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CAMPOS

SAI NOS DIAS 5 E 20

Preço avulso: € 0,75 (IVA incluído)

CANDEMIL

CORNES

EM CAMPOS, COM A RAPINA,

COM ELEIÇÕES A APONTAR

COM SILVA E S. JULIÃO

S. JOÃO FICOU PASMADO

CANDEMIL, NO S. JOÃO,

CORNES TAMBÉM FAZ FRONTEIRAS

AO VER QUE NUMA OFICINA

TEM CAMINHOS A ARRANJAR

NA NOITE DE S. JOÃO

“ARRAIAL” FOI ANIMADO

DANDO AO “BAILE” ANIMAÇÃO

NÃO HÁ MARCOS NEM BARREIRAS

Mirone da Igreja

Eleitor da Capela

Louvado do Caínho

COVAS
S. JOÃO EM COVAS VIU

LOIVO
GONDAR

GONDARÉM

EM LOIVO HÁ A MIRAGEM

AS VALETAS POR LIMP AR

EM GONDAR, QUEM O DIRIA,

EM GONDARÉM, JUNTO È ESTRADA,

QUE NO S. JOÃO TEM A MAGIA

E ÀS MOÇAS NOVAS PEDIU

HÁ O LUGAR DE S. JOÃO

“BAILARICO” TEM FOGUEIRA

DE SE TORNAR NA IMAGEM

QUE NÃO FOSSEM LÁ “DANÇAR”...

QUE TEM ALCATRÃO NA VIA

QUE AO DAR CALOR À “NOIT ADA”

DE SEGIRÉM A FREGUESIA

Cantoneiro de Ledo

PARA DAR MAIS “BAILAÇÃO”

PODE QUEIMAR A CARTEIRA...

Tocador de Lamó

Diácono de Agueiros

LOVELHE
LOVELHE NO S. JOÃO

Caudilho da Mata-Velha

REBOREDA
MENTRESTIDO

NOGUEIRA

S. JOÃO PROJECT A DAR

VAI LIMPAR, PARA A NOITADA,

MENTRESTIDO TEM FOGUEIRA

JUNTO AO COUTO, EM NOGUEIRA,

A REBOREDA MAIS PERÍCIA

O LARGO DA ENCARNAÇÃO

QUE PROCURAM AUMENT AR

S. JOÃO PENSA CRIAR

E NAS CASAS COLOCAR

QUE PRECISA “VASSOURADA”

S. JOÃO TROUXE MANGUEIRA

UM CRUZAMENTO À MANEIRA

OS NÚMEROS DE POLÍCIA

P’RA “LABAREDA” ACALMAR...

PARA A “RUSGA” NÃO FALHAR

Fiscal da Cavada

SAPARDOS

Quentinha do Casal

Condutor da Bouça

SOPO

VILA MEÃ

Carteiro de Gamil

V. N. DE CERVEIRA

AO VER OBRAS NA IGREJA

ADULTOS A ESTUDAR

COM HOTEL, CLÍNICA E PIST A

CERVEIRA QUER ROSMANINHO

DE S. MIGUEL, EM SAPARDOS,

S. JOÃO DÁ O QUERER

VILA MEÃ SÓ VAI PEDIR

E TAMBÉM QUER DAR “BALÕES”

O S. BRÁS NÃO TEVE INVEJA

PARA EM SOPO SE CRIAR

A S. JOÃO QUE LHE ASSIST A

P’RÓ AQUOMUSEU DO MINHO

E S. JOÃO FEZ BAILADOS

A CASCAT A DO SABER

EM ALGO PRONTO A PARTIR...

ABRIR ANTES ELEIÇÕES

Tocador da Rua

Mestra de Cabral

Desconfiado da Fonte

Político do Cais
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RECEBEMOS
Tiveram a amabilidade de liquidar as respectivas anuidades os seguintes assinantes:

ASSINAR O “CERVEIRA NOVA” CUSTA:
€ 15,00 EM PORTUGAL
€ 20,00 NO ESTRANGEIRO

STAND-BANGÚ
COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
Financiamos até 48 meses
É uma casa cerveirense que vos espera
SEDE: Rua dos Anjos, 80 B e C
- T elef.: 213 530 266 / Fax: 213 541 073 - 1150-040 LISBOA
FILIAL: Rua José Estêvão, 10-B - Telef.: 213 533 605 - 1150-040 LISBOA

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

CINE-TEATRO DOS
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
FILMES EM EXIBIÇÃO
Sábado, 25 de Junho - 21h45
REINO DOS CÉUS
(Maiores de 12 anos) - Género: Guerra

Avelino Abreu, de VNCerveira; Gabigerh, Lda.,
de VNCerveira; Gabriel Cunha Castro, de VNCerveira;
Clínica Dentária do Alto Minho, de VNCerveira; Conservatória do Registo Predial de VNCerveira; Junta de
Freguesia de Lovelhe; Junta de Freguesia de VNCerveira; Alberto José Lopes Amorim, de VNCerveira; Restaurante “Adega Real”, de VNCerveira; Emídio Jacinto
Grilo, de Lisboa; Óscar Fernandes Pereira, de Chamosinhos; Boutique Sandrine, de VNCerveira; Eng. João
Fernando Brito Nogueira, de VNCerveira; João Brito
Araújo, de VNCerveira; Farmácia Cerqueira, de VNCerveira; Hipólito José Barroso Martins, de Loivo; D. Yvone
Marie Venade Gonçalves, de Reboreda; Joaquim Sá,
dos EUA; Serafim Sá, dos EUA; D. Emília e Lino Esmeriz, dos EUA; D. Maria Manuela Palmeira Afonso, de
Viana do Castelo; José Pedro Alves Costa, de VNCerveira; Pedro Miguel Freire, de VNCerveira; José Benvindo Guerreiro, de Gondarém; Albano Gonçalves Fiúza, do Canadá; António Manuel Carilho Prazeres, de S.
Pedro da Torre; D. Maria Rosa Cunha Gonçalves, de
Gondarém; João Lopes Guerreiro, de Gondarém; D.
Maria Emília Ribeiro Gomes Barata, de Lisboa; D. Dalila Almerinda Segadães Castro Malheiro, de VNCerveira; Carlos Martins, do Canadá; Elísio Azevedo Bouça,
de Loivo; João Batista Esteves, de Sopo; Francisco
Fernandes Sobrosa da Meadela; Rui Manuel Ribeiro
Purificação, de VNCerveira; Vítor Manuel Barbosa Martins, de Gondarém; José Esteves da Silva, do E.U.A.;
D. Laura Soeira Giestal, de Sopo; João Bonifácio Barros Loureiro, dos E.U.A.; Artur Azevedo Bouça, de
VNCerveira; Armando Ferreira Gonçalves, de Loivo;
Celestino Ferreira Alves, de Lovelhe; António Joaquim
Gonçalves Faria, de Lisboa; Manuel José Encarnação
Esmeriz, de Loivo; João Carlos Rodrigues Pereira Bouça, de VNCerveira; Luís Abreu Fraga, de Guimarães;
D. Conceição Castro Barbosa, de Lisboa; Cláudio Joaquim Lopes Leal, de Braga; D. Maria Teresa Barreira,
dos E.U.A.; e Armando José Amorim, de Lisboa.
A todos estes nossos fiéis e estimados assinantes agradecemos o seu continuado apoio ao nosso
esforço de manutenção desta publicação, pedimos-lhes
que se certifiquem da data de vencimento aposta na
etiqueta de endereçamento e aproveitamos para cumprimentá-los com toda a cordialidade.
1.500 ASSINANTES É O NOSSO OBJECTIVO. AJUDE-NOS!

VENDO VIVENDA
EM SEIXAS DO MINHO - CAMINHA
1 - Em fase de acabamento, com r/c e 1.º andar, com a área
coberta de 248 m2 (área habitável 495 m2), no lugar da Seara da
Veiga. Tem no r/c garagem p/3 ou 4 viaturas, quarto de arrumos, casa
de banho, salão de jogos (?) e escada interior para o 1.º andar. No 1.º
andar tem alpendre, hall de entrada, sala comum c/varanda, cozinha,
escritório ou quarto, 2 quartos c/roupeiros, 2 quartos de banho, 1 suite
completa c/varanda e terreno com a área de 952 m2.

Contactar pelo telem.: 963 040 429

TEM LIVROS
PARA
ENCADERNAR ?
########
CERVEIRA NOVA
ENCARREGA-SE

CERVEIRA NOVA
ESTÁ NA INTERNET

**********
PROCURE-NOS EM:
www.cerveiranova.pt

FLOR E ARTE
ESPECIALID ADE: G RE L H ADO S
Bacalhau; Polvo; Entrecosto; Lom binho;
Chuletão; e outras especialidades
P a rq u e d e estacio n am en to e am b ien te clim atizad o
SAN JUAN DE TABAGÓN - O ROSAL (Espanha)
(em frente a Gondarém - VNCerveira)
Telefone: 0034 986 61 12 77

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

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

VENDO

VENDO

GRUA PARA OBRAS
MARCA CAIL 14X14
BEM CONSERVADA
PREÇO: € 5.000
Telemóvel:
963 040 429

MA TA
Na Portela / Gondarém
1.250 m2, bons acessos e
com viabilidade de
construção
Tel.: 21 474 92 15
Telm.: 96 780 58 10

Agência Adriano, Lda.
(FUNDADA EM 1862)

Adriano Gonçalves da Cunha
Ar mador

Funerais e Transladações
Arão - 4930-000 Valença
Telf.: 251 822 476 - 251 823 546
Telm. 969 703 739 - 965 803 222
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Crónica da quinzena

Uma tradição que
“Cerveira Nova”
procura manter
Para mantermos uma tradição que
“Cerveira Nova” tem todo o gosto em preservar e muitos leitores em
apoiar apresentamos, na
primeira página desta edição, “QUADRAS SANJOANINAS COM MANJERICOS CERVEIRENSES”.
Todas as quinze freguesias do concelho de
Vila Nova de Cerveira
estão representadas com
um tema alusivo a cada
uma delas.
É um trabalho que requer
uma certa antecedência
para a recolha dos dados
para depois glosar, pelo
que, graças a isso, se torna bastante aliciante.
Este ano, no pseudónimo dos autores
das quadras está incluído o nome de um
lugar de cada uma das quinze freguesias cerveirenses. É uma curiosidade que pretende
dar uma maior ligação entre os versos e as
localidades.
Mas como os leitores de “Cerveira
Nova” são o júri deste “concurso” deixamos,
para eles, a apreciação.
José Lopes Gonçalves

FUNERAIS
EM CER VEIR A
Para o Ce mitério Municipal de Vila N ova de
Cerveira foi a sepultar M ari a Ilídia Gonçalv es
Barb eitos Sousa , de 53 anos.
A e xtinta, que era profess ora na Es cola
Secundária de Ca minha, residia e m Vilarelho e
era casada co m o cerveirense José C arlos de
Sousa.
Maria Al merinda Gue rreiro Ca mpel o , viúva,
de 75 anos d e idade , que morava no lugar da
Pedra Vedra, e m Vila Nova de Cerveira, t a mbém f oi a sepultar p ara o Ce mitéri o Municipal.

Num espectacular embate de
automóveis, em Reboreda,
ficaram feridas duas pessoas
Três automóveis estiveram envolvidos num
espectacular embate, em cadeia, que ocorreu na
Estrada Nacional 13, em Reboreda.
Do acidente ficaram feridas duas pessoas do
sexo feminino, Ana Margarida Catalão Santos, de 32
anos de idade, residente em Caminha, e Lita Costa,
de 23 anos.
As duas sinistradas receberam assistência no
Centro de Saúde de Vila Nova de Cerveira e,
depois, no Centro Hospitalar do Alto Minho, sendo
transportadas pelos Bombeiros Voluntários locais.

Marchas em 24 de Junho
- Quatro dias de festa
a S. João, em Campos
De 23 a 26 de Junho realizam-se, em Campos, os festejos em louvor de S. João.
Esta tradicional romaria, que na freguesia
decorre anualmente em honra do padroeiro e cuja
efecti vação já vem de muito longe, tem um variado
programa que inclui actos litúrgicos e arraiais populares.
Salienta-se, dado o seu peculiar atractivo, as
marchas sanjoaninas que estão marcadas para o dia
24 de Junho.

São João em Gondar
Também na freguesia de Gondar há romaria,
dedicada a S. João, no dia 24 de Junho, a qual costuma ter bastante adesão popular.

1.500 ASSINANTES É O NOSSO OBJECTIVO. AJUDE-NOS!

Confraternização anual dos
Bombeiros de Cerveira

Às fa mília s de luto apresenta mos senti das
cond olências.

ASSINE CERVEIRA NOVA
E ESTEJA EM DIA COM O QUE SE
PASSA NO NOSSO CONCELHO

Pessoas que residem no “Meio da Breia”, na
freguesia de Lovelhe, queixam-se de que estão a
ser perturbadas por maus cheiros. Dizem ser provenientes de uma propriedade onde, durante a noite,
pernoita um rebanho de cabras.
Como com o tempo mais quente o problema
se agudiza, chamam a atenção de quem de direito
para a anomalia.

Encontro Ibérico de
Tai Chi e Karaté em
Vila Nova de Cerveira

O 7.º Encontro Inter-associativo Ibérico de Tai
Chi Chuan e Karaté-Do realizou-se em Cerveira nos
dias 10 e 11 de Junho. O certame teve como
“palcos” o parque do Castelinho e o Pavilhão Municipal de Desportos. No dia 10 houve exibições de
Karaté no Pavilhão Desportivo. No dia 11 foi a vez
do Tai Chi, com exibições no parque do Castelinho,
e um workshop sobre artes marciais, filosofia e prática de vida na Biblioteca Municipal.

Câmara de Cerveira no apoio
à recuperação de imóveis

EM CO VAS

Com 82 anos de idade, foi a sepultar no
Cemit ério Par oquial da freguesi a de Cornes, de
onde era natural, D o mingos da Silva Ara újo ,
residente no lugar d a La meira.

Reparos de habitantes do
“Meio da Breia”, em Lovelhe

O conví vio anual de idosos do concelho de
Vila Nova de Cerveira efectuou-se no dia 18 de
Junho.
Constou do programa uma visita a Santa
Tecla com passagem pelas escavações celtas e
uma confraternização na Quinta da Malafaia.
Para participarem neste conví vio os idosos do
concelho tiveram de inscrever-se nas sedes das juntas de freguesia.

A ir mã E mília Lourenç o Pontes T orres, de
73 anos, foi sepultada no talhão das religiosas
hospitaleiras, no Ce mitério de Ca minha.
Era natural da freguesia de Cov as e fale ceu
em C a minha.

EM COR NES

Por, presumi velmente, estarem a provocar
desacatos num bar de alterne de Valença, dois residentes no concelho de Vila Nova de Cerveira foram
detidos pela G.N.R. No posto tentaram agredir dois
agentes e partiram alguns vidros a murro.
Presentes a Tribunal, terão de se apresentar
semanalmente no posto da área de residência.
Segundo a informação da Lusa, os dois indivíduos, de que não foi fornecida identificação, um tem
25 anos, é de nacionalidade portuguesa, e outro, de
30 anos é de nacionalidade francesa.

Idosos do concelho de Cerveira
foram até Santa Tecla

EM C AMI NH A

João Manuel Afon so , de 98 anos de idade,
viúvo, foi a sepultar no Ce mitério Paroqui al de
Covas. O falecid o residia e m Vila Praia de
Âncora.

Dois residentes em Cerveira
causaram problemas em
Valença tentando agredir
dois agentes da G.N.R.

No dia 5 de Junho, no largo junto à ermida de
Nossa Senhora da Encarnação, efectuou-se a confraternização anual dos Bombeiros Voluntários de
Vila Nova de Cerveira.
Estiveram presentes elementos do Corpo Activo, dirigentes, familiares e ainda outros convidados,
pelo que se reuniram, no Monte da Encarnação, em
Lovelhe, elevado número de pessoas.

Tendo em vista a recuperação de edifícios, a
Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira aprovou, recentemente, uma proposta de fornecimento
de apoio arqueológico. Isso será para imóveis localizados na área de intervenção do Plano de Pormenor
de Salvaguarda do Centro Histórico de Vila Nova de
Cer veira.
Os proprietários de edifícios a quem esse
apoio lhes interesse poderão contactar a Divisão de
Obras e Serviços Municipais.

1.500 ASSINANTES É O NOSSO OBJECTIVO.
AJUDE-NOS, POR FAVOR !

Idosos de Vila Nova de Cerveira
visitaram Santiago de Compostela

Dois incêndios florestais
em Sopo, ambos no lugar
de Curros

Promovido pela Junta de Freguesia de Vila
Nova de Cerveira, algumas dezenas de idosos da
sede do concelho beneficiaram de um passeio a
Santiago de Compostela no dia 4 de Junho, tendo
ainda passado pela praia do Samil, Vigo e Pontevedra.
Foi um dia memorável para tantos cerveirenses que não vão esquecer mais este conví vio.

No lugar de Curros, na freguesia de Sopo,
declararam-se dois fogos nos montados. Um primeiro num sítio e depois, um segundo, noutro local.
Em ambos os incêndios florestais tiveram
acção preponderante no combate às chamas os
Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Cerveira que
actuaram com quatro homens e uma viatura em
cada um dos sinistros.
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Encontro de Medicina Geral e
Familiar no Fórum Cultural
O 6.º Encontro de Medicina e Familiar do Alto
Minho realizou-se em Cerveira, no Fórum Cultural
de Cerveira, nos dias 3 e 4 de Junho.
Organizado pela Delegação Distrital de Viana
do Castelo da Associação Portuguesa dos Médicos
de Clínica Geral (APMCG), o Encontro teve o apoio
da Câmara Municipal e do Centro de Saúde de Vila
Nova de Cerveira e do Centro de Saúde de Darque.
Urgências em ORL, em Oftalmologia e em
Dermatologia, Doenças Alérgicas, Neurologia, Patologia músculo-esquelética e Gestão das Consultas
do Próprio Dia foram alguns dos temas desenvolvidos ao longo dos dois dias do certame.

Feira de Artes e Velharias
- Edição de Junho

Alunos da E.B. 2,3/S de Vila
Nova de Cerveira na gravação
de DVD musical integrado na
candidatura de património da
UNESCO
Um grupo de alunos da Escola E.B. 2,3/
Secundária de Vila Nova de Cer veira, orientados
pelos professores Lúcia Picas, João Araújo e Carla
Dias, participaram na gravação de um vídeo-clip
musical na Ponte Internacional de Valença. O projecto enquadrou-se dentro das actividades desenvolvidas pela Associação Cultural Ponte nas Ondas.
Um dos objectivos desta associação é a preservação do património cultural luso-galaico, estando a
promover a sua candidatura a Obra Maestra do
Património Imaterial da UNESCO. Neste âmbito
foram gravadas, por várias escolas galegas e portuguesas, músicas tradicionais dos dois lados da fronteira. O projecto incluiu a gravação do vídeo-clip
com todos os alunos participantes na ponte internacional de Valença, simbolizando a proximidade cultural entre os dois povos. O resultado final será editado em DVD que irá ser apresentado em Julho, em
Paris, aquando da entrega do dossier de candidatura na UNESC O.
N.D. - Sobre este assunto, no último número
de “Cerveira Nova” (5/6/05), na Informação Regional, já havíamos dado informação também relacionada com o projecto “Ponte... nas Ondas!”.

Ultreia Diocesana escolheu
Cerveira para efectuar encontro
Decorreu, em 12 de Junho, a edição da Feira
de Artes e Velharias de Vila Nova de Cerveira.
Como é habitual, entre Março e Novembro, o
segundo domingo de cada mês é o dia escolhido
para a realização do certame.
Contando com os artigos habituais, nos quais
se destacavam os ligados ao artesanato, a Feira de
Artes e Velharias contou com a presença de elevado
número de visitantes.
Participou o Rancho Folclórico de Sopo.

Testemunhas de Jeová
em congresso
- Congregação de Vila Nova
de Cerveira estará representada
Entre os dias 8 e 10 de Julho as Testemunhas
de Jeová realizam o seu Congresso Regional, o qual
terá lugar no Pavilhão Multiusos, na cidade de Guimarães, e esperam-se cerca de 6.000 pessoas.
Este ano o tema do congresso é a
“Obediência a Deus” e nele vão estar os representantes da Congregação de Vila Nova de Cerveira.
A abertura terá lugar no dia 8, pelas 9h30,
com um programa musical, seguindo-se depois,
durante o dia, a intervenção de vários oradores e um
simpósio, de duas partes, que apresenta destaques
dos li vros bíblicos de Ageu e Zacarias.
No sábado, dia 9 de Julho, com início às
9h30, haverá discursos, um simpósio, demonstrações e entrevistas.
O encerramento ocorre no domingo, dia 10,
tem início às 9h30 e comporta um simpósio, discursos, a representação de um drama em trajes típicos,
intitulado “Empenhe-se por alvos que honrem a
Deus”, e o discurso público final: “A quem devemos
obedecer?”.

“CERVEIRA NOVA” CUSTA AGORA
PARA O ESTRANGEIRO: € 20,00

Curso de literatura para
a infância e juventude
- Dois dias em Cerveira
Na Biblioteca Municipal de Vila Nova de Cerveira vai decorrer, nos dias 29 e 30 de Junho, um
curso de literatura para a infância e juventude, que
será ministrado por Maria Elisa Sousa, docente da
Escola Superior de Educação do Porto.
Uma mão cheia de livros é o título que também aparece incluído neste curso.

A 19 de Junho reuniu, em Vila Nova de Cerveira, a Ultreia Diocesana, o que aconteceu no Parque do Castelinho.
Di versos actos religiosos ilustraram o encontro cuja organização pertenceu aos membros do
movi mento “Cursilhos de Cristandade”.

“Acerca dos Anjos”, de José
Rodrigues, numa exposição na
casa da Cultura da Trofa
Teve início, no dia 17 de Junho, prolongandose até 30 de Julho, a exposição “Acerca dos Anjos”,
da autoria do escultor José Rodrigues.
Essa mostra encontra-se patente ao público
na Casa da Cultura da Trofa

Aquamuseu do Rio Minho, em
Cerveira, pronto a ser inaugurado
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Associação Cultural
Convento de S. Paio
No dia de Portugal, de Camões e das Comunidades - 10 de Junho - a Associação Cultural Convento de S. Paio e a Câmara Municipal de Vila Nova
de Cerveira promoveram, no auditório da Biblioteca
Municipal, a primeira sessão do ciclo de palestras
subordinadas ao tema Personalidades do Alto
Minho.
No âmbito da sua missão de dinamização cultural, a Associação Cultural Convento de S. Paio
inaugurou o ciclo Personalidades do Alto Minho,
pelo qual se pretendem dar a conhecer ao Público a
vida e obra de personalidades que marcaram de
forma indelével a História da Região, destacando-se
em vários quadrantes da vida social, cultural e/ou
espiritual Nacional.
O cariz identitário das comemorações do dia
10 de Junho foi marcado pela evocação de duas
personagens seiscentistas. D. Frei Bartolomeu dos
Mártires, Arcebispo Santo recentemente beatificado,
eminente teólogo protector dos pobres e doentes,
apresentado pelo historiador Alberto A. Abreu. Frei
Agostinho da Cruz, frade natural de Ponte da Barca
que se destaca como poeta na solitude contemplativa da Serra da Arrábida, retratado por António
Manuel Couto Viana: poeta, encenador, escritor,
dramaturgo, ensaísta e memorialista que constitui,
ele próprio, um dos grandes vultos culturais da
Região do Alto Minho.

Festas e romarias realizadas
em Lovelhe e Mentrestido
Nos dias 11 e 12 de Junho tiveram lugar, na
freguesia de Lovelhe, as festi vidades em louvor de
Nossa Senhora da Encarnação.
E também em 11 e 12 de Junho houve festa,
a Santo António, na freguesia de Mentrestido.

Festas e romarias a realizar
em Gondarém e Sopo
S. Paio e Nossa Senhora das Dores vão ser
festejadas no sítio do Calvário, em Gondarém, nos
dias 25 e 26 de Junho.
Nos mesmos dias e na freguesia de Sopo
haverá a Festa do Senhor.

htt p:// www.c erveira no va.pt
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Tem sido noticiado que o Aquamuseu do Rio
Minho, localizado no Castelinho, em Vila Nova de
Cer veira, vai ser inaugurado no dia 25 de Junho.
Com um investi mento de aproxi madamente
dois milhões de euros, a estrutura contará com cerca de 40 espécies, havendo aquários que variam
entre os 1200 e os 6000 litros.
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“Cerveira Nova ”
Ajude-nos a atingir os 1.500 assinantes!
Envie-nos, por favor, o endereço de um familiar
ou de um amigo que ainda não receba o nosso
quinzenário. Nós agradecemos!

FUNDADORES:
Firmino Puga Gonçalves Costa; Germano Lopes Cantinho;
Inocêncio José Barbosa; Jaime Artur Amado Morgado; João
Novais Alves; José Augusto Lopes Gonçalves; José da
Encarnação Ramos Pereira Pedreira; José Henrique Paula
Ferreira da Costa; Luís Pedro Pinto Barbosa; Manuel Bonifácio de Portugal Marreca Gonçalves Costa; Manuel Puga
Gonçalves Costa; e Manuel da Purificação Rodrigues.

MEDALHA DE MÉRITO CONCELHIO
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SUMÁRIO DA REUNIÃO

VOTO DE LOUVOR E CONGRATULAÇÃO
A JOSÉ PEDRO PEDREIRA

Antes da Ordem do Dia

(Engenheiro Electrotécnico, natural do concelho, foi escolhido, entre 33 candidatos de diversos países europeus, para liderar projecto espacial europeu Galileu)

11 de Maio

- Voto de louvor e congratulação ao senhor engenheiro José Pedro Pedreira
Ordem do Dia
Órgão Executivo
- Aprovação da acta da reunião de 27 de Abril
Serviços Municipais
- Organização dos serviços municipais e quadro
de pessoal/reclassificação profissional – Proposta
de alteração do quadro de pessoal/reclassificação
profissional
Rendas e Concessões
- Bairro Social da Mata Velha – Casa nº 69 –
Pedido de reavaliação da renda – Maria do Rosário F. Gonçalves Duro
Juntas de Freguesia
- Junta de Freguesia de Mentrestido – Protocolo –
Uso de instalações
Associações Culturais, Desportivas e Humanitárias
- Contrato programa com a Federação Portuguesa de Motonáutica
- Contrato programa com o Targa Clube
- Motor Clube de Guimarães – Rampa de Cerveira
2005 – Pedido de subsídio
- Associação Desportiva e Cultural da juventude
de Cerveira – Agradecimento – 1ª Regata Internacional “Ponte da Amizade”
- Associação Recreativa e Cultural de Nogueira –
Plano de actividades e nomeação de nova direcção
- Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de
Lovelhe – Atletismo
- Associação Portuguesa de Karaté-Do Shotokai –
Pedido de instalações e de apoio financeiro
Centros Sociais, Paroquiais e Comissões
Fabriqueiras
- Centro de Cultura de Campos/Comissão de Festas de São João – Pedido de subsídio
- Centro Paroquial de Promoção Social e Cultural
de Reboreda – Pedido de subsídio para as obras
de ampliação do centro de dia para lar de idosos
- Núcleo dos cursos de cristandade Vila Nova de
Cerveira – Pedido de apoio
Expediente e Assuntos Diversos
- Comissão executiva do Encontro Nacional de
Combatentes 2005 – Convite
- Minhogal`Arte/Cerveira Semanário – Edição e
aquisição de livro
- Estradas de Portugal, E.P.E – Acessos directos
– 2ª Fase – EN 13/Ponte Internacional Vila Nova
de Cerveira/Goian
- Associação Nacional de Municípios Portugueses
(A.N.M.P) – Envio de moção
- Fundação Luís Figo – Pedido de transporte
- Partido Comunista Português – Grupo Parlamentar – Intervenção do deputado António Filipe
- Empreendimentos Eólicos Cerveirenses, SA –
Relatório e contas 2004
- O Primeiro de Janeiro – Hábitos de leitura
- Alterações ao Plano de Actividades Municipais,
ao Plano Plurianual de Investimentos e ao Orçamento da Despesa
- Resumo diário de tesouraria
- Aprovação da acta em minuta

O executivo cerveirense aprovou, na última sessão
camarária, um voto de louvor e congratulação a José
Pedro Pedreira pela escolha para liderar o projecto
espacial europeu Galileu. A proposta partiu do presidente do município, José Manuel Carpinteira, tendo
sido acolhida com entusiasmo pelos restantes elementos do executivo.
José Pedro Pedreira, natural de Vila Nova de Cerveira, concorreu ao lugar através de um concurso público a nível europeu juntamente com mais 32 candidatos de diversas nacionalidades, ficando responsável
pelo projecto durante os próximos 5 anos com possibilidade de renovação
Na proposta, o executivo deseja a José Pedro
Pedreira as maiores felicidades no desempenho do
alto cargo para que foi escolhido. “Trata-se de um
êxito pessoal de enorme valor que enche de alegria e

orgulho todos os cerveirenses” acentuou José
Manuel Carpinteira.
O projecto espacial
Galileu assentará na
colocação em órbita de
30 satélites a 24 mil
quilómetros de altitude
e na implementação de
uma rede de estações
de controlo em terra
que cobrirá a totalidade
do globo. No fundo,
este projecto liderado
por José Pedro Pedreira tem como objectivo a criação de uma alternativa europeia ao conhecido GPS
norte-americano.

“PONTE DA AMIZADE” COMEMOROU
PRIMEIRO ANO DE ABERTURA AO PÚBLICO
A Ponte Internacional entre Vila Nova
de Cerveira e Goyan, concelho de
Tomiño, baptizada como “Ponte da
Amizade” celebrou, no passado
sábado, dia 11, a passagem do primeiro ano em funcionamento. O ano
passado, a abertura fez-se com uma
cerimónia simbólica devido ao falecimento do cabeça de lista do PS às
europeias, Sousa Franco.
Este ano, a prenda de aniversário
veio pela mão do Instituto de Estradas de Portugal que confirmou recentemente a abertura de concurso
público para a execução do projecto
dos acessos directos entre a estrutura rodoviária e a Estrada Nacional
13, manifestando a intenção de lançar o concurso da empreitada até
final do ano.
Para José Manuel Carpinteira, a abertura desta
“antiga aspiração das populações de ambas as margens do rio Minho” contribuiu para “reforçar as relações históricas, culturais e sociais entre as duas
comunidades”, sendo exemplo dessa parceria a realização conjunta da feira medieval.
O autarca lembrou ainda que a “Ponte da Amizade”
facilitou uma maior mobilidade das pessoas com
benefícios económicos nos dois lados: “Enquanto os
nossos amigos galegos vêm passear pelo nosso concelho e sentar-se nas nossas esplanadas, a população local desloca-se à outra margem para adquirir
alguns bens mais acessíveis” acentuou.
Também o autarca de Tomiño, Xosé Luis González,
comunga desta ideia: “Os povos de Tomiño e Vila
Nova de Cerveira estão irmanados por um rio vizinho
Cine-Teatro dos Bombeiros
21.45 horas
Dia 25
REINO DOS CÉUS
De Ridley Scott
Com Orlando Bloom, Liam Neeson, Jeremy Irons
Épico, 145 m, 2005, M/12
O novo filme de Ridley Scott é um épico com escala
histórica inspirado nas cruzadas do final do século
XII. O protagonista é Balian, um jovem ferreiro francês que após a morte da mulher e do filho é procurado por Godfrey de Ibelin, um nobre de Jerusalém
que revela ser o seu pai e o desafia a partir para
Jerusalém, onde o equilíbrio entre cristãos, muçul-

que, apesar de funcionar como uma barreira, nunca
prejudicou os laços culturais, sociais e comerciais
existentes que, com a abertura da ponte, foram fortemente reforçados”
A Ponte Internacional entre Vila Nova de Cerveira e
Goian, representou um investimento global de seis
milhões de euros. O programa de apoio Interreg comparticipou com 75 por cento. A restante verba foi
assegurada pelo governo português e Junta da Galiza em partes iguais.
De acordo com informações disponibilizadas pela
imprensa galega, estima-se que atravessem mensalmente a ponte cerca de 50 mil veículos. Os condutores inquiridos referem que o principal motivo de atravessamento prende-se com compras, lazer e trabalho.

PROVAS DO CAMPEONATO
DO MUNDO E
CAMPEONATO NACIONAL
DE MOTONÁUTICA
Dias 25 e 26
Cais do Rio Minho
9.00 às 18.00 horas
O desporto motonáutico passa por Cerveira
Venha assistir.

T e xt o s d a re s p o n sa b i li d a d e d o G ab i n et e d e I mp r e n s a d a C â ma r a Mu n i ci p a l d e Vi l a No v a de C e rv e i r a
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CONHECE-TE A TI MESMO
(2.ª lição)

“O ESCONDIDINHO”
Especialidades em grelhados e caça / Carnes exóticas
Costeletas de crocodilo / Bifes de canguru
Bifes de avestruz / Nacos de veado / Nacos de javali

AR CONDICIONADO
AQUECIMENTO CENTRAL
ESMERADO SERVIÇO
BOM AMBIENTE
Chamosinhos, 37 / SÃO PEDRO DA TORRE
Telefones: 251 839 256 e 251 837 770

NÃO ACEITAMOS RESERVAS DE MESAS

Maria das Dores Amorim

Peixaria
ARISTIDES MARTINS

EMPREGOS / PROCURA

O melhor peixe fresco
As melhores frutas e legumes

ADVOGADO

EMPREGADOS ( m / f )

Mercado Municipal / Vila Nova de Cerveira
Telef. 251 796 327 / Telm. 963 908 467

Largo do Terreiro
4920-296 VNCERVEIRA
Telef. 251 79 44 81
Tlm. 91 734 65 22

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

Sociedade Supermentalista Nirmanakaia
Rua Campos Sales, 38
Rio de Janeiro
21/02/2005
João AMcião

Com experiência para
restaurante em
Tabagón - Espanha
(em frente a Gondarém)
Telf.: 0034 986 61 12 77

FRANCÊS / INGLÊS / ESPANHOL
Contactar: Teresa Vitorino

Artigos de:
Decoração
Escolares
Guloseimas

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

Rua das Cortes
Vila Nova de Cerveira
Telf: 251 794 309

MODERNA
Rua de Aveiro, 203/5 / 4900-495 VIANA DO CASTELO
Telf.: 258 809 900 / Fax: 258 809 009

Carlota

CORTINADOS
DECORAÇÕES
ARRANJOS

FARMÁCIA

Direcção Técnica:
Celeste Martins Ferraz Manso Preto

Vou falar de uma energia de vida fora de nós
e já nascemos a ela subjugados; ela está sempre
junto de nós vigiando desde as intenções às acções
e tem o poder da justiça; é o bem e o mal que a primeira e única constituição da vida a simbolizou com
uma balança na justiça. Os movimentos da balança,
lembram os movi mentos da vida, entre os quais
temos de decidir nossos conflitos com os outros,
sem ultrapassar os limites; os limites são onde chegam os pratos da balança, se tentar mos ultrapassar
os limites, o fiel da balança se desvia do centro, se
para o lado do bem e amor, acontece o ciúme e paixão que cegam a razão e morrem os envolvidos, são
os crimes passionais; se o fiel da balança se desvia
do centro para o lado do mal ou ódio acontece a
consternação, a destruição e morrem os envolvidos,
são os crimes mortais. Como vemos, a balança
mostra que nossos erros, tanto podem vir do lado do
bem como do lado do mal e nunca podemos comparar o mal feito de nossos erros, com o mal da energia fora de nós, porque na energia, os valores do
positi vo e negati vo são iguais.
A balança só revela suas sentenças nos
extremos, as sentenças que ficam aquém dos extremos, devemos procurá-las nas nossas doenças,
infelicidade e percalços. Os ensinos que agora
começamos, da formação do Ser, é para termos presente o conhecimento do certo e errado sobre tudo
que se nos depare e, assim, nossa acção estará
acima do li vre arbítrio, porque será certa e exacta.
Razão porque eu digo que nosso Ser é a base e
alicerce das ideias, coisas e conceitos que nossas
três energias de vida constroem para singrarmos.
Nós somos o microcosmo, somos a quintessência das energias universais e, essa energia do
bem e do mal fora de nós, tem sua equivalência em
nós, no amor e ódio, razão por que eu ponho no
aponte do fiel da balança o bem ou amor e mal ou
ódio.
Estudem, leiam muitas vezes a simbologia da
balança e a fixem em seu Ser porque estes ensinos
estão ligados inteiramente à energia que a balança
representa e também à outra energia fora de nós,
que vou ensinar na próxima lição. Estes ensinos
estão também interligados com as leis que regem a
vida.
Nós podemos errar ou pecar, por pensamentos, por palavras, por sentimentos, por intenções e
acções; se todos esses itens forem envoltos no mal
contra os outros, tudo se volta contra nós porque
transgride a lei que rege a vida: Não querer para os
outros o que não quer para si.

“CERVEIRA NOVA”
O JORNAL DA SUA TERRA

Rua Queirós Ribeiro, n.º 119
4920-289 Vila Nova de Cerveira
Telef.: 251 794 332 / Telem.: 966 522 766
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Em Julho, durante quatro dias, romaria de S. Bento de Seixas
- Concerto especial pela Banda da Armada, juntamente com os
Cantares do Minho, no dia 9, e actuação do Etnográfico de
Reboreda, no dia 8
Durante os dias 8, 9, 10 e 11 de Julho
vai decorrer a antiquíssima romaria em louvor
de S. Bento de Seixas.
Do variado programa, destaque para o
festival de folclore na noite de 8 de Julho,
onde actuará o Etnográfico de Reboreda juntamente com os ranchos de Seixas e de
Dem; na noite de 9 de Julho o concerto da
Banda da Armada, que terá a participação do
Grupo “Cantares do Minho” e do pirotécnico
Ivo Fernandes.
Saliente-se que a Banda da Armada
tem como maestro o comandante Araújo
Pereira, cujos pais eram naturais de Gondarém.
No dia 10, actuação das bandas de
música de Riba de Ave e de Lanhelas e das
Gaitas de Foles de Caselas (Galiza) e o fogo
de artifício; e no dia 11 a procissão, missa
solene, sermão e bênção dos barcos, participando a Banda de Lanhelas e a Fanfarra de
Crestuma, havendo, ainda, a serenata no Rio
Minho e a “Noite da Juventude” com a actuação do Conjunto Roconorte.

Dependência bancária
assaltada em Caminha

A peregrinação anual à Senhora do Minho
decorrerá no dia 3 de Julho, saindo do arciprestado
dos Arcos de Valdevez para o templo da Serra d’Arga.
A primeira peregrinação documentada à
Senhora do Minho data de 1955, pelo que este ano
se celebra o primeiro cinquentenário desta devoção
à Virgem Maria.
Está previsto que a peregrinação chegará à
Chã Grande por volta das 11 horas.

Galiza e Norte de Portugal
um património para o futuro

Apresentação oficial de novas
festividades de Viana do Castelo

AJUDE-NOS A ATINGIR OS 1.500 ASSINANTES!

Dirigiu o antigo
Orfanato de Viana do Castelo
- Cónego Constantino de Sousa
faleceu aos 81 anos
Foi sepultado, no Cemitério Paroquial de S.
Romão da Ucha - Barcelos -, o cónego Constantino
Macedo de Sousa, que contava 81 anos de idade.
Em Viana do Castelo teve diversos cargos
ligados à Igreja, sendo ainda, durante largos anos,
professor da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica.
Em 1947 foi quando veio para Viana do Castelo para dirigir o antigo Orfanato, hoje Casa dos
Rapazes, tendo desenvolvido uma larga acção
social.

Já foi inaugurado o Museu do Cinema, em
Melgaço, um espaço cuja recuperação importou em
cerca de 350 mil euros, já que no local onde foi instalado, antes havia sido o antigo posto da Guarda
Fiscal.
O museu é constituído, quase na totalidade,
pelo espólio do cineasta francês Gean Loup Passek,
que será também o director daquele espaço dedicado à sétima arte.
Importantes figuras do cinema, bem como
di versos objectos estão patentes no novo museu
melgacense.

A peregrinação à Senhora do
Minho partirá dos Arcos de
Valdevez em 3 de Julho

Foi no dia 7 de Junho que uma dependência
bancária (Millennium - BCP) foi assaltada em Caminha.
O assalto, à mão armada, foi executado por
um indivíduo de óculos e com sotaque espanhol.
Segundo se diz (já é costume em casos idênticos)
apenas teria levado «algumas moedas».
O assaltante, que fugiu numa moto, era acompanhado por outro indivíduo que ficou no exterior e
que também fugiu de moto.

O “I Festival Cidade Viana do Castelo - Folclore Nacional” e a “Festa do Cavaquinho” são as
grandes novidades da Associação Vianafestas, responsável também pela organização da mais emblemática romaria de Viana do Castelo, a Senhora d’Agonia. O Estação Viana Shopping serviu de palco
para a apresentação oficial dos programas destes
eventos, que animaram a cidade de Viana do Castelo durante o mês de Junho.
O “I Festival Cidade Viana do Castelo - Folclore Nacional” foi das maiores actividades deste
ano. Durante 3 dias, de 10 a 12 de Junho, Viana do
Castelo foi palco de mostras culturais. A “Festa do
Cavaquinho”, que se realizou a 18 de Junho, trouxe
o som e a alegria de um instrumento único.
Com vários grupos presentes a desfilarem,
estas duas acções tiveram muitos participantes.

Museu do Cinema em Melgaço
motivou um investimento na
ordem dos 350 mil euros

A vila de Melgaço, no Alto Minho, recebeu nos
dias 3, 4 e 5 de Junho o evento “Galiza e Norte de
Portugal: um Património para o Futuro”. Tratou-se
de uma iniciativa que pretendeu di vulgar e promover
a candidatura
da “Tradição
Oral GalaicoPortuguesa: Simbologia e Apropriação do Meio
Natural” a Património Oral e Imaterial da Humanidade, apresentada à UNESCO em Outubro de 2004. A
candidatura, apresentada no âmbito da 3.ª Proclamação das Obras-Mestras Património da Humanidade, resulta de um intenso trabalho desenvolvido pela
Associação Cultural “Ponte... nas Ondas” e conta
com o apoio dos governos português e espanhol.
Durante três dias, as ruas, praças, jardins e
espaços culturais de Melgaço foram palco para um
conjunto de formas da cultura tradicional comum
que atestam uma identidade única e singular entre
os povos do Norte de Portugal e da Galiza.
Exposições, danças, música tradicional, artes
e ofícios, jogos populares, representações gastronómicas, literatura e poesia, teatro popular, manifestações festi vas e debates contaram-se entre as muitas
iniciativas que foram levadas a Melgaço por várias
associações de carácter cultural ou etnográfico, bem
como por artesãos e artistas individuais, do Norte de
Portugal e da Galiza, numa acção que envolveu, no
total, um milhar de pessoas. Foram mostras representati vas da cultura que serviram, também, de
demonstração de projectos de recuperação das tradições, em curso dos dois lados da fronteira.

ASSINAR “CERVEIRA NOVA”
SÓ CUSTA:

Em Portugal - € 15,00
No Estrangeiro - € 20,00

V Congresso de Jornalismo do
Alto Minho decorreu em
Paredes de Coura
Cerca de meia centena de participantes estiveram durante dois dias em Paredes de Coura, no V
Congresso de Jornalismo da Associação de Jornalistas do Alto Minho, promovido em parceria com a
Câmara Municipal.
Ao longo dos dois dias diversos oradores
abordaram temáticas pertinentes não só para a classe em ter mos gerais, mas que pudessem servir de
guia aos profissionais que trabalham no distrito de
Viana do Castelo.
A mais valia deste congresso foi a realização
de painéis de elevada qualidade que permitiram o
debate profícuo entre profissionais, como foi o caso
dos novos desafios da imprensa regional ou ainda a
relação dos jornalistas com as fontes. De destacar
que o congresso trouxe ao debate pela primeira vez
no Alto Minho temáticas como os blogs ou ainda a
televisão regional, abordando as possibilidades da
região poder vir a contar com um canal próprio.
De destacar ainda a presença dos dois elementos do Colexio de Periodistas de Galicia que
proporcionaram um maior conhecimento da realidade profissional do “outro lado da fronteira”.

Um apelo urgente

Na esperança de que esta menina seja
encontrada depressa!
A minha filha está desaparecida desde
o dia 26 de Fevereiro.
Por favor, se alguém a tiver visto agradeço informem pelo telefone (21) 78269408.
Pode ligar a cobrar.
Obrigada.
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A PALAVRA DE DEUS
POR: Manuel Venade Martins (pastor)
www.igrejaemanuel.org
Mas, se andares na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos
que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. (1.ª S. João, 1:7-8)

COMENTÁRIO-2005-6-A
O S ANGUE DE CR ISTO
O sangue de Jesus Cristo é tão importante
que ninguém poderá ser perdoado dos seus pecados a não ser pelo Seu sangue! Ninguém poderá
chegar-se a Deus, senão pelo Seu sangue! Ninguém
poderá entrar no Céu senão pelo Seu sangue!
Que valor tem o sangue de Jesus Cristo para
ti?
Vamos apresentar 4 pontos:

O sangue de Jesus Cristo lava-nos e coloca
Deus na nossa frente, provocando um encontro
entre nós e o nosso Deus! Tende pois irmãos ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus.
Maravilhoso sangue que Jesus verteu por nós, o
qual nos torna em filhos queridos em vez de Seus
inimigos, e nos proporciona uma bela comunhão
com o Pai celestial, em vez de continuarmos afastados d’Ele!

1. O PERDÃO DOS PECADOS:
3. VENCER O DIABO
Os pecados são realmente a base de toda a
nossa desgraça. Trazem a maldição e a morte a
cada pessoa. O pecado afasta-nos de Deus, destituídos da Sua Glória e, por fim, levará ao inferno
todos os que não se arrependerem e crerem no sangue de Jesus. É natural que muitas pessoas queiram livrar-se deste flagelo e procurem consegui-lo
de muitas maneiras. Felizmente é possível ser li vre
dos pecados, mas só de uma forma: através do sangue de Jesus Cristo! A Bíblia diz: Aquele que nos
ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo
o pecado.
Nada, nem ninguém te poderá livrar ou perdoar os teus pecados, a não ser o Senhor Jesus,
que morreu por ti na cruz. Só Deus pode perdoar
pecados e, mesmo assim, só através do sangue de
Cristo.
2. ENCONTRAR DEUS:
A Bíblia diz que todas as pessoas se desviaram de Deus e juntamente se fizeram inúteis, mas
quando Jesus morreu na cruz e derramou o Seu
sangue abriu o caminho de volta a Deus. “...vós que
estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste
perto...”. ( Efésios, 2:13)

Todos nós temos sido enganados pelo Diabo.
Ele quer destruir-nos e lançar-nos no inferno, por
isso tenta-nos dia e noite! Como vencer este terrível
inimigo? Como resistir-lhe, para que fuja de nós?
Felizmente temos um recurso poderoso: o sangue
de Jesus! A Bíblia diz “...eles o venceram pelo sangue do Cordeiro”.
Muitos cristãos já descobriram este importante segredo e estão vivendo vidas vitoriosas e seguras. Tu também podes vencer o grande adversário,
recebendo Jesus Cristo e colocando o Seu sangue,
pela fé, na tua vida. Toma posse deste sangue hoje.
4. ENTRA R NO CÉU
A Palavra de Deus afirma categoricamente
ser o sangue de Jesus o único meio para entrar no
Céu. (Apocalipse, 22:14). Onde queres tu passar a
eternidade? No Céu, com Deus, ou no Inferno, com
os demónios? No Céu só pode entrar quem tiver
sido lavado e branqueado no sangue que o Senhor
Jesus verteu na cruz. “Bem-aventurados aqueles
que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro para que tenham direito à árvore da vida e
possam entrar na Cidade pelas portas”. (Apocalipse,

22:14).

SOLIDARIEDADE COM “CERVEIRA NOVA”
Ajudas suplementares dadas por assinantes
e amigos, a quem manifestamos publicamente o
nosso agradecimento:
José Moreira Afonso Ribeiro, de VNCerveira, € 1,00; D. Maria Rosa Sá Couto, de Gondarém,
€ 5,00; Gaspar Valente, de Campos, € 5,00; Eng.
Manuel Joaquim Pereira Fragata, de Viana do
Castelo, € 5,00; D. Maria de Fátima Pires Silva, de
Gondarém, € 2,50; Américo Emílio Amorim Pereira, da França, € 5,00; Paulino Maria Araújo Ferreira, de Gondarém, € 2,00; Joaquim Sousa Malheiro, de Campos, € 5,00; Astrolindo Manuel Silva

Dantas, de Lisboa, € 10,00; António João Henrique Cunha, de Gondarém, € 55,00; António Ribeiro Castro, da França; € 5,00; Virgilino José Cruz
Rodrigues, da Austrália, € 2,50; Gaspar Pereira
Dantas, de Sopo, € 5,00; D. Maria Manuela Rebelo, de Lisboa, € 5,00; Rui Acácio Caldas Silva, de
Lisboa, € 5,00; Jaime José Costa Oliveira, de Loivo, € 2,00; Artur Carvalho, de Nogueira, € 5,00; D.
Maria Antonieta Amorim Lopes, da França, € 5,00;
Anónimo de Reboreda, € 5,00; Óscar Fernandes
Pereira, de Chamosinhos, € 85,00; e Alberto José
Lopes Amorim, de Lovelhe, € 5,00.

Prezado leitor, faz connosco esta breve oração, pede ao Senhor Jesus perdão de teus pecados
e aceita-O como teu Salvador e Ele te cobrirá com o
Seu sangue precioso. Diz estas palavras: Pai Santo,
eu creio agora no Sangue de Jesus para perdoar os
meus pecados. Eu venho a ti, arrependido, em nome
de Jesus, para que me ajudes a obedecer ao teu
Santo Evangelho. Amem.
IMPORTANTE AVISO
Se o amado leitor, depois de ler este
comentário, sente em seu coração prosseguir este
caminho, que não é outro, na verdade, senão em
seguir ao Senhor Jesus Cristo como seu Salvador
pessoal, e está decidido nesta caminhada terrestre,
pode contactar o Sr. Guilhermino Trancoso,
Assembleia de Deus, pelo telefone 251 839 000 nosso representante no Alto Minho.
Se desejar, pode visitar o nosso web site na
Internet: http://www.igrejaemanuel.org
Ou escrever para:
ASSEMBLEIA DE DEUS EMANUEL
14, Connecticut Ave.
BAY SHORE – NY 11706
U.S.A.
Pastor r esponsável pelos lugar es de culto:
Monção:
Domingos, às 9h00 e às 15h00; Terças, às 21h00
Urgeira-Valença:
Domingos, às 17h00; Quintas, às 21h00
Melgaço: Quartas, às 20h30
Roussas: Sextas, às 14h30
Cerveira: Sábados, às 15h30; Quartas, às 21h00
Pastor José de Matos
Contactos:
Telefone: 251 654 990
E-mail: pastor-matos@oninet.pt

QUADRO DE HONRA
DE CERVEIRA NOVA
ASSINANTES QUE COMPLETARAM
25 ANOS DE INSCRIÇÃO
Em 20 de Maio de 2005
Gil Costa Malheiro - Nogueira

Em 20 de Junho de 2005
Manuel Pacheco Gomes - Lisboa
Francisco Nascimento Brandão Esteves - Brasil
Jorge Alberto Dantas Vaz - França

Vila Nova de Cerveira

Cornes - Vila Nova de Cerveira

Covas - Vila Nova de Cerveira

MARIA ALMERINDA
GUERREIRO CAMPELO

DOMINGOS DA SILVA ARAÚJO

JOÃO MANUEL AFONSO

(Faleceu no dia 5 de Junho de 2005)

AGRADECIMENTO

(Faleceu no dia 10 de Junho de 2005)

AGRADECIMENTO

AGRADECIMENTO
A FAMÍLIA, muito sensibilizada, vem, por este ÚNICO
MEIO, agradecer a todas as
pessoas que participaram no
funeral da saudosa extinta, bem
como a todas aquelas que, de
uma forma ou de outra, lhe
manifestaram o seu pesar.
Agradece igualmente a
todos que com a sua presença
honraram a eucaristia da Missa
do 7.º Dia, em sufrágio da sua alma.

A FAMÍLIA, profundamente sensibilizada pelas provas de
amizade, solidariedade e pesar
recebidas por ocasião do falecimento e funeral do seu ente querido, vem, por este ÚNICO MEIO,
expressar a sua mais sincera
gratidão.
Pelas presenças na liturgia
do 7.º dia em sufrágio da alma do
seu ente querido, confessa-se
igualmente muito reconhecida a
todos quantos se dignaram participar na santa eucaristia.

A FAMÍLIA, na impossibilidade de o fazer pessoalmente,
vem, muito sensibilizada, agradecer muito reconhecidamente, por
este ÚNICO MEIO, a todas as
pessoas que se dignaram assistir
ao funeral do seu ente querido e,
também, àquelas que, de qualquer outra forma, lhe manifestaram o seu pesar neste momento
de grande dor.
Também agradecem a todos quantos se dignaram
participar na santa eucaristia das missas do 7.º e 30.º
dias, pelo seu eterno descanso.
Covas, 6 de Junho de 2005

A FAMÍLIA

A FAMÍLIA

A FAMÍLIA

Agência Funerária António Guerreiro, Lda. / Candemil

Agência Funerária António Guerreiro, Lda. / Candemil

Agência Funerária António Guerreiro, Lda. / Candemil
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SUGESTÕES E OUTROS REGISTOS
Fo ntanário do Largo 16 de Fevereiro
voltou, após largos anos, a deitar água

Foto Mota
Foi com grande regozijo que a população
local verificou, no renovado e modernizado Largo 16
de Fevereiro, que agora nos encanta pela boa obra
lá executada, que duas bicas do antiquíssimo e belo
fontanário do século XIX, com uma cerva parada
com o escudete das quinas de Portugal, entre hastes, voltaram a brindar os cerveirenses com águas
límpidas a correr ininterruptamente, dia e noite,
como outrora se verificava, oferecendo, assim,
àquele paradisíaco local, mais graciosidade.
Em bom ritmo, prosseguem as obras na Praça
D. Dinis, mais concretamente na zona do Centro
Comercial Ilha dos Amores, valorizando os espaços
de circulação/estacionamento automóvel e pedonal.
A rotunda que lá existia deu lugar a uma península
que acondicionará novos lugares de estacionamento
automóvel e implicará maior fluidez pedonal em
direcção à Avenida 1.º de Outubro e Rua D. Manuel
I. Não há dúvida que Vila Nova de Cerveira, para
orgulho dos cerveirenses, tem-se modernizado e
progredido nos últimos anos, o que muito nos apraz
registar.

I Festival de Dança de
Vila Nova de Cerveira
vai decorrer de 1 a 3 de Julho
O I Festival de Dança de Vila Nova de Cerveira está aberto à participação de escolas e estudantes de dança dos países e regiões do Ei xo Atlântico.
A decorrer em Vila Nova de Cerveira, nos dias 1, 2 e
3 de Julho, esta grande festa da dança apresenta
um programa que pretende ser variado para as
escolas de dança e para os seus bailarinos, estando
previsto um conjunto de actividades destinadas a
desenvolver o espírito performativo e cooperativo
entre os participantes, para além de possibilitar a
participação em cursos e acções de formação no
âmbito da dança.
Durante os três dias do certame, especialmente dirigido a alunos entre os 5 e os 17 anos,
haverá cursos durante a manhã e ensaios de tarde,
no Salão dos Bombeiros Voluntários, e espectáculos
públicos, à noite, no Auditório Municipal.
O curso de MTV Dance (Funk e Hip-Hop)
estará a cargo de Miguel Soares, criador e formador
do programa MTV Dance, e a Dança Jazz para
Musicais, será leccionada por Gisella Velasco Iglesias, do Ballet Nacional de Cuba e professora de
vários cursos em Espanha. Mercedes Suarez Rodriguez, bailarina e coreógrafa da TVE e da Televisão
Galega, será responsável pelo Curso de Ballet Clássico.
Haverá ainda um laboratório de dança ao ar
livre, destinado a crianças entre os 7 e os 13 anos,
com o tema “Bailado com a Água”.
O I Festival de Dança de Vila Nova de Cerveira é uma inovadora aposta do concelho na promoção das artes performativas, sendo organizado pela
Prof. Liana Fortuna Rigón, com o apoio da Câmara
Municipal.

Nos dias 18 e 19 de Junho teve lugar a 6.ª
edição do Rallye Vila Nova de Cerveira e do Rali
das Artes / V.N. Cerveira, provas inscritas no calendário desportivo nacional organizado pela FPAK.
Estas provas foram pontuáveis para o Campeonato
Nacional Ralis Promoção, Campeonato Nacional
Ralis Clássicos, Campeonato Nacional Ralis Júnior
e Campeonato Regional Ralis Norte. A realização
deste evento desportivo foi possível devido à continuação de apoios e patrocínios provenientes da
Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, assim
como as indispensáveis colaborações mantidas com
várias entidades oficiais e particulares, nomeadamente PT - Comunicações, Auto Rabal, J. Lara e
Filho & C.ª, Lda., Sotelpor, Hotel Turismo do Minho
e Restaurante Braseirão do Minho. Também as corporações dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova
de Cer veira, Caminha, Valença e Paredes de Coura,
desempenharam uma acção fundamental ao disponibilizarem meios humanos e técnicos para assegurarem a eficiente segurança das equipas participantes. De referir ainda a acção dos elementos da
GNR, destacados para as provas especiais de classificação, na segurança da prova. A colaboração
dos muitos comissários de controlo necessários
esteve assegurada através das equipas da Associação Desporto Automóvel de Vila do Conde, Clube
Automóvel do Minho, Clube Automóvel de Santo
Tirso, Motor Clube de Paredes e do Targa Clube.

Completou, recentemente, os cinquenta anos
de matrimónio o casal constituído por António Joaquim Dias e Aurora dos Prazeres Antunes Dias,
ambos naturais da freguesia de Nogueira, ele do
lugar do Monte e ela do lugar do Outeiro.
O casamento aconteceu em 9 de Junho de
1955, na Igreja Paroquial de Nogueira. Actualmente
o casal tem tido residência em Lisboa.

Alunos da Escola Básica 2,3/S
de Vila Nova de Cerveira
premiados no concurso
“Uma Aventura... Literária”

NOITE DE S. JOÃO
Quantos, quantos corações
Presos à doce ilusão
Ardem, tal qual os balões
Na noite de S. João!...
São João sabes, eu sei
Como ela sabe, a razão
Porque nunca esquecerei
A noite de São João...
Na noite de São João
- Meu amor, porque seria?...
Quando bailava sentia
Saltar o meu coração
Dalila Malheiro

Gaspar Lopes Viana

Rallye Vila Nova de Cerveira

Naturais de Nogueira
BODAS DE OURO
António Joaquim Dias e
Aurora dos Prazeres Antunes Dias

O VERÃO
Está aí o calor
Há quem goste, há quem não
O Sol brilha com fulgor
Estamos chegados ao Verão
Tempo de férias e de mar
De montanha ou solidão
De romarias a cantar
Pois está aí o Verão
Estão de volta os emigrantes
Matam saudades, têm razão,
Vem lembrar como era antes
Pois está aí o Verão
Muitas festas populares
E outras de religião,
Muitos foguetes nos ares
A festejarem o Varão
Para depois recordar
Vivamos em união,
Se nascemos para amar
Vamos festejar o Verão
José Florêncio (Campos, 2004)

Alunos premiados e respectivos professores de português
“A Fotografia Mágica” vence o terceiro lugar a
ní vel nacional e “ Uma aventura no veado” também
classificado entre os melhores.
No próximo li vro “Uma aventura no comboio”
de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, será publicado o conto premiado com o terceiro lugar.
Tal como em anos anteriores, a escola participou no concurso promovido pela Editorial Caminho,
incentivando os alunos para o prazer da escrita e da
criação literária.
No presente ano, os alunos foram contemplados com um prestigioso terceiro prémio, na modalidade de texto original e uma menção honrosa na
mesma modalidade. A escolha foi difícil pois concorreram 5592 trabalhos de 9263 alunos de todo o
país.
Pedro Miguel Conde Coelho Silva, aluno do 6º
ano, turma A, foi premiado com o terceiro lugar a
ní vel nacional, com o conto “A Fotografia Mágica”
cativando o júri com um texto simples, mas repleto
de valores pouco comuns na geração a que pertence. Este jovem escritor verá o seu conto publicado
no próxi mo volume da colecção “Uma Aventura”.
Foi também agraciada com uma menção honrosa Rita Alexandra Conde Coelho Silva, aluna do
7º ano da turma A.
Os trabalhos premiados tiveram a coordenação pedagógica dos seus professores de Língua
Portuguesa, Jorge Resende e Manuela Guerreira,
respectivamente.
I.E.

“Cerveira Nova ”
Ajude-nos a atingir os 1.500 assinantes!
Envie-nos, por favor, o endereço de um familiar
ou de um amigo que ainda não receba o nosso
quinzenário. Nós agradecemos!

10 - Desporto
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Campeonato Nacional
da 2.ª Divisão B
- Resultados da 38.ª jornada

Editorial
Pelo esforço humano e financeiro
merecem a gratidão dos cerveirenses

FC Porto B, 2 - Infesta, 0; Vilaverdense, 3 Trofense, 1; Valdevez, 5 - Valenciano, 1; Fafe, 2 Vizela, 1; Vilanovense, 1 - Braga B, 1; União de
Lamas, 2 - Freamunde, 2; Pedras Rubras, 3 - Salgueiros, 1; Desportivo Sandinenses, 3 - Lousada, 1;
Ribeirão, 3 - Paredes, 1; e Lixa, 0 - Fiães, 1.
A Classificação final ficou assim estabelecida:
1.º Vizela, 82 pontos; 2.º Sandinenses, 73; 3.º Infesta, 71; 4.º Freamunde, 68; 5.º Vilaverdense, 66; 6.º
FC Porto, 66; 7.º Braga, 62; 8.º Lixa, 57; 9.º Fafe,
55; 10.º Ribeirão, 54; 11.º Fiães, 53; 12.º Valdevez,
53; 13.º Pedras Rubras, 53; 14.º Lousada, 51; 15.º
Trofense, 49; 16.º Paredes, 44; 17.º União de
Lamas, 43; 18.º Valenciano, 35; 19.º Vilanovense,
26; e Salgueiros, 5 pontos.
O Valenciano desceu à 3.ª divisão nacional.

Foto Mota

Foto Mota
Uma proeza fora do comum foi conseguida,
na época 2004/2005, pelo Clube Desportivo de
Cerveira, pois conquistou, a nível de camadas
jovens, quatro campeonatos distritais.
Dentro da Associação de Futebol de Viana
do Castelo o que a colectividade cerveirense conseguiu, numa época, é muito raro, só possível graças ao empenho de mais de meia centena de pessoas, nas quais se incluem atletas, treinadores e
dirigentes.
É no desenvolver deste fomento desportivo,
que o Clube vem praticando há vários anos, que
sobressai um serviço à comunidade que não deverá ser ocultado, antes pelo contrário terá de ser
realçado.
Trata-se da ocupação, nos chamados tempos livres, de dezenas de jovens que, graças a

estarem ocupados em actividades salutares, não
são atraídos para acções que lhes poderiam ser
prejudiciais.
Uma época em grande para o Clube Desportivo de Cerveira porque além do feito da conquista
dos campeonatos distritais de juniores, juvenis,
iniciados e infantis, também viu a equipa de futebol sénior ficar em 11.º lugar no campeonato
nacional da 3.ª divisão, pelo que na próxima época
continuará a competir naquele escalão.
Para que tudo isto tenha acontecido foi
necessário um grande esforço, quer humano, quer
financeiro. Perante os resultados obtidos pensamos que os cerveirenses deverão ou poderão
estar gratos a todos os intervenientes.

Na festa dos campeões
Cerveira, 1 - Benfica B, 2

Provas do Campeonato do
Mundo e do Campeonato
Nacional de Motonáutica
no Rio Minho, em Cerveira

José Lopes Gonçalves

É nos dias 25 e 26 de Julho que no Rio
Minho, em Cerveira, vão decorrer provas do Campeonato do Mundo e do Campeonato Nacional de
Motonáutica.
Provas de grande importância que irão trazer
os maiores vultos da modalidade, facto que não
acontece pela primeira vez, já que Vila Nova de Cerveira tem sido palco, noutras ocasiões, de importantes competições de motonáutica.

Foto Mota
As equipas de juniores, juvenis, iniciados e
infantis do Clube Desporti vo de Cerveira, que venceram os campeonatos distritais, foram homenageados, no dia 5 de Junho, numa festa que teve realização no Estádio Municipal Rafael Pedreira.
Na altura, além da entrega das faixas aos
campeões dos escalões, efectuou-se um encontro
de futebol entre as equipas de seniores do Cerveira
e do Benfica B, encontro que os lisboetas venceram
por duas bolas a uma.
Saliente-se que na primeira parte os cerveirenses venciam por uma bola a zero e só no segundo tempo é que os benfiquistas conseguiram marcar os dois tentos que lhes permitiu vencer o encontro.

Final distrital de mini-basquete
no parque do Castelinho, em
Cerveira
A final distrital de mini-basquete foi disputada
em Cerveira, no parque do Castelinho, no dia 10 de
Junho. Cerca de duas centenas e meia de atletas,
oriundos das escolas EB 2/3 de todos os concelhos
do distrito de Viana do Castelo, mostraram o que
valem no parque junto ao rio Minho.
A iniciativa, que reuniu equipas constituídas
por cinco jogadores, contou com o apoio da autarquia cerveirense, tendo sido este concelho escolhido
devido às excelentes condições que oferece para
este tipo de certame.

“CERVEIRA NOVA”

“CER VEIRA NOVA”
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AJUDE-NOS A ATINGIR OS 1.500 ASSINANTES
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ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL
DE VIANA DO CASTELO
CASTIGOS DO
CONSELHO DE DISCIPLINA
CAMPEONATO DISTRIT AL
DA 1.ª DIVISÃO DE HONRA
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ALVARÃES
Luís Daniel Leitão Monteiro
30 Dias de suspensão e multa de € 60,00
CAMPEONATO DISTRIT AL DE JUVENIS
VITORINO DE PIÃES
Ricardo Manuel Lima Pereira
1 Jogo de suspensão
AT LÉTICO CLUBE DE CAMINHA
Duarte Pires Azevedo
2 Jogos de suspensão
ASSOCIAÇÃO CULTURAL PAÇÔ
Edgar Manuel Coelho Amorim
3 Jogos de suspensão
CAMPEONATO DISTRIT AL DE INICIADOS
FASE FINAL
SPORT CLUBE VIANENSE
Nuno Eliasar Campos Liquito
2 Jogos de suspensão
TORNEIO ESTRAORDINÁRIO DE INICIADOS
NEVES FUTEBOL CLUBE
Luís Miguel Moreira Bandeira
1 Jogo de suspensão
Luís Carlos Costa Caixeiro
3 Jogos de suspensão
ASSOCIAÇÃO REC. CULT. PAÇÔ
Paulo Jorge Gomes Nogueira
1 Jogo de suspensão

Campo de Tiro de Cerveira
em actividade aos fins de semana
Retomou acti vidade, em 4 de Junho, o Campo
de Tiro de Vila Nova de Cer veira.
Localizado perto da estrada de acesso ao
Monte da Encarnação, é dirigido pelo Clube de Caça
e Pesca que organiza os treinos de tiro aos fins de
semana, com início às 14 horas.
No Campo de Tiro também funciona um bar.

- Contabilidade,

Lda.

EDIFÍCIO CERVEIRA - QUINTA DAS PENAS / Lojas 17 e 18
4920-000 VILA NOVA DE CERVEIRA
E-mail: a.q.contabilidade@mail.telepac.pt
Telefone: 251 708 300 / Fax: 251 708 309
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