRENTE À IGREJA... “ASNEIRA”

NUM RECINTO MELHORADO

MAS NUM PARQUE PREPARADO

QUE REBOREDA VENERA

Mutilador de Serra

FOI UM TRABALHO DO POVO

Baloiço à Espera

SÓ PEDE MAIS ATENÇÃO

EM “BAILARICO” ANIMADO

NESSAS PROMESSAS DE CERA

Mirone da Cruz

Vidente das Velas

SAPARDOS

VILA MEÃ

ESTRADA FOI ALARGADA

COM ÁGUA CONTAMINADA

SAPARDOS TINHA DIREITO,

SOPO

EM VILA MEÃ, SÃO JOÃO,

V.N. DE CERVEIRA

MAS SEM SER PAVIMENTADA

QUEM VENERA SÃO JOÃO

CASCATA FICA ADIADA

AO ARRAIAL DE SÃO JOÃO

É “MANJERICO” DESFEITO

EM FRANCE, NA CAPELINHA

ATÉ HAVER SOLUÇÃO

CERVEIRA ATÉ POUCO LIGA...

Cantoneiro de Candós

PARA ANDAR DE EXCURSÃO

Lamosas de Cruzeiro

É FAZE-LO NA ESTAÇÃO

SÓ SE FOR ATÉ CAMINHA

PARA A “DITA” TER MAIS VIDA

Morador sem Carro

Passageiro sem Bilhete
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GALERIA DO IPJ RECEBE
OBRAS DE JOVENS ARTISTAS

CONSULTÓRIO
MÉDICO
CLÍNICA GERAL

RESTAURANTE

Linda Rosa Pinto
E.N. 13 - Cabreira, n.º 6
4920-012 CAMPOS VNC
Telem.: 96 614 88 72

SNACK-BAR
ESPLANADA

CASAMENTOS
BAPTIZADOS
CONVÍVIOS

TRABALHE
EM CASA
Gostaria
realmente de
ter um
rendimento
extra?
Telefone
969 642 155

TEM LIVROS
PARA
ENCADERNAR?

**********

ALOJAMENTO
30 quartos c/casa de banho privada

CERVEIRA NOVA
ENCARREGA-SE

2 SALAS DE JANTAR
capacidade total p/800 pessoas
Estrada Nacional 13
4920-140 VILA MEÃ VNC
(Vila Nova de Cerveira)
Telefones: 251 700 240 / 9 - Fax: 251 700 241
E-mail: braseiraominho@netc.pt

SÁBADOS
INESQUECÍVEIS
COM JANTARES
DANÇANTES

LEIA O NOSSO JORNAL ELECTRÓNICO EM

http://www.cerveiranova.pt

Rua Queirós Ribeiro, 23-25
Telef.: 251 795 291 / Fax: 251 795 285
4920-289 VILA NOVA DE CERVEIRA

JOSÉ VENADE
Construções Unipessoal, L.da

Construtor Civil
Cerdeiras - Candemil - Vila Nova de Cerveira
Telef./Fax: 251 795 543 / Telem.: 964 058 233
4920-020 CANDEMIL

A Galeria da Delegação Regional do Instituto Português da Juventude de Viana do Castelo recebe, até 2
de Julho, obras de pintura e escultura realizadas pelos
alunos dos 3.º e 4.º anos, do Curso de Educação Visual e
Tecnológico da Escola Superior de Educação de Viana do
Castelo (Instituto Politécnico de Viana do castelo).
Na inauguração, estiveram presentes os vários
artistas, o director do curso de Educação Visual e Tecnológica, o director da Escola Superior de Educação e o
delegado regional do Instituto Português da Juventude,
que expressou o desejo para que esta iniciativa seja apenas uma, entre outras, que o IPJ possa desenvolver para
aprofundar a relação entre a Delegação Regional e o
Ensino Superior do distrito.
Márcia Brito é aluna do 4.º ano e uma das jovens
artistas que assume a grande influência da artista contemporânea portuguesa Graça Morais. Na sua opinião “esta
iniciativa serve para mostrar o trabalho realizado, mas
também para dignificar o curso, os valores que existem na
cidade e, principalmente, os professores que estão na
orientação dos projectos”. A própria autora define como
principal característica das suas obras a sensualidade.
Joana Portela, também autora de alguns trabalhos
expostos afirma que “devíamos ter feito este tipo de aproximação à cidade há mais tempo, deveríamos abrir as
portas e mostrar à cidade aquilo que se faz no ensino
superior em Viana do Castelo”.
Dora Cruz referiu que “este curso não é realizado
para formar futuros artistas mas sim futuros professores,
nesse sentido, esta exposição serve como afirmação da
qualidade da formação adquirida”.
Esta exposição é apresentada pela Galeria do IPJ
como uma oportunidade a não perder. Pode ser visitada
até 3 de Julho, de Segunda a Sexta-feira, das 9h00 às
19h00 e aos sábados à noite.

HIPNOSE / REGRESSÃO
TERAPIA DE VIDAS PASSADAS
HIPNOTERAPIA
A Gándara de Guillarei, s/n
Telf./Fax: (0034)-986 60 00 21
Telemóvel: 609 82 23 60

GUILLAREI
36720 TUY

FARMÁCIA CERQUEIRA

r
A o s eu d i s p o

Alunos do curso superior de educação visual
e tecnológica mostram as suas obras durante
todo o mês de Junho

A. G.
Agência “A Funerária Guerreiro”

FRANCÊS / INGLÊS / ESPANHOL
Contactar: Teresa Vitorino

Na sua zona para o servir nos momentos difíceis
Funerais * Transladações * Levantamentos de ossadas
Com representação directa em França

Licenciada em Tradução e Interpretação Simultânea

Lugar das Faias / 4920-061 GONDARÉM
Telef.: 251 795 864 / Fax: 251 794 835
Telemóvel: 96 908 63 89

ORGULHO EM BEM SERVIR * 24 HORAS AO SEU SERVIÇO

Telefone 251 795 250 / Telemóvel 917 532 788
Quinta das Corgas, 101 / 4920 CANDEMIL

FLOR E ARTE
FLORISTA
Maria da Graça B. A. Gomes
Mercado Municipal / 4920 VILA NOVA DE CERVEIRA
Telef.: 251 794 385 / Telem.: 963 314 948

VENDA E INSTALAÇÃO
DE TODO O TIPO DE
ANTENAS

PESSOA COM FORMAÇÃO EM
PSICOLOGIA CLÍNICA
Marcação e informações: 963 731 910

VENDO
Mercedes Vito 110 TD - Ano 1997 - 8 Lug. - 11.000 €
Peugeot 206 - 1.1 - Ano 2001 - 8.000 €
Renault Clio - 1.5 DCI - Ano 2001 - 5 Lug. - 14.500 €
Fiat Uno 1.0 - Ano 1992 - 950 €
Peugeot 106 D - Ano 1998 - 2 Lugares - 6.000 €
Peugeot 307 - 1.4 HDI - Ano 2002 - 0 Km. - 19.500 €
Opel Frontera - Ano 1999 - 19.500 €

℡ 96 307 45 31

PROMOÇÕES
E
DESCONTOS
ESPECIAIS
TODO O ANO

VENDAS
A
PRESTAÇÕES

TODA A GAMA
DE
ENCASTRÁVEIS
Centro Comercial Ilha dos Amores
Praça D. Dinis, Lojas 7 e 8
VILA NOVA DE CERVEIRA
Telefone/Fax: 251 794 892

TV - VÍDEO - DVD
AUTO-RÁDIOS - HI-FI

ENTREGAS
AO
DOMICÍLIO

AGENTES
OFICIAIS
TV CABO
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Informação do Concelho
Crónica da quinzena
“Cerveira Nova” na Internet
15 MIL VISITAS NUM ANO
E 1.500 NO MÊS DE MAIO

Construção de uma mini-hídrica
em Covas está a ser contestada
Não obstante afirmar-se que existem estudos a
indicarem que a construção de uma mini-hídrica em
Covas nada iria prejudicar, antes que até seria útil para
o desenvolvimento da freguesia, o certo é que a autarquia local não está de acordo. E a contestação da Junta de Freguesia, que acha prejudicial para a localidade
a concretização de tal empreendimento, também tem
apoio da população.

Entrega do prémio da General
Motors a trabalhadores na
fábrica da Dalphimetal localizada
na Zona Industrial (Pólo 2) de
Vila Nova de Cerveira

Aquamuseu de Vila Nova de
Cerveira com abertura para 2004

Que “Cerveira Nova” percorria o mundo graças a assinantes espalhados por todos os continentes, compatriotas que não querem cortar os vínculos
que os une à sua terra Natal, não era para nós novidade, porque desde há muito o sabemos.
O que não sabíamos nem prevíamos é que o
jornal, através da INTERNET, também percorresse
o mundo e de uma forma tão auspiciosa. É que no
espaço de um ano cerca de 15 mil cibernautas visitaram o site de “Cerveira Nova” com a grande particularidade de, no passado mês de Maio, ter conseguido, com 1.500 visitas, somar o maior número de
visitas, por mês, desde que o jornal aderiu à INTERNET.
Se cerveirenses, a viverem no nosso País e
no estrangeiro, eram os principais leitores do quinzenário em virtude de manterem a assinatura, hoje
poderemos deduzir que, mercê da INTERNET,
temas que “Cerveira Nova” publica chegam a pessoas que nada os liga ao concelho de Vila Nova de
Cerveira.
E se o número de visitas ao site aumentou de
mês para mês é sinal de que o conteúdo do jornal é
agradável.
Porque se os nossos conterrâneos
(assinantes) nos perdoariam, se existisse, alguma
mediocridade, muitos cibernautas, que nada os une
a terras cerveirenses, já teriam abandonado as visitas. E estas, em vez de aumentarem, estariam em
diminuição.
José Lopes Gonçalves

Festas a S. João em Gondar
Em 21 e 22 de Junho, na freguesia de Gondar,
irão decorrer os festejos em louvor de S. João.
Arraiais, que se prevêem animados, e cerimónias religiosas serão o leque principal das realizações
de uma romaria cuja tradição, na localidade, é bem
conhecida.

Em 7 e 8 de Junho
Festa de N. Senhora da
Encarnação em Lovelhe
São Pedro no dia 29
Nos dias 7 e 8 de Junho decorreu, na freguesia
de Lovelhe, a festa em louvor de Nossa Senhora da
Encarnação.
Cerimónias religiosas em que participaram muitos fiéis e acções musicais e recreativas que tiveram,
também, a adesão do público foram as notas mais
salientes da tradicional romaria.
Igualmente, na freguesia de Lovelhe, terá realização, no dia 29 de Junho, uma festa popular dedicada
a S. Pedro.

http://www.cerveiranova.pt

Segundo foi tornado público o Aquamuseu de
Vila Nova de Cerveira já não será inaugurado este ano.
O atraso desta importante obra, orçada em 400
mil contos, deve-se à instalação de todo o equipamento, aos arranjos exteriores do imóvel e à criação das
espécies que irão estar expostas.
Mas em conformidade com o que se prevê, o
Aquamuseu de Vila Nova de Cerveira deverá abrir as
portas em 2004.

Três feridos ligeiros num
espectacular acidente de
viação em Campos
Foi na freguesia de Campos, na E.N. 13, que
ocorreu um espectacular acidente de viação no qual,
felizmente, apenas se registaram três feridos ligeiros.
Uma carrinha de transporte de carnes tombou
sobre um carro ligeiro, tendo os ocupantes do automóvel (um casal espanhol) sofrido leves lesões, o mesmo
acontecendo ao ocupante da carrinha.
Os Bombeiros de Cerveira ainda transportaram
as três pessoas ao Centro de Saúde local, onde foram
assistidas.

Caminho das Corgas, em
Candemil, arranjado e iluminado
Após largos anos de espera foi finalmente beneficiado com iluminação pública o caminho das Corgas,
na freguesia de Candemil.
Igualmente na mesma via foram concretizadas,
recentemente, obras de alargamento e também de
colocação de novo pavimento a betuminoso.

Reunião em Vila Meã para
defesa do meio ambiente
A admionistração do Cerveira Camping Bungalow Park, responsável pela construção de um parque
de férias no lugar dos Moutorros, na freguesia de Vila
Meã, reuniu, recentemente, com os proprietários dos
terrenos limítrofes do novo equipamento turístico. Essa
reunião, a que também assistiram outras entidades
ligadas às instituições de defesa do ambiente, teve por
principal finalidade «sensibilizar para a conveniência de
procederem regularmente à limpeza dos espaços agroflorestais confinantes do parque».
O Cerveira Camping, que poderá criar cerca de
meia centena de novos postos de trabalho, «é um dos
mais importantes projectos turísticos em curso no AltoMinho, no qual serão investidos mais de 4,5 milhões de
euros».

FUNERAL
EM CERVEIRA
Para o Cemitério Municipal de Vila Nova de Cerveira efectuou-se o funeral de Olímpia Roleira, de
81 anos de idade, que residia na Rua Queirós Ribeiro.
A extinta era viúva de Manuel Maria da Costa
que foi comerciante em Cerveira.
À família de luto apresentamos condolências.

Com a presença de individualidades ligadas ao
meio empresarial internacional decorreu, no dia 28 de
Maio, nas instalações da fábrica da Dalphimetal, na
Zona Industrial de Vila Nova de Cerveira (Pólo 2) a
entrega do prémio da General Motors (Medalha Fornecedor Mundial de Airbags e Volantes do ano 2002), a
trabalhadores daquela multinacional espanhola.
Saliente-se ainda que a Dalphimetal tem mais de
2200 empregados e conta, na Europa, com 21 centros.
É o maior fabricante mundial de volantes e das primeiras produtoras mundiais de airbags para os principais
construtores de automóveis.

Doca de Recreio de Vila Nova de
Cerveira irá a concurso para
exploração privada
O Executivo Municipal aprovou, há pouco tempo,
o regulamento do concurso público destinado à exploração privada da doca de recreio instalada no Rio
Minho, a norte do cais de Vila Nova de Cerveira.
A concessão será por um espaço de 10 anos,
devendo o concessionário apresentar uma caução
financeira no montante de 5 mil euros, um seguro de
responsabilidade civil no valor mínimo de 500 euros e
reservar os postos de acostagem para uso exclusivo de
embarcações das autoridades marítimas e bombeiros
(isentos do pagamento de taxas).
A doca de recreio tem espaço para 58 embarcações.

Aos 84 anos Padre Armando
Serra parou para descansar
Já não é pároco de Cornes e de Nogueira
Após mais de meio século de labor sacerdotal
deixou, recentemente, de ser o pároco de Cornes e de
Nogueira o padre Armando Serra.
Com 84 anos de idade e com problemas de saúde, já há muito que vinha solicitando, do Bispo da Diocese, o afastamento das duas paróquias.
Finalmente isso aconteceu pelo que o Padre
Serra já foi substituído: em Cornes, pelo Padre Luís,
que também é o pároco de Vila Meã e S. Pedro da Torre. E em Nogueira, pelo Padre Cunha, que também é
pároco em Campos, Reboreda e Lovelhe.

Roubo de ouro e de outros
valores num assalto em Lovelhe
Aproveitando a ausência dos locatários foi assaltada, em pleno dia, por meio de arrombamento, a residência de Alberto Júlio Martins Conde Pacheco, localizada no lugar da Figueira, na freguesia de Lovelhe.
Os larápios, no interior da habitação, apoderaram-se de peças em ouro e outros objectos de valor,
causando um prejuízo bastante elevado.
O caso está a ser investigado pela G.N.R.
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Informação do Concelho
A Rosalina já se desloca, em
Cerveira, num veículo motorizado

Equipamento mecânico para
limpeza de ruas em Cerveira
e suportes nos contentores
de lixo

Salmão com cerca de 12 quilos
pescado no Rio Minho,
em Cerveira

Adquirido pela Câmara Municipal, já se encontra
em funcionamento um equipamento mecânico que está
a ser utilizado em acções de limpeza nas ruas da sede
do concelho de Vila Nova de Cerveira.
E ainda, na sede do concelho, estão a ser colocados suportes nos contentores do lixo para impedir
que se desloquem, especialmente quando há vento forte.

Novo horário da Biblioteca
Municipal de Vila Nova de
Cerveira
Segunda-feira das 9 às 13 horas; de terça a sexta-feira, das 9,30 às 12,30 horas e das 14,30 às 12.30
horas.
O novo horário da Biblioteca Municipal de Vila
Nova de Cerveira entrou em funcionamento no dia 2 de
Junho.

Fotografia Brigadeiro
A Rosalina Amorim, uma residente na Rua Queirós Ribeiro, na sede do concelho de Vila Nova de Cerveira, já se desloca num veículo motorizado, que lhe foi
oferecido.
Conforme o Jornal “Cerveira Nova” largamente
noticiou a Rosalina, que sofre de deficiência, beneficiou
de uma campanha de solidariedade cujo ponto mais
saliente foi a organização de uma festa convívio para
angariação de fundos levada a cabo por uma instituição
de Paredes de Coura sediada em Lisboa. É que a
Rosalina Amorim é natural de Paredes de Coura.
Embora, ao que nos dizem, não seja o veículo
motorizado definitivo, o certo é que a Rosalina já se
desloca a sítios que antes, pelos seus próprios meios,
dificilmente conseguiria chegar.

II Festival Folclórico de
Gondarém é no dia 29 de
Junho e vão participar sete
agrupamentos infantis
Realiza-se, no dia 29 de Junho, no lugar das
Faias (próximo da E.N. 13), o II Festival Folclórico de
Gondarém.
No certame vão participar sete agrupamentos
infantis, nomedamente o de Gondarém, de Santa Marta
de Portuzelo (Viana do Castelo), da Correlhã (Ponte de
Lima), da Gadanha (Monção), do Areal (Santo Tirso),
de Fiães (Vila da Feira) e de Loulé (Algarve).
O programa do Festival inclui, às 9 horas, missa
solene na Igreja Paroquial de Gondarém, estando o início das actuações marcado para as 15,30 horas.
A organização desta segunda edição do Festival
e tal como a primeira, realizada no ano passado, foi da
responsabilidade do Rancho Folclórico Infantil de Gondarém.

CERVEIRA NOVA, O SEU JORNAL

“Chuva de Estrelas”, em Campos,
um espectáculo de canções
O Centro de Cultura de Campos realizou, na sua
sede, um espectáculo que designou por “Chuva de
Estrelas”. Constou do programa a apresentação de
canções, por alunos da Escola Básica de Campos, do
Colégio de Campos e da Escola de Música do Centro
Paroquial de Campos, com acompanhamento de música ao vivo.

Polifónico de Vila Nova de
Cerveira participou, em 10
de Junho, nas Neves, no XII
Encontro de Coros do Minho
Catorze agrupamentos do Minho participaram,
no dia 10 de Junho, no XII Encontro de Coros que
decorreu no auditório do Coral Polifónico das Neves.
Neste certame, um dos mais participados a nível
de agrupamentos corais que se realizam no Minho,
teve actuação o Coral Polifónico de Vila Nova de Cerveira.

Festas do Senhor
em Sopo e em Gondarém
A festa do Senhor teve realização, na freguesia
de Sopo, nos dias 14 e 15 de Junho.
E na freguesia de Gondarém a festa do Senhor
efectuou-se em 19 de Junho.

Mentrestido festejou
Santo António
Realizou-se na freguesia de Mentrestido, nos
dias 14 e 15 de Junho, a romaria de Santo António.
Animação, religiosidade e outros atractivos
foram os pontos mais destacados dos festejos em louvor do Santo que nasceu em Lisboa e morreu na cidade italiana de Pádua.

Frente ao Cais do Rio Minho, em Cerveira,
Alberto Emílio Segadães de Castro pescou, à rede, um
salmão com o peso de 11,700 quilos.
O exemplar, um dos maiores capturados na
zona cerveirense, foi vendido a espanhóis pelo preço
de 280 euros.
Com uma safra de lampreias e de sáveis bastante proveitosa e, também, com a captura de alguns salmões, poderá considerar-se que os pescadores cerveirenses tiveram uma boa época.

Festas de S. João em Campos
Durante quatro dias vão decorrer, na freguesia
de Campos, as festividades em louvor de S. João.
O programa da tradicional romaria é o seguinte:
Dia 21 de Junho
8h00 - Alvorada; 22h00 - Marchas de São
João
Dia 22 de Junho
8h00 - Alvorada; 15h30 - Missa solene; 16h30
- Procissão; 21h00 - Prémios das “Quadras de São
João”; 22h00 - Arraial nocturno
Dia 23 de Junho
8h00 - Alvorada; 22h00 - Arraial nocturno
Dia 24 de Junho
8h00 - Alvorada; 22h00 - Arraial nocturno;
24h00 - Fogo de artifício
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Nossa Senhora de Lurdes
com festa em Covas

NIPC: 816 673 578 / NIF: 189 156 791

Em finais do corrente mês, mais concretamente
em 28 e 29 de Junho, a freguesia de Covas vai celebrar os festejos em louvor de Nossa Senhora de Lurdes.
Uma romaria tradicional a que os covenses dedicam especial atenção.
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FESTIVAL DE NATAÇÃO ANIMOU UTENTES DA PISCINA

SUMÁRIO DA REUNIÃO
Ordem do Dia
Órgão Executivo
• Aprovação da acta da reunião de 30 de Abril de
2003
Regulamentos Municipais
• Regulamento do concurso público para a concessão da exploração da doca de recreio de Vila Nova
de Cerveira
Juntas de Freguesia
• Junta de Freguesia de Campos – Verba para
obras na rua do Meio
• Junta de Freguesia de Gondarém – IC 1 (Lanço
Viana do Castelo/Caminha)
• Junta de Freguesia de Nogueira – Verba para pintura do cemitério
Associações Culturais, Desportivas e Clubes
• Associação Portuguesa de Karaté-Do Shotokai –
5º Encontro de Tai-Chi
Grupos Folclóricos e Associações Musicais
• Rancho Folclórico e Etnográfico de Reboreda –
Pedido de transporte e acompanhamento na deslocação do grupo ao encerramento da XX Quinzena Franco Portuguesa em França
Expediente e Assuntos Diversos
• ANMP – Reforma da tributação do património e
Sisa em 2003
• Deco – Protecção do consumidor
• Sindicato dos Trabalhadores da Metalurgia e Metalomecânica de Viana do Castelo – Lugar de estacionamento
• Diocese de Viana do Castelo – Dia Diocesano da
Família
• Junta Regional de Viana do Castelo do Corpo
Nacional de Escutas – Relatório de actividades e
contas de 2002
• Junta Regional de Viana do Castelo do Corpo
Nacional de Escutas – Acampamento Regional
2004
• Resumo diário da tesouraria
• Aprovação da acta em minuta

“CAMPO DE FÉRIAS 2003 –
DESPORTO E CULTURA” PARA
CRIANÇAS DOS 6 AOS 12 ANOS
(Inscrições na piscina municipal)
A Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira promove, de 30 de Junho a 25 de Julho, o “Campo de Férias
2003 – Desporto e Cultura” destinado a crianças do concelho com idades compreendidas entre 6 e 12 anos. As inscrições devem ser efectuadas na piscina municipal
(251.708025).
Esta iniciativa, que envolve a participação do Centro
Paroquial de Promoção Social e Cultural de Reboreda,
Agrupamento de Escolas, Colégio de Campos, Rede
Social, e Projecto “Descobrir, Dinamizar e Desenvolver
Cerveira”, realiza-se em dois períodos distintos, abrangendo freguesias específicas para cada período.
Entre 30 de Junho e 11 de Julho, o campo de férias
destina-se às crianças das freguesias de Covas, Sopo,
Loivo, Gondarém e Vila Nova de Cerveira. De 14 a 25 de
Julho, as freguesias contempladas são Reboreda, Lovelhe, Sapardos, Mentrestido, Gondar, Candemil, Nogueira,
Cornes, Vila Meã e Campos. O número total, para cada
grupo, é de 60 participantes mais 10 suplentes.
As actividades previstas, marcadas para diferentes
lugares do concelho, englobam duas vertentes: desportiva
e cultural. A primeira inclui futebol, natação e jogos de
água, parede de escalada, basquetebol, jogos tradicionais,
e percursos de orientação. A segunda compreende passeios históricos e ambientais, ateliês de desenho e informática, a biblioteca, arqueologia e exposições.

A Câmara Municipal de Vila
Nova de Cerveira, promoveu, no
passado sábado, dia 14, um festival
de natação, cujo objectivo consistiu
na passagem de alguns momentos
de convívio/confraternização entre
os habituais utilizadores da piscina
municipal.
A iniciativa, que decorreu no
período da tarde, compreendeu
diversas provas de natação e actividades de água com carácter meramente recreativo. As cerca de 200
crianças que participaram neste festival receberam lembranças simbólicas e medalhas de participação.
A piscina municipal está situada
na zona ribeirinha da localidade e
proporciona uma magnífica panorâmica sobre o rio Minho. Recentemente, a estrutura recebeu um conjunto de beneficiações a nível técnico tendentes a melhorar a sua oferta
junto dos potenciais utilizadores.
Das actividades desenvolvidas na piscina municipal,
destacam-se os cursos de aprendizagem de natação
junto dos mais novos e o programa “Natação Sénior”

que possibilita às pessoas de maior idade (para cima
dos 60 anos) usufruir da água em duas vertentes:
recreativa e curativa.

BIENAL DE ARTE MOSTRA 197 OBRAS DE
ARTISTAS NACIONAIS E ESTRANGEIROS
O júri de selecção da XII Bienal Internacional de Arte
de Vila Nova de Cerveira, constituído por Álvaro Queirós, Henrique Silva, José Nogueira Gil, Manuel António
Pina e Margarida Leão, escolheu 197 obras para a presente edição, excluindo 415 trabalhos artísticos. Dos
354 textos apresentados, foram seleccionados apenas
52. No total, candidataram-se ao concurso 354 artistas
nacionais e estrangeiros.
O certame artístico, que decorrerá entre os dias 16
de Agosto e 21 de Setembro no Fórum Cultural, apresenta como tema geral “O artista e a globalização: o seu
papel como actor social” e prevê, além dos prémios de
aquisição, a atribuição do grande prémio da bienal promovido pela Câmara Municipal (10.000 euros) e o prémio revelação (2.500 euros).
Nesta edição, a organização apostou no reforço do
relacionamento artístico com a vizinha província espanhola da Galiza, tendo, nesse sentido, criado extensões

culturais na Universidade de Vigo, Faculdade de Belas
Artes de Pontevedra e Centro Cultural de Ourense.

Discutir o futuro das indústrias
culturais em Portugal e na Galiza
Além da apresentação de exposições em vários formatos e instalações artísticas naqueles espaços culturais, o certame deste ano, que comemora as bodas de
prata, conta com a presença de uma vintena de artistas,
com duas obras cada, seleccionados pelas extensões
culturais referidas.
Em paralelo, decorrerão colóquios alusivos à temática central da bienal de arte contemporânea e ao futuro
das indústrias culturais e artísticas em Portugal e na
Galiza, encontrando-se igualmente previsto a realização
de espectáculos musicais e teatrais de expressão portuguesa e galega.

CONFERÊNCIA “OS JOVENS E AS DROGAS: PREVENÇÃO,
PREVALÊNCIA E PREVENÇÃO” NA BIBLIOTECA MUNICIPAL
A Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, através da Biblioteca Municipal, realizou, na passada sextafeira, dia 13, uma conferência subordinada à temática
“Os jovens e as drogas: prevenção, prevalência e prevenção”, da autoria do psicólogo Marcos Fernandes. A
moderação esteve a cargo de Manuela Ferreira, do projecto “Descobrir, Dinamizar e Desenvolver Cerveira”.
A conferência, que decorreu no auditório da biblioteca municipal, englobou três fases distintas. Na primeira
foram abordadas questões relacionadas com o conceito
de droga e terminologias associadas como síndrome de
abstinência, tolerância, intoxicação, abuso de drogas e
toxicodependência.
A fase seguinte compreendeu a apresentação, em
cada distrito do país, de alguns números referentes à
prevalência dos consumos de substâncias ilegais em
jovens com idade escolar. Por fim, o palestrante abordou os diferentes métodos de prevenção e os programas disponíveis para combater esta problemática.

to de combate a este flagelo social.
Marcos Fernandes é licenciado em psicologia pela
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da
Universidade do Porto, sendo responsável pela elaboração de alguns trabalhos de investigação na área da prevenção do tabagismo, alcoolismo e toxicodependência
para adolescentes. Actualmente exerce como psicólogo
clínico no gabinete de psicologia “Despertar”, em Paredes de Coura.

Destacar importância
da prevenção primária
O objectivo desta conferência incidiu na sensibilização dos encarregados de educação e educadores para
as questões derivadas da toxicodependência e para a
importância da prevenção primária enquanto instrumen-

Textos da responsabilidade do Gabinete de Imprensa da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira
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PERCA
PESO
AGORA

Artigos de:
Decoração
Escolares
Guloseimas

Rua das Cortes
Vila Nova de Cerveira

ALUGA-SE
NO SOBREIRO / CAMPOS

c/1.000 m 2 de terreno
Telem.: 962 329 420

ARISTIDES MARTINS

PERGUNTE-ME
COMO

ADVOGADO

Telefone

Telef. 251 79 44 81
Tlm. 91 734 65 22

ADVOGADOS
ANTÓNIO QUINTAS
ANABELA QUINTAS

969 642 155

Telef./Fax: 251 794 478
Telemóvel: 91 400 41 84

CERVEIRA NOVA

Terreiro, n.º 10 - 1.º Dt.
4920 VILA NOVA DE CERVEIRA

Locais de venda
em Cerveira:

SEGUROS
TODOS OS RAMOS
EDUARDO CALDAS
Travessa do Belo Cais, s/n.º

4920-260 VNCERVEIRA
Telef./Fax: 251 794 762

Barbosa, Bouça &
Ferreira da Costa
(Rua Queirós Ribeiro)
Papelaria Tali
(Largo do Terreiro)
EUREK@
(Av. 1.º de Outubro)

E-mail: eduardocaldas@iol.pt

http://www.cerveiranova.pt

...para que o seu filho fique sem dúvidas.

Largo do Terreiro
4920-296 VNCERVEIRA

> Estamos em Vila Nova de Cerveira
> Damos explicações a todas as disciplinas até ao 12.º ano

JUVENAL MARTINS

ADVOGADO

> Possuímos actividades nos tempos livres para os seus filhos

C. Comercial “Ilha dos Amores”
4920-000 VNCERVEIRA
Telef. 251 796 200
Fax: 251 795 377

TEM LIVROS
PARA
ENCADERNAR?
CERVEIRA NOVA

Horário:

ENCARREGA-SE

segunda a sexta-feira

Raquel de Sousa

8.30 h - 12.30 h

ADVOGADA

14.00 h - 19.00 h

Edifício Ilha dos Amores
Loja 4
4920-248 VNCERVEIRA
Telef.: 251 794 783
Fax: 251 794 712

Centro Comercial Ilha dos Amores (por cima da óptica)
4920 Vila Nova de Cerveira
amigos.saber@sapo.pt >> >> >> Telemóvel: 91 949 70 96

STAND-BANGÚ
COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
Financiamos até 48 meses
É uma casa cerveirense que vos espera
SEDE: Rua dos Anjos, 80 B e C
– Telef.: 21 353 02 66 / Fax 21 354 10 73 – 1150-040 LISBOA
FILIAL: Rua José Estevão, 10-B – Telef.: 21 353 36 05 – 1150-040 LISBOA

Laura Barros

O JORNAL DA SUA TERRA
ASSINATURA ANUAL: € 12,50

CRISTINA CANCELA
Solicitadora

MEDIADORA IMOBILIÁRIA, L.da
COMPRA - VENDA - ADMINISTRAÇÃO

ASSINE O JORNAL
“CERVEIRA NOVA”

Licença 341-AMI

R. César Maldonado, r/c - 4920-265 VNCERVEIRA
Tel./Fax: 251 795 078 / Telem.: 936 270 512
E-mail: laura.barros.imobiliaria@clix.pt

Edifício Ilha dos Amores
Praça de S. Cipriano
(entrada por trás da florista “Berço das Flores”)
4920 VILA NOVA DE CERVEIRA
Tel./Fax: 251 794 345

TRANSMUNDO

GRANDE PROMOÇÃO

- Agência de Documentação e Serviços, L.da

Cadeiras de escritório
fixas e rotativas

Gerência e Direcção Técnica:
- Dr. Augusto Barroso (Jurista)

Tratamos de diversos tipos de documentação
(contratos, escrituras, constituição, modificação e
extinção de sociedades comerciais e outras pessoas colectivas); administração de propriedades;
aconselhamos, acompanhamos e orientamos na
defesa dos seus direitos e interesses legalmente
protegidos.
Avenida de Berna, 34-A / 1050-042 LISBOA
Telefone 217 977 074 / Fax 217 930 812

A. COUTO GUERREIRO, L.DA
Compra e Venda de Propriedades

COMPUTADORES - FOTOCOPIADORES
FAXES - RELÓGIOS DE PONTO - ESTANTES
MÁQUINAS DE CALCULAR - REGISTADORAS
MÓVEIS DE ESCRITÓRIO - CONSUMÍVEIS
SEDE: Rua de Monserrate, 268 - Loja 5
4900-355 VIANA DO CASTELO
Telefone: 258 817 280 / Fax: 258 817 281
FILIAL: Largo de Santo António
4980-638 PONTE DA BARCA / Telef./Fax: 258 452 045

Telefone: 218 850 439 / Fax: 218 850 771

Filial:
Rua César Maldonado, n.º 23
4920-265 VILA NOVA DE CERVEIRA
Telefone 251 794 926

COM MAIS DE 25 ANOS DE EXISTÊNCIA
Gerência de Salvador Brandão e Filhos
AUTOMÓVEIS NOVOS E USADOS
COMPRA, VENDA E TROCA
FACILIDADES DE PAGAMENTO ATÉ 60 MESES
GARANTIA

VALENÇA DO MINHO
Lugar de Corguinhas, Lote 1
4930 GANDRA VLN
Telef.s e Fax’s: VALENÇA DO MINHO - 251 822 020
SEDE - LISBOA
- 218 407 814
FILIAL - LISBOA
- 218 492 206

GUERREIRO, BARBOSA & MARTINS, L.DA
Compra e Venda de Propriedades

(Gerência de um Cerveirense)
Rua Rafael Andrade, 16
1169-095 LISBOA

Sede:
Largo Frei Redento Cruz, n.º
4940-523 PAREDES DE COURA
Tel./Fax: 251 782 520

(Gerência de um Cerveirense)
Rua Rafael Andrade, 16
1169-095 LISBOA
Telefone: 218 850 439 / Fax: 218 850 771

CONTABILIDADE
(Gerência de um Cerveirense)
Rua Rafael Andrade, 16
1169-095 LISBOA

Telefone: 218 850 439
Fax: 218 850 771
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Dar sangue: um dever cívico
“Dar sangue é dar vida”. Quem não se lembra
desta frase que as campanhas de doação de sangue
tanto se esforçam por fazer entrar na nossa memória?
Nos dias que correm, dar sangue é cada vez
mais importante pois as solicitações são cada vez
maiores, e por este motivo o Instituto Português do
Sangue instituiu o dia 27 de Março como o Dia do
Dador de Sangue, promovendo neste âmbito uma série
de iniciativas, com o objectivo de incentivar a dádiva de
sangue.
O sangue não se fabrica artificialmente e só o
ser humano o pode doar. Desta forma, facilmente se
percebe que o sangue é um bem escasso e os serviços
hospitalares dependem inteiramente do gesto de doadores.
Todos os anos, com alguma regularidade, as
autoridades de saúde lançam campanhas de recolha
de sangue. O apelo é para um gesto que é simples e
rápido, demonstrando a preocupação com o próximo.
Dar sangue é um gesto de vida verdadeiramente
essencial, porque o que é uma dádiva hoje, pode ser
uma necessidade de amanhã, ou tal como diz o slogan:
“Hoje pelos outros, amanhã por si”.
Todos os dias surgem doentes com anemia,
pacientes que vão ser submetidos a cirurgias, acidentados com hemorragias, transplantados e outros doentes
que necessitam fazer tratamentos com componentes
sanguíneos. Enquanto um doente com anemia pode
necessitar de uma ou duas unidades de sangue, um
doente a quem tenha sido transplantado um fígado
pode necessitar de mais de 20 unidades e um doente
com leucemia pode necessitar de mais de 100 unidades.
Falando em números: em média, são cinco a
seis os litros de sangue que nos correm pelo corpo,
dependendo da superfície corporal de cada pessoa;
cada unidade de sangue representa 450 ml e o sangue
doado é rapidamente reposto pelo nosso organismo e
dependendo do sexo e constituição física do dador,
este pode doar sangue entre 3 a 4 vezes por ano.
Outro aspecto importante a salientar é o facto de
não existir qualquer possibilidade de contrair doenças
através da dádiva de sangue, porque todo o material
utilizado na recolha é de devidamente esterilizado e
descartável, é usado apenas uma única vez, garantindo
a segurança e a saúde de quem voluntariamente se
dispôs a fazer um gesto tão notável.
Para dar sangue poderá dirigir-se a um dos Centros Regionais do Instituto Português do Sangue (em
Lisboa, Porto e Coimbra), a uma unidade móvel da
mesma instituição, ou simplesmente, ao hospital mais
próximo e já agora saiba também que os dadores de
sangue estão isentos do pagamento das taxas moderadoras do Serviço Nacional de Saúde. Pode ser dador
qualquer indivíduo que tenha um bom estado de saúde
e hábitos saudáveis; peso igual ou superior a 50 Kg e
idade compreendida entre os 18 e os 65 anos.
Se reunir todas as condições associe-se a esta
causa, e se pretender mais informações consulte o site
do Instituto Português do Sangue em:
http://www.ipsangue.org
Marta Coelho

Fantasia de Verão
Cheira a maresia.
O mar é feito uma renda
De espuma.
E nos pinhais
Brincam duendes, ao luar
De lua cheia.
Há trilos
De flautas
E um rumor
De asas,
Nos caminhos ermos
Que vão dar ao mar.
José Cândido Gomes da Fonte
De “Entre o rio e o mar”
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À criança só
Vil e infame sociedade portuguesa
Onde supostos ilustres senhores
Abusam daqueles pequeninos sem defesa
Privados de carinhos e amores
Que actue a justiça sem piedade
Já que dos terríveis males não serão
compensados
Aqueles que não terão mocidade
E da própria infância foram privados
E se este meu simples apelo pede clamor
Apaziguai os corações de tantos pais e avós
Repudiando tal vil e cruel procedimento
Fazei que se encontre paz e amor
Para aqueles que ainda continuam sós
Neste tão difícil e mau momento
Coelho do Vale
(Damaia)

CONTRA A POBREZA E
EXCLUSÃO
PROTOCOLO ASSINADO NO
GOVERNO CIVIL DE
VIANA DO CASTELO
A pobreza e a exclusão não se distribuem
uniformemente pelo território nacional. O desenvolvimento da sociedade portuguesa tem vindo a
desenvolver um padrão de estruturação territorial
marcado por dois processos complementares e de
efeitos desencontrados. Estes processos têm afectado o perfil da pobreza e da exclusão social. A
pobreza, que aliás é de continuidade em relação
ao passado mais recente, é uma situação comum
e as zonas rurais deprimidas tornam-se, no seu
conjunto, excluídas das dinâmicas de modernização e desenvolvimento. Os territórios marginalizados das áreas urbanas e suburbanas são-no, não
apenas no sentido em que constituem o habitat
onde se constituem estas categorias sociais. Eles
desempenham, por sua vez, um efeito de exclusão.
A emergência social traduz-se em situações
de vulnerabilidade e desprotecção resultantes de
não estarem asseguradas as condições mínimas
de sobrevivência que constituam um perigo real,
actual ou eminente, para a integridade física.
No sentido de se alcançar um efeito reparador imediato para estas situações foi criada uma
linha nacional de emergência a funcionar em rede
entre serviços públicos, autarquias e outros parceiros sociais, por forma a garantir um funcionamento
contínuo, assegurando a resposta imediata a qualquer cidadão em situação de emergência social,
nomeadamente crianças e jovens em risco, idosos
abandonados, pessoas sem abrigo, pessoas vítimas de violência em especial mulheres.
Pretendeu-se e pretende-se garantir a todos
o direito de condições de segurança nas situações
de vulnerabilidade com risco associado.
Assim, no sentido de aumentar a eficácia da
resposta imediata a estas situações e assegurar
um espaço para um posterior encaminhamento, o
Governo Civil de Viana do Castelo, a Administração Reghional de Saúde de Viana do Castelo, o
Centro Distrital de Solidariedade e Segurança
Social de Viana do Castelo, o Centro Hospitalar do
Alto Minho, SA, a Guarda Nacional Republicana
(GNR)/Grupo Territorial de Viana do Castelo, a
Polícia de Segurança Pública de Viana do Castelo
e Ponte de Lima e o Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil, celebrou um protocolo em
cerimónia que teve lugar no dia 17 de Junho, no
Salão Nobre do Governo Civil.

Deus em nós e a
mecânica do nosso Ser
Nossa imaginação é forca maior que nossa
vontade e, para obtermos resultados, temos de
harmonizar as duas trabalhando juntas e, não
podemos errar se obedecermos à voz íntima da
consciência!...
Nossa imaginação, nossa vontade e nossos
pensamentos nos levam ao conhecimento, através da análise; então nosso conhecimento é filho
da análise que nossa imaginação, vontade e pensamento projectou.
Viajando na mecânica de nosso ser eu vejo
que a intuição foi a primeira a tomar parte na chegada ao conhecimento e a fé que sustentou a
vontade até ao conhecimento certo...
Não podemos deixar de pensar que a
necessidade, foi a força maior que deu origem à
mecânica de nosso ser acima expressa... essas
necessidades, em todos os tempos da existência
da humanidade, é que puseram em actividade
todas as forças subtis de nosso Ser para satisfaze-las, quer seja no mundo físico ou no metafísico... No mundo físico, o frio, a fome a comunicação e as distancias, movimentaram essa divina
mecânica de nosso ser para respectivamente, termos roupa, comida, telefone, televisão, automóveis, barcos e aviões... No mundo metafísico as
necessidades prementes são as de criar em cada
um de nós um centro íntimo controlador do equilíbrio da maior força da nossa alma que é o bem e
o mal; Os judeus a isso chamam cabala, eu lhe
chamo discernimento e, seu ponto de apoio é não
querermos para os outros o que não queremos
para nós!... Arrepia qualquer um, o que está acontecendo no mundo de hoje... Ainda estamos em
tempo de salvar tudo que parece estar perdido,
basta que os dirigentes do mundo, implantem um
ensino obrigatório a SER, em todos os níveis
escolares e religiosos do mundo; porque sem
aprender a SER a ética é falha...
A vida de todos nós é magnética e todos os
toques que nossos pais nos deram ficam gravados na nossa vida fazendo parte dela, isto é: todo amor carinho e sacrifícios que eles empregaram para nos criar e projectar na vida, formam um
núcleo magnético em nosso ser, enquanto ser,
fortalecendo-o a vida inteira.
Os nossos pais morrem e depois de morrerem ficam vivendo em nossa mente a vida inteira
porque deles sempre nos lembraremos e deles é
o nosso sangue!... Nós herdamos deles os bens
materiais e também os morais. Quantas vezes,
quando eu era pequeno ouvia falar de alguém que
estava morrendo e deixava para o parente mais
querido seus novelos ou coisas de sua alma que
não tinha resolvido.
O homem tem origem divina, Deus se fez
carne em nós, para criar a vida inteligente e uma
parte dele habita em nosso inconsciente desde
que nascemos até morrermos, nos guarda e livra
de situações ruins que não merecemos e quando
isso acontece todos dizem: foi o anjo da guarda
que me salvou. Outros, quando se deparam com
um perigo, inconscientemente dizem: ai meu
Deus; este chamamento tem uma razão de ser,
porque nosso Deus existe em nós e ele prontamente nos salva, mesmo sem o chamar, basta
que nós usemos o bem e o mal em equilíbrio e
não querermos para os outros o que não queremos para nós!... 0 nosso Deus que vela por nossa
vida, está ligado ao Deus de tudo; que é, o Deus
uno...
João Amcião
Rio 20/05/2003

8 Página

C E R V E I R A N O V A - 20 de Junho de 2003

A PALAVRA DE DEUS
POR: Manuel Venade Martins (pastor)
www.igrejaemanuel.com

Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição.
Como esperamos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor,
foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram.

COMENTÁRIO 347
COMO ME SALVAREI ?
Quanto à salvação, a primeira coisa a dizer é que
somos salvos do Inferno. Os que não crêem no Inferno também não crêem na salvação. Muitos que são chamados
cristãos pensam que só os piores dos pecadores vão para o
Inferno. Que a maioria dos mortos vão para um lugar inventado chamado purgatório e depois de sofrerem pelos seus
pecados então vão para o Céu. A Bíblia não ensina tal coisa. A única maneira dos pecadores serem purificados é
pelo sangue de Jesus, para aqueles que se arrependem
dos seus pecados. Ninguém está preparado para o Céu até
que seja verdadeiramente perdoado. Crente quer dizer que
crê em Cristo e na Sua Palavra.
A Bíblia nos ensina que quem não crer será condenado a passar a eternidade no Inferno.
A única maneira de se poder entrar no Céu é pelo
arrependimento dos seus pecados, a aceitação de Jesus
Cristo como Salvador pessoal. Amigo, não podemos eliminar da Bíblia o que não nos agrada.
Se o Inferno não fosse eterno então o Céu também
não o seria. O Deus que decretou a perdição eterna também decretou o Céu eterno. Jesus disse: - Na verdade, na
verdade vos digo que, quem ouve a minha Palavra, e crê
naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em
condenação, mas passou da morte para a vida. S. João
5:24.
Deus pôs perante este mundo uma porta aberta,
uma bênção e uma maldição, Céu ou Inferno para todas as
pessoas. Deus já fez tudo quanto podia. O plano está estabelecido e os dados foram lançados. O resto é convosco.
Para mim, a maravilha das maravilhas é o plano da salvação. É tão maravilhoso que ninguém, nem mesmo o mais
sábio que o mundo jamais tenha visto, foi ainda capaz de o
dominar e conhecer a fundo. E é tão claro e simples que

qualquer criança o pode aceitar e ser salvo. Deus amou o
mundo de tal maneira que deu o Seu Filho Unigénito, para
que todo aquele que n’Ele crê não pereça, mas tenha a vida
eterna. S. João 3:16.
O plano de Salvação e a vinda de Jesus a este mundo são provas positivas que Deus quer que as pessoas se
salvem, e a razão porque não são salvas é devido à sua
liberdade de escolher o mal e não ao desejo de Deus. E o
que é mais doloroso e amargo, é que não terão ninguém a
quem culpar, a não ser elas próprias.
É UMA GRANDE SALVAÇÃO,
PORQUE SALVA DE GRANDE PECADO

Deus tem que entrar nos pecadores através do arrependimento dos seus pecados e da sua fé. Isto é uma oferta de
Deus, não pelas obras de justiça, que houvéssemos feito,
mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou, pela lavagem
da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito 3:5.
Esta tão grande salvação e dom de Deus. Deus tem
que entrar nos corações para que haja arrependimento e fé
ou, então, não seriam felizes no Céu. Pela graça de Deus
os perdidos são justificados e reconciliados com o Pai.
Deus oferece o seu maior perdão a todo o que quiser.
Amigo, aceita a oferta de Deus, o Seu Filho Jesus,
como teu Salvador.

IMPORTANTE AVISO
É grande esta salvação, este caminho manchado de
sangue. Ninguém jamais o alcançará ou alcançou sem
Jesus Cristo. Ele é o caminho. Podeis tomar uma resolução
dizendo: daqui em diante, e até à morte, deixarei de fazer o
que fiz desde a altura em que alcancei a idade de ter
conhecimento do bem e do mal, até à altura em que tomei a
decisão que deixaria de praticar o que praticava. Mas o facto de que pecaste desde o princípio e até esse momento.
Mas agora é a fé em Jesus Cristo, e nada mais, que pode
apagar tudo isso e limpar a tua ficha como se nunca tivesses pecado.
Esta Salvação é grande no perdão, na clemência e
na justiça. Deus diz: - Não me lembrarei mais das vossas
transgressões para sempre. Alguns pensam que seriam felizes no Céu, mas se nunca nasceram de novo não serão
felizes lá. Se entrassem no Céu com a natureza de pecador
não seriam felizes.
Deus pode entrar nos corações dos pecadores, e
isto é feito pela aceitação de Jesus Cristo. A natureza de

Se o amado leitor, depois de ler este comentário, sente em seu coração prosseguir este caminho,
que não é outro na verdade em seguir ao Senhor Jesus
Cristo, como seu Salvador pessoal, e está decidido
nesta caminhada terrestre, pode contactar o Pastor
Eugénio Araújo - ASSEMBLEIA DE DEUS, pelo telefone 258 721 982, nosso representante em Caminha,
Cerveira, etc..
Se desejar, pode visitar o nosso web site na
Internet: www.igrejaemanuel.com
Ou escrever para:
ASSEMBLEIA DE DEUS EMANUEL
14, Connecticut Ave.
BAY SHORE – NY 11706
U.S.A.

C E R V E I R A N O V A - 20 de Junho de 2003

SUGESTÕES E OUTROS REGISTOS
Motivos para visitar Cerveira:
Festas do Concelho de 27 de
Julho a 3 de Agosto
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XIII Festival de Folclore do
Alto Minho e Desfile de Trajes
tiveram encontro em
Vila Nova de Cerveira

A objectiva estava lá
Por: Castro Guerreiro

PROGRAMA
Esta laboriosa e hospitaleira localidade a quem foi
dado o nome de Vila Nova
de Cerveira por em tempos remotos existir no
povoado muita abundância
de Cervos; terra de cultura, tipicamente Minhota e
dotada de bons e sólidos
alicerces para a continuação do desenvolvimento e
progresso do concelho, vai
enfeitar-se com orgulho
para assistir às suas tradicionais Festas do Concelho, em honra do glorioso
Mártir São Sebastião, que
prometem ser aliciantes e
que se realizam nos dias
27 de Julho a 3 de Agosto
com o seguinte programa:
Dia 27 de Julho - Actuação
das Marchas de S. João
de Campos; dia 28, pelas
21,30 horas - entrada de
vários grupos musicais do
concelho - escolas de
música, “Cavaquinhos de Lovelhe” e ainda o Coral Polifónico de Vila Nova de Cerveira; dia 29 - cantares do
Minho - cantares ao desafio; dia 30, pelas 21,30 horas actuação da Banda Plástica de Barcelos; dia 31 - desfile de carros alegóricos das freguesias, terminando à
noite no Auditório Musical, com um festival folclórico,
no qual participam todos os grupos folclóricos do concelho, o Grupo Folclórico da Areosa e um outro agrupamento de Espanha; dia 1 de Agosto, pelas 10 horas entrada dos Bombos de Santiago de Sopo; à noite,
actuação do Conjunto Musical “Orquestra Cinema”; dia
2 - Grupos de Zés Pereiras percorrerão as artérias da
vila; pelas 13 horas, depois do tradicional fogo do meio
dia, darão entrada as reputadas bandas de música “12
de Abril” e Banda de Fermentelos; à noite, fogo de artifício e actuação do Conjunto Musical “Orquestra Costa
Rica”; dia 3, pelas 10 horas - entrada da Banda de
Música de Riba d’Ave; pelas 17,30 horas - solene procissão; à noite actuará o conjunto “Abanico” e haverá
uma grande sessão de fogo de artifício.
Sugerimos uma viagem, nessa ocasião, até Vila
Nova de Cerveira e convidamos a uma subida ao aprazível Monte da Senhora da Encarnação ou ao Calvário
de Gondarém, onde se pode admirar uma impressionante revelação da grandiosa beleza panorâmica da
natureza que se desfruta.
Para comer, temos uma excelente pousada,
bons restaurantes, cafés e óptimas esplanadas, e mais:
para pernoitar, não há problemas, pois temos várias
residenciais. Quanto a transportes, dispomos de comboios e confortáveis carreiras de camioneta que funcionam diariamente.
Boa estadia e voltem sempre até Vila Nova de
Cerveira.

N.º 3

Foto Mota
Vila Nova de Cerveira recebeu nos dias 7 e 8 de
Junho o XIII Festival de Folclore do Alto Minho, certame de cariz etnográfico e popular que reuniu um total
de dez agrupamentos folclóricos do distrito de Viana do
Castelo, um de cada concelho.
No dia 7 realizou-se no Auditório Municipal um
Desfile do Traje, onde passaram mais de 50 trajes e
demais fatos do Alto Minho. No dia 8 teve lugar o festival, com um programa variado, que teve início logo
pela manhã e terminou ao fim da tarde.
Após a recepção dos grupos participantes,
seguiu-se o hastear das respectivas bandeiras em frente aos Paços do Concelho e, mais tarde, a missa solene na Igreja Matriz, com a participação das representações dos grupos. Depois o desfile dos grupos pelas
ruas da vila, a que se seguiu o Festival de Folclore no
Auditório Municipal.
Tendo como anfitrião o Rancho Folclórico e
Etnográfico de Reboreda (Vila Nova de Cerveira), participaram no festival os seguintes grupos: Rancho Folclórico de Pinheiros (Monção), Grupo Folclórico de
Pedro Vedro de Magalhães (Ponte da Barca), Grupo de
Danças e Cantares do Neiva (Ponte de Lima), Grupo
Folclórico de S. Paulo (Viana do Castelo), Etnográfico
Cultural e Recreativo de Paredes de Coura, Rancho
Folclórico de S. Paio (Arcos de Valdevez), Etnográfico
de Vila Praia de Âncora (Caminha) e Rancho Folclórico
de Paderne (Melgaço).
Antevendo o Festival de Folclore, a Casa de
Turismo de Vila Nova de Cerveira inaugurou uma
Exposição do Traje e demais Fatos do Alto Minho, que
estará patente ao público até ao dia 6 de Julho.
Compreendendo 20 fatos tradicionais de homem
e mulher mais típico da zona de cada um dos dez grupos participantes no Festival, a exposição pode ser visitada de segunda a sábado, das 9h30 às 12h30 e das
14h30 às 18h00. Ao domingo, das 10h00 às 12h30.

VISITE-NOS NA INTERNET
http://www.cerveiranova.pt

ALEGRIA, ALEGRIA,
NO FUTEBOL HÁ MAGIA

CINE-TEATRO DOS
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

Dias 21 e 22 de Junho
SOLARIS
(Maiores de 12 anos)

Horário:
Sábados: 21h45
Domingos: 15h00 e 21h45

HÒ! RIO MINHO
HÒ! RIO MINHO
Poema de Manuel Viegas
Hó! Rio Minho Hó! Rio Minho
Vens correndo lá do norte
Umas vezes de mansinho
Outras em corrente forte
Em Cerveira te encontrei
E lá te vou procurar
Pois nunca mais esquecerei
Tudo o que viu meu olhar
És força da natureza
Leito de duas nações
Um rio de rara beleza
Motivo de inspirações
Eu gostava de ir contigo
Por vilas e povoados
Buscando um porto de abrigo
Onde esquecer meus pecados

Cerveira te vê passar
Nessa tua ladaínha
P’ra depois ires desaguar
Lá p’rós lados de Caminha

FILMES EM EXIBIÇÃO

(Maiores de 12 anos)

LEIA QUINZENALMENTE O
“CERVEIRA NOVA”
POR APENAS € 12,50

Rio que andas por vales e montes
Sem dependeres de ninguém
Se vires meu amor não contes
Mágoas que o meu peito tem

Gaspar Lopes Viana

Dias 28 e 29 de Junho
O RECRUTA

Espigueiro...
Canastro...
Caniço... e tantas outras designações que o
exemplar da imagem nos mostra pode tomar,
dependendo o seu nome, da região e da terra a
que pertença, assim como igualmente depende,
também, o seu formato, muito embora lhe seja
sempre comum o seu objectivo.
Este, fomos encontrá-lo na freguesia de Gondar, bem junto a um caminho e de concepção
bem rudimentar e artesanal, se bem que ainda
sem grandes adulterações, já que no presente,
com a sua adaptação a peça ornamental, vão
sendo bastante desvirtuados, e, até colocados
em jardins ou outros espaços de construções que
nada tem a ver com a sua finalidade.

Fotografia Brigadeiro
O Clube Desportivo de Cerveira tem passado,
nos últimos tempos, por momentos de grande alegria (a
imagem o demonstra) graças à manutenção na 3.ª Divisão Nacional da equipa de futebol sénior e pelos infantis se sagrarem campeões distritais.

Na foz te juntas ao mar
Num abraço fraternal
Depois de estares a banhar
As terras de Portugal
Assim eu te consagrei
Como Rio Minho encantado
Pois quando te vi fiquei
Para sempre enamorado
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RADICADO HÁ ANO E MEIO
GRUPO SANDA (ARTES MARCIAIS CHINESAS)
QUER REPRESENTAR VILA NOVA DE CERVEIRA
competições.
Também é intenção do Grupo Sanda apresentarse como representante de Vila Nova de Cerveira em
futuras competições de artes marciais.

Com cerca de 20 elementos do concelho de Vila
Nova de Cerveira o Grupo Sanda (Artes Marciais Chinesas) a desenvolver uma interessante actividade, tendo
participado no Campeonato Nacional e no Campeonato
Regional. No Regional, David, em iniciados, classificouse em 2.º lugar e Renato Borges foi o 1.º classificado,
em consagrados, nos campeonatos Nacional e Regional. Renato Borges, que é o treinador de todo o grupo,
já participou em campeonatos da Europa, competição
que, este ano, também tenciona integrar e, se tudo lhe
correr bem, tentará alcançar classificação que lhe permita disputar o Mundial, em Macau.
Antes, com diversos elementos dispersos por
vários concelhos, o Grupo Sanda conseguiu, há cerca
de ano e meio, radicar-se em Vila Nova de Cerveira,
tendo primeiro utilizado o Pavilhão Municipal, que tiveram de deixar devido aos elevados custos, e agora o
Centro Náutico, local que, por ter pavimento em cimento, não é o mais indicado. Mas como os elementos do
Grupo estão todos muito animados, esperam por melhores tempos desde que venham a receber apoios de entidades e de particulares dado que, aquela modalidade
desportiva, pode ser praticada por jovens de ambos os
sexos, mesmo que até não seja para participarem em

Durante três dias (13, 14 e 15 de Junho) decorreu, em Vila Nova de Cerveira, o 10.º Curso Ibérico de
Tai-Chi que reuniu elevado número de participantes.
No primeiro dia as acções foram desenvolvidas
no Pavilhão Municipal e, nos outros dois dias, as realizações tiveram lugar no Castelinho.

Remadores cerveirenses na
Regata Internacional de Bordéus
2003

Fotos da Fotografia Brigadeiro

CONGRESSO NACIONAL DE PERCURSOS PEDESTRES
FOI EM PAREDES DE COURA EM 14 E 15 DE JUNHO
Há pouco mais de dez anos, Portugal assistiu ao
início da proliferação de inúmeras redes de percursos
pedestres sinalizados, promovidas essencialmente por
autarquias e áreas protegidas. Desde logo, face ao crescente interesse por parte destas entidades e devido à
existência de inúmeras ajudas financeiras comunitárias,
surgiu um vasto número de entidades executoras deste
tipo de itinerários de turismo na natureza, bem como o
aumento exponencial destes e dos seus utentes Pedestrianistas. Actualmente, a totalidade de percursos
pedestres existentes no território nacional ultrapassa
pouco mais de mil quilómetros para um tráfego cada vez
maior que envolve já milhares de pedestrianistas por fim
de semana.
Se por um lado os percursos pedestres podem
constituir óptimos instrumentos de conhecimento do território, de recuperação de áreas degradadas, de diversificação turística, de recuperação do património e de
ordenamento. Por outro lado, a falta de formação, a falta
de ordenamento e de controlo, a falta de eficácia e de
credibilidade do processo de homologação, a falta de
legislação específica tem proporcionado determinadas
situações que põem em causa a qualidade dos percursos pedestres em Portugal, tais como: percursos mal
marcados e sinalizados, aproveitamento comercial e
abandono dos percursos, invasão indevida da propriedade privada e pública, entre outros problemas.
Procurando contribuir para a melhoria desta
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situação que parece ser comum em todo o território
nacional, a Câmara Municipal de Paredes de Coura, a
Associação de Desenvolvimento MostraCoura, o
Clube Celtas do Minho e a Federação Portuguesa de
Montanhismo e Escalada uniram-se para organizar o
Congresso Nacional de Percursos Pedestres, o qual
terá lugar nos dias 14 e 15 de Junho de 2003, no
Auditório do Centro Cultural de Paredes de Coura.
Este Congresso conta com a apresentação de
importantes trabalhos já desenvolvidos no nosso país a
nível do ordenamento dos percursos pedestres, tais
como a constituição da Comissão Regional de Percursos Pedestres do Alto Minho, o Plano de Desenvolvimento Integrado dos Percursos Pedestres e a Carta
Regional de Percursos Pedestres, bem como estudos
inéditos elaborados a nível da Europa sobre planeamento destas infra-estruturas.
O Congresso Nacional de Percursos Pedestres
pretende contribuir para a apresentação, actualização,
informação e aprofundamento de conhecimentos e de
instrumentos que constituam estratégias e medidas práticas para a gestão e ordenamento destas importantes
infra-estruturas de turismo na natureza e de turismo de
montanha, a serem implementadas por autarquias,
áreas protegidas, associações/agências de desenvolvimento local, clubes de montanhismo, organizações não
governamentais do ambiente, entre outras entidades.
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EM VILA NOVA DE CERVEIRA
DECORREU, DURANTE TRÊS
DIAS, O 10.º CURSO IBÉRICO
DE TAI-CHI

NOVAS
INSTALAÇÕES

A Associação de Remo do Distrito de Viana do
Castelo participou, nos dias 24 e 25 de Maio, na Regata Internacional de Bordéus. Esta regata, realizada no
Lago de Bordéus, contou com mais de 1500 remadores
e remadoras, representando clubes e associações franceses, espanhóis e portugueses.
Em representação da Associação de Viana do
Castelo remaram atletas da Associação Desportiva e
Cultural da Juventude de Cerveira (ADCJC), Bruno Tiago e Catarina Costa, ambos de Vila Nova de Cerveira,
da Associação de Remadores para a Competição
(ARCO), Rui Silva, Bruno Coelho, Rui Canastra, Bruno
Canastra e João Costa, todos de Viana do Castelo, e
do Sporting Club Caminhense (SCC), Catarina Braga,
Renato Rodrigues, Clara Rodrigues, Joana Treleira,
Gonçalo Garrido e Paulo Cerquido, os dois primeiros
da vila de Caminha, e os testantes da freguesia de Seixas.
Face a um quadro competitivo tão exigente as
classificações obtidas pela Associação de Viana do
Castelo foram de bom nível, com especial destaque
para os resultados obtidos pelos remadores Gonçalo
Garrido (1.º lugar na eliminatória e final A em 2x) e
Paulo Cerquido (1.º lugar na eliminatória e final A em
2x, e 1.º lugar na eliminatória e final A em 1x).

Veteranos do Clube Desportivo de
Cerveira em 2.º lugar no Torneio
de Veteranos do Alto Minho
O Neves F.C. foi o vencedor
No Torneio de Veteranos do Alto Minho, em futebol, o Clube Desportivo de Cerveira classificou-se em
segundo lugar. O vencedor foi o Neves Futebol Clube,
numa competição em que participaram onze equipas.
A organização do Torneio de Veteranos do Alto
Minho, na próxima época, será da responsabilidade do
Clube Desportivo de Cerveira.

- Contabilidade,

L.da
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