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ÚNICO NO GÉNERO
EXISTENTE EM PORTUGAL ,
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curso motivador
em Reboreda

Utente do Lar
Maria Luísa
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mortalmente na
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As Concelhias/2005 estão
à porta e irão constituir um
aliciante acontecimento,
não só para os
cerveirenses como,
também, para os
visitantes, segundo se
poderá depreender do
vasto programa publicado
na edição de 5/7/05 deste
jornal
Campeã do
Mundo de
Lançamento do
Martelo treinou
em Cerveira
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CONHECE-TE A TI MESMO
(4.ª Lição)
A boa formação de nosso Ser é a estrutura
básica de toda nossa constituição. É nessa estrutura
que se apoia a consciência e a razão para formar o
comando supremo em nós que é o Eu...
Quando dizemos: Eu sou, se refere ao ser. Eu
sei. Eu digo. Eu posso. Eu quero. Eu tenho. Eu faço.
É o comando do Eu em acção e a qualidade desse
comando está ligado à formação do Ser de cada um.
Podemos ver o nosso Eu no comando de nossa vontade e inteligência fazendo de nosso pensamento
uma ferramenta para formar ideias, coisas e conceitos, com que fazemos nossas criações. Todos fazem
e criam, uns certo outros errado...
O SER E O CO MANDO DA VID A EM NÓS
Deve ser análogo e em harmonia com o
comando da vida fora de nós. Este comando de vida
fora de nós é exercido pelo Supremo Criador e os
guardiães da vida, sapientes e omnipresentes; a nossa vida está intrinsecamente ligada a esta, tal como
ligados estamos, à energia dos contrários que se
atraem e à energia do bem e do mal simbolizada
pela balança na justiça. Já descrevi os crimes que se
cometem nestas duas energias, na Segunda e terceira lições. A gora vou descrever o principal erro ou
pecado que cometemos contra o comando da vida
fora de nós. Crer em deus é Ter noção desse comando de vida e submeter mos o comando da nossa vida
a ela e conformar-nos com a vontade dela. Dizendo
como Jesus Cristo nos ensina no pai nossa: seja feita a vossa vontade. Desta forma, livrar-nos-ia das

CARTÓRIO NOT ARIAL
DE VILA NOVA DE CERVEIRA

sentenças fatais da balança.
O comando de nossa vida, estando em harmonia com o comando da vida fora de nós, estamos
protegidos pelos Guardiães da vida sapientes e
omnipresentes, que todos lhe chamam o anjo da
guarda... Todo este relato eu creio e afirmo pelas
seguintes experiências: Certa vez vinha dirigindo um
caminhão e, na recta de Caçapava, adormeci no
volante e, em certo momento, tive uma visão de meu
filho com os braços abertos dizendo-me para parar;
isso mexeu com meus reflexos e instintivamente travei o caminhão, com o solavanco da travagem acordei e quando parei estava a dois metros do barranco.
Outra vez, vinha de Belo Horizonte e numa recta
antes de Juiz de Fora, adormeci. Desta vez vi um
autocarro a curta distância atravessando. Via distintamente as rodas nos carris, da mesma forma parei a
dois metros da ribanceira. O guardião foi o mesmo
nesses dois casos e noutros casos mirabolantes que
me aconteceram.
Em todos os tempos, a humanidade consultou
os oráculos para saber se a vontade de realizar algo
importante na vida estava de acordo com o comando
da vida fora de nós; isso nos mostra quanto eles
sabiam e se submetiam à vontade de Deus.

Sociedade Supermentalista Nirmanakaia
Rua Campos Sales, 38
Rio de Janeiro
7/03/2005
João AMcião

A cargo da Notária Lic. Célia Margarida
dos Santos Fortunato Remígio
Certifico, para efeitos de publicação que, por escritura de hoje, lavrada de fls. 66, a fls. 67 v., do livro de
notas para "escrituras diversas" nº 119-D, deste Cartório,
Maria Martins Fiúza, N.I.F. 149 646 356, titular do B.I. nº.
9002617, emitido em 25/06/1980, pelo C.I.C.C. de Lisboa,
solteira, maior, natural da freguesia de Sopo, concelho de
Vila Nova de Cerveira, onde reside no lugar de Gávea,
declarou que é dona e legítima possuidora, com exclusão
de outrém, do prédio rústico, composto terreno de cultura,
com a área de duzentos e setenta metros quadrados, sito
no lugar de Portela, freguesia de Sopo, concelho de Vila
Nova de Cerveira, a confrontar do norte com herdeiros de
Albertina A. Pintor, do sul com Domingos José Pereira, do
poente com Rui Dantas Malheiro e do nascente com
Manuel António Esteves, OMISSO na Conservatória do
Registo Predial de Vila Nova de Cerveira, inscrito na respectiva matriz, em nome da justificante, sob o artigo 1005,
com o valor patrimonial tributário de 198,06 euros, e o
valor atribuído de mil euros.
Que não é detentora de qualquer título formal que
legitime o domínio do referido prédio, tendo-o adquirido no
ano de mil novecentos e cinquenta, por doação verbal
feita por Joaquim Fiúza e mulher Felisbela Rosa Martins,
casados sob o regime da comunhão geral, residentes que
foram na referida freguesia de Sopo, não chegando, todavia, a realizar-se a projectada escritura de doação.
Que, no entanto, desde aquela data da aquisição,
tem usufruído em nome próprio o referido prédio, gozando
de todas as utilidades por ele proporcionadas, colhendo os
correspondentes frutos e rendimentos, pagando as respectivas contribuições e impostos, com ânimo de quem
exercita direito próprio, sendo reconhecida como sua dona
por toda a gente, fazendo-o de boa fé, por ignorar lesar
direito alheio, pacificamente, porque sem violência, continua e publicamente, à vista e com conhecimento de toda a
gente e sem oposição de ninguém.
Que a posse assim exercida e mantida durante
mais de VINTE ANOS, lhe facultou a aquisição do direito
de propriedade do dito prédio por USUCAPIÃO, que
expressamente invoca para efeitos de Registo Predial,
uma vez que não é susceptível de ser comprovada por
qualquer outro título formal extra judicial, esta forma e
aquisição.
ESTÁ CONFORME E CONFERE COM O ORIGINAL NA PARTE TRANSCRITA.
Cartório Notarial de Vila Nova de Cerveira, vinte e
quatro de Junho de dois mil e cinco.
A Ajudante,
A) - Clarice da Encarnação Martins Leal Romeu

Carlota

CORTINADOS
DECORAÇÕES
ARRANJOS

Rua Queirós Ribeiro, n.º 119
4920-289 Vila Nova de Cerveira
Telef.: 251 794 332 / Telem.: 966 522 766

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

Informação do Concelho - 3

Ce r ve ira Nova - 20 de Julho de 2005

Crónica da quinzena
Edição de um CD com
uma marcha dedicada a
Vila Nova de Cerveira
Existem mais duas marchas e um hino
Foi editado, recentemente, um CD que apresenta uma marcha dedicada a Vila Nova de Cerveira. É autor da letra Américo; Luís Mendes fez o
arranjo musical e a intérprete é Fernanda Galamba,
sendo a ideia e o projecto de Manuel Galamba.
É de enaltecer a concretização deste trabalho
musical dado que assim começa a ficar registado
algo que só procura enaltecer Vila Nova de Cerveira.
É pena que outras composições já existentes
e de que possuímos músicas e letras não tenham
quem edite. Estou a referir-me a uma marcha dedicada a Cerveira com letra e música do compositor
Manuel Viegas; igualmente outra marcha dedicada
a Cerveira, com letra e música do maestro José
Branco Pedreira; e do hino de Vila Nova de Cerveira,
com música do falecido maestro Miguel de Oliveira
e com letra de Carlos Alberto Seixo.
Se estes três trabalhos também forem editados, tal como a marcha agora apresentada em CD,
seria uma mais-valia cultural para o nosso concelho,
já que tanto as músicas como as letras de todas as
composições são, realmente, de saliente valor.
José Lopes Gonçalves

Feira de Artes e Velharias
- Edição de Julho foi bastante animada

Utente do Lar Maria Luísa
morreu na sequência de um
atropelamento na Estrada
Nacional 13, em Cerveira
Perto do cruzamento de acesso ao Hospital
de Vila Nova de Cer veira ocorreu um acidente de
viação que teve consequências nefastas para
o utente do Lar Maria
Luísa, Manuel Joaquim
Fernandes Moçôzinho,
solteiro, de 79 anos,
que era natural de Candemil.
Ao atravessar a
Estrada Nacional 13 foi
colhido por um automóvel, tendo na altura
ficado gravemente ferido.
Ainda foi transportado, pelos Bombeiros, ao
Centro Hospitalar do Alto Minho, em Viana do Castelo, mas infelizmente veio a falecer naquele estabelecimento de saúde.

Foram apresentados três
livros dos autores cerveirenses
Adelaide Graça, Castro Guerreiro
e Constantino Magalhães Costa
Durante o tempo em que decorreu a XVI Feira
do Livro de Vila Nova de Cer veira foram apresentadas, no Auditório da Biblioteca Municipal, três obras
de autores cer veirenses: “Algumas Notas Sobre o
Barco “Carocho” e a Pesca do Sável no Rio Minho”,
de Castro Guerreiro; “Sem Chaves Nem Segredos”,
de Adelaide Graça; e “Vila Nova de Cerveira e os
Seus Bombeiros”, de Constantino Costa.
Todos estes autores cer veirenses já publicaram outras obras.

Associação Cultural Convento
de S. Paio apresentou o livro
“A Finíssima Poeira do Verso”

Como vem acontecendo desde que tiveram
início no mês de Março, as feiras de artes e velharias de Vila Nova de Cerveira têm registado uma
participação de pessoas bastante agradável.
Ainda agora, na edição do segundo domingo
de Julho, que aconteceu no dia 10, houve uma movimentação de visitantes não só portugueses como
espanhóis.
Foi cartaz recreativo desta edição da Feira de
Artes e Velharias o Rancho Folclórico de Campos.

No âmbito da XVI Feira do Livro de Vila Nova
de Cer veira, a Associação Cultural Convento de S.
Paio e a Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira
promoveram, no dia 3 de Julho, no Largo do Terreiro,
a apresentação pública do livro “A Finíssima Poeira
do Verso”, poemas de Ruben Marks com capa de
José Rodrigues.
A par do evento houve um espectáculo de
poesia, dança e canto pela companhia “A Norte Dança/Teatro”, dirigida pelo autor.

Uma anomalia no
Cais de Cerveira

Quando, na manhã de 12 de Julho, regressava à sua residência, na Bagoada, freguesia de Loivo,
o jovem André Miguel Castro Gomes foi vítima de
um acidente de viação por o automóvel que conduzia se ter despistado. Dada a gravidade do seu estado, teve de ser internado no Centro Hospitalar do
Alto Minho, em Viana do Castelo.
Presume-se que o acidente poderia ter sido
moti vado por cansaço dado que o André Gomes,
que é bombeiro nos Voluntários de Vila Nova de
Cer veira, havia estado, durante a noite, a colaborar
na extinção de um incêndio em Ponte de Lima.

A estrada florestal que vai de Castanheira (na
Estrada Municipal 516) ao Alto de Pena já se encontra devidamente arranjada em toda a sua extensão,
o que irá facilitar o acesso ao parque eólico de S.
Paio, o qual tem prevista a entrada em funcionamento em Outubro do corrente ano.
Dos cinco aerogeradores previstos, quatro já
estão instalados, faltando apenas erguer o último.
A parte do empreendimento que está mais
demorada é a da rede eléctrica que conduzirá a
energia até France, mas brevemente terá concretização.
O parque eólico de S. Paio abrange as freguesias de Sopo, Loivo e Covas.

Ecce-Homo, padroeiro do
Hospital, teve celebração
em Vila Nova de Cerveira
No domingo, 10 de Julho, houve celebrações
na Igreja da Santa Casa da Misericórdia de Vila
Nova de Cerveira em louvor do Senhor Ecce-Homo,
padroeiro do Hospital.
Uma tradição que se vem mantendo desde
tempos remotos e que anualmente tem concretização.

Bermas de caminhos em
Candemil, umas limpas
e outras por limpar
Embora noutras zonas da freguesia de Candemil as bermas de caminhos tenham sido limpas,
há um espaço entre a Fervença e o Bacelo que não
beneficiou de qualquer limpeza, pelo que o matagal
não chegou a ser retirado e atrapalha os automobilistas que por ali circulam.
O facto causa certa admiração, já que tudo se
encontra na mesma localidade.

FUNERAIS
EM CERVEIRA

“CERVEIRA NOVA” o seu jornal

Um jovem bombeiro, dos
Voluntários de Cerveira,
ferido com gravidade num
acidente de viação após ter
colaborado, durante uma
noite, na extinção de um
incêndio em Ponte de Lima

Estrada para o Alto de Pena e
para o Parque Eólico de S. Paio
já se encontra arranjada

Foi a sepultar para o Cemitério Municipal de
Vila Nova de Cerveira Virgínia de Fátima Silva
Alves, casada, de 69 anos de idade, que residia no
lugar do Prado, na sede do concelho.
EM GONDAR
José Maria Gonçalves, viúvo, de 89 anos,
residente no lugar de Barral, foi a sepultar para o
Cemitério Paroquial de Gondar.
Pelo esgoto existente no Cais de Cerveira, e
que descarrega para o rio Minho, têm sido lançadas
para as águas porcarias.
Ultimamente essas sujidades têm sido mais
visíveis, dando um aspecto desagradável e originando maus cheiros numa zona que recebe muitos visitantes. E, além disso, trata-se de uma situação perigosa para a saúde pública.

LEIA, ASSINE E DIVULGUE
O JORNAL CERVEIRA NOVA

Às famílias de luto apresentamos condolências.

ARISTIDES MARTINS

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

PASSA-SE
LOJA
(actualmente com
artigos de desporto)

BEM LOCALIZADA
No Terreiro, em Cerveira
Contacto: 938 454 410
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Empresa da Zona Industrial
de Vila Nova de Cerveira
mais uma vez premiada
Na fábrica da Dalphi metal Portugal, sedeada
no Alto das Cerejas, freguesia de Campos, aconteceu, em 30 de Junho, uma saliente cerimónia relacionada com a entrega do prémio da General Motors
“Melhor Formador Mundial de Airbags e Volantes do
ano 2004”.

Nossa Senhora de Fátima, em
Sapardos, será festejada
entre os dias 17 e 21 de Agosto
Continua a destacar-se o número de visitas
ao sítio, na Internet, ocupado pelo Jornal “Cerveira
Nova”.
Depois dos 2914 registos verificados em
Janeiro do corrente ano, que na altura referimos, ao
nosso nível, como um recorde, veio há pouco o mês
de Junho em que mais uma vez os números subiram.
E, assim, foram assinaladas 3.264 visitas, o que
constitui, para nós, um novo recorde.

Fogos em montados do concelho
em zonas próximas do Convento
de S. Paio, Gondar, Cornes,
Sopo e Covas
Incêndios florestais no concelho de Vila Nova
de Cerveira foram combatidas pelos Bombeiros
locais em Gondar, Cornes, Sopo e Covas, sendo de
pequenas proporções, excepto o registado entre
Gondar e a zona do Convento de S. Paio que foi o
mais perigoso, já que teve uma maior dimensão,
pelo que precisou de ser combatido pelos Bombeiros Voluntários de Cerveira, de Valença, de Monção
e de Caminha.

“Obras recentes de arquitectura”
na Gallaecia de Cerveira
Até 30 de Julho está patente na Escola Superior Gallaecia de Vila Nova de Cerveira uma exposição das obras mais recentes de Rui Correia e
Machado dos Santos «em especial o projecto do
Palácio da Justiça de Vila Nova de Cerveira e a reabilitação e ampliação do edifício da Universidade
Católica Portuguesa de Braga».

htt p: //w w w .cerv eira nov a. pt

XXX Aniversário do Rancho
Folclórico de Reboreda e o
XVII Festival Folclórico são
no dia 14 de Agosto
Os festejos do XXX Aniversário do Rancho
Folclórico e Etnográfico de Reboreda terão o seu
início no dia 27 de Julho com uma missa de sufrágio
por todos os elementos do grupo já falecidos, a realizar na Igreja Paroquial, pelas 19 horas, e culminarão no dia 14 de Agosto com o XVII Festi val Folclórico, organizado pelo Etnográfico de Reboreda, apoiado pela Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira
e integrado nas festas em honra de Santo Amaro e
Senhora do Alívio.
O Programa do Festival Folclórico é o seguinte:
Dia 14 de Agosto:
14h00 - Chegada dos grupos;
14h30 - Início do desfile;
15h00 - Apresentação dos grupos e
entrega de lembranças;
15h30 - Início do Festival
Participam o Grupo Folclórico de Danças e
Cantares “As Florinhas do Alto Minho”, de Algueirão
- Sintra; o Rancho Folclórico e Etnográfico de Reboreda; o Rancho Folclórico de Picassinos, da Marinha
Grande; o Rancho Juvenil de Barcelos; o Rancho
Folclórico de Sopo; o Rancho Folclórico Infantil e
Juvenil de Santo Estêvão de Briteiros, de Guimarães; e a Association Amarola Agrupacion Cultural
de Mera Oleiros, da Corunha, Espanha.

Com um vasto e recheado programa, que a
seguir di vulgamos no essencial, vão ter lugar na
freguesia de Sapardos, nos dias 17 a 21 de Agosto,
as festas em honra de Nossa Senhora de Fátima:
Dia 17 de Agosto - Quarta-feira
21h00 - Procissão de Velas
24h00 - Fiada e baile à moda antiga
Dia 18 de Agosto - Quinta-feira
21h00 - Cantares ao desafio c/Augusto
Canário e sua Banda
23h00 - Actuação do artista Zé Cabra
24h00 - Lançamento de fogo e continuação dos cantares ao desafio
Dia 19 de Agosto - Sexta-feira
09h30 - Entrada do Grupo de Bombos
de S. Pantaleão, de Cornes, e corrida de cavalos
21h00 - Actuação do Grupo Musical
Império Show
23h00 - Actuação da artista Ana Malhoa
24h30 - Fogo de artifício e continuação
da verbena com o Grupo Musical Império Show
Dia 20 de Agosto - Sábado
07h00 - Alvorada
09h00 - Entrada do Grupo de Bombos
de S. Tiago, de Sopo
12h00 - Fogo do meio dia
14h00 - Desfile de ranchos folclóricos
14h30 - Festival Folclórico com a participação do Rancho Folclórico Cultural de S. Julião,
Valença, Rancho Folclórico “Caritas” de Campos,
Rancho Folclórico “Os Camponeses de Bico, de
Paredes de Coura, e Rancho Folclórico de Dem, de
Caminha
21h00 - Arraial nocturno abrilhantado
pelo conjunto Costa Rica
23h00 - Actuação do artista Emanuel e
sua Banda
00h30 - Fogo de artifício preso e do ar
e, depois, continuação do arraial com o conjunto
Costa Rica
Dia 21 de Agosto - Domingo
10h30 - Missa solene, cantada pela
Banda de Música
15h00 - Majestosa Procissão em honra
de N. S. de Fátima
16h00 - Actuação das bandas de música e do Rancho Folclórico de S. Julião
21h00 - Actuação das Tunas Académicas: Tuna Masculina da Escola Superior Agrária de
Castelo Branco - “Bebo-Tuna Garrafesa”, Tuna Universitária do Minho e “Inoportuna” - Tuna do Instituto
Politécnico de Viana do Castelo
24h00 - Fogo do ar e fim das festividades

Carlos do Carmo estará em
Cerveira na noite de 30 de Julho
Carlos do Carmo, um dos mais destacados
artistas de uma geração de fadistas, tem actuação
marcada, em Vila Nova de Cerveira, para 30 de
Julho.
Actuará num espectáculo com início marcado
para as 22 horas e que decorrerá nos jardins da Piscina Municipal.

O traçado do IC1, que vem até
Gondarém, passando por
Lanhelas, foi mais uma vez
chumbado
A segunda versão do traçado do IC1 voltou a
ser chumbada. O itinerário que viria ligar à Estrada
Nacional 13, em Gondarém, passando por Lanhelas,
não teve o aval do Instituto do Ambiente, dando
razão aos protestos da Corema e das entidades de
Lanhelas, Vilar de Mouros e de Gondarém.
Achados arqueológicos e painéis gravados no
Monte de Góios terão contribuído para a decisão do
Instituto do Ambiente.

A Feira do Livro de Cerveira
teve programa diversificado
de actividades culturais

A XVI Feira do Livro de Vila Nova de Cerveira
esteve patente ao público no Terreiro, de 1 a 10 de
Julho. Para além da mostra de li vros, o certame
apresentou um diversificado programa de actividades que integrou espectáculos musicais, encontros
com escritores, apresentações de livros e cinema ao
ar li vre, entre outras iniciati vas.
Promovida pela Câmara Municipal, a Feira do
Li vro cerveirense contou com a participação de
várias editoras de renome no panorama literário
nacional, e teve como objecti vos principais dinamizar e reforçar o hábito de leitura nos mais novos,
familiarizando-se também a população do concelho
com os novos valores da literatura.

LEIA, ASSINE E DIVULGUE CERVEIRA NOVA

José Rodrigues é o autor do
monumento a Pedro Homem
de Mello a inaugurar, em
Afife, no dia 23 de Julho
Integrado, ainda, nas comemorações do nascimento do poeta é inaugurado em Afife, no dia 23
de Julho, o monumento “ORFEU” a Pedro Homem
de Mello.
É autor do monumento ao criador do “Fado de
Gondarém” o escultor José Rodrigues.

Festas e Romarias em
Cornes, Nogueira e Covas
Em 23 e 24 de Julho efectuam-se, em Cornes,
os festejos em louvor de S. Pantaleão, padroeiro da
freguesia.
Nos dias 24 e 25 de Julho é a vez de na freguesia de Nogueira se festejar o São Tiago.
E em Covas, nos dias 30 e 31 de Julho, é a
vez de se festejar Nossa Senhora da Tosse, com
cerimónias alusivas.

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

FRANCÊS / INGLÊS / ESPANHOL
Contactar: Teresa Vitorino
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
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CASA DO ARTESÃO ABRIU PORTAS NO ANTIGO MERCADO DO PEIXE
A Casa do Artesão de Vila Nova de Cerveira
abriu portas no antigo mercado do peixe da vila. A
cerimónia, realizada no passado dia 9, ao final da
tarde, foi complementada com a abertura da exposição “Tecer Tecidos”, da estilista Helena Cardoso, e
um momento musical protagonizado pelo grupo
“Segue-me à Capela”.
De acordo com o presidente da Câmara Municipal, José Manuel Carpinteira, a nova estrutura apresenta como objectivos preferenciais a promoção e
comercialização de produtos manufacturados na
região e a constituição de mais um ponto de referência na rota cultural do município.
O autarca referiu ainda que a Casa do Artesão
pretende servir como alavanca para a aprendizagem
e aperfeiçoamento das artes tradicionais, procurando,
por um lado, reavivar os usos e costumes dos aglomerados rurais e, por outro, dignificar o trabalho do
artesão enquanto promotor de uma ocupação profissional sustentável.
A exposição de Helena Cardoso, patente ao
público até ao dia 27 do corrente, aborda a simbiose
entre a criatividade e a inovação com a preservação
tradicional, constituindo “um conjunto de pequenas
jóias do artesanato feminino das serras de Arga,

Montemuro e Freita” que, no
fundo, representam “um hino
ao saber tradicional das
mulheres serranas”.
A nova estrutura, cujo
custo global rondou 100 mil
euros, enquadra-se na estratégia camarária de promoção
e reabilitação do património
cultural e assenta numa
perspectiva de valorização
estética e visual do imóvel,
preservando a sua especificidade e beleza de construção.
Localizada na área de
salvaguarda do centro histórico da vila e bastante próxima do Baluarte de Santa
Cruz, a Casa do Artesão
engloba uma acentuada
componente turística e cultural, dando continuidade ao
trabalho que vem sendo
desenvolvido tanto pelo município como pela Região

de Turismo do Alto Minho.

SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUVENTUDE E DESPORTO ASSINOU
PROTOCOLOS DE APOIO À BIENAL DE ARTE.
(Confrontado com a situação pendente da Pousada da Juventude, cujo protocolo foi assinado com a Movijovem
em Fevereiro de 2002, Laurentino Dias mostrou-se disponível para ultrapassar situação de impasse)
O Secretário de Estado da Juventude e Desporto, Laurentino Dias, esteve, no passado dia 1, em
Vila Nova de Cerveira para assinar dois protocolos
relacionados com a XII Bienal Internacional de Arte,
nomeadamente, o “Voluntariado Jovem” e o “Prémio
Jovem para Artes Electrónicas”.
Os presentes apoios permitirão um apoio para
o referido prémio no valor de 2500 euros e contribuirão para a presença de duas centenas de jovens
voluntários durante a realização do certame, cujo trabalho consistirá no acompanhamento do público e
profissionais da comunicação social, bem como no

apoio à organização e montagem do evento.
Na cerimónia protocolar, o presidente da
Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, José
Manuel Carpinteira, lembrou que os acordos de colaboração representam um apoio precioso para a realização de um acontecimento cultural que, assinalou,
sinaliza um bom exemplo daquilo que deve ser feito
em termos de valorização e descentralização cultural.
“Agradecemos o apoio não tanto pelos valores
envolvidos mas pelo sinal dado pelo governo no sentido de, em conjunto, garantirmos continuidade ao
projecto” acentuou José Manuel Carpinteira, sublinhando “o papel descentralizador da edição deste
ano que se vai estender
aos municípios do vale do
Minho, Tui e Tominho, na
Galiza”.
Laurentino
Dias
destacou que os apoios
dispensados são da mais
inteira justiça atendendo à
dimensão do certame
que, no seu entender,
ultrapassou os limites da
região para servir todo o
país, catapultando a arte
contemporânea nacional.
“A Bienal de Arte
de Cerveira é uma referência no panorama artístico nacional e a nossa
colaboração é quase uma
obrigação
perante
o
desenvolvimento artístico
e cultural que este certame tem trazido ao nosso

país” acentuou Laurentino Dias
Pousada da Juventude
Nesta deslocação a Vila Nova de Cerveira, que
incluiu uma visita às instalações da futura pousada da
juventude, José Manuel Carpinteira procurou sensibilizar Laurentino Dias para a necessidade de iniciar a
construção daquele estrutura, cujo protocolo de colaboração, assinado com a Movijovem em Fevereiro de
2002, ainda não conheceu qualquer desenvolvimento
no terreno.
O autarca lembrou ao governante que, depois
de assinado o protocolo, o município cumpriu a sua
parte relacionada com a transferência dos alunos e a
elaboração e aprovação do respectivo projecto,
lamentando, de seguida, que o governo não tenha
seguido o mesmo caminho.
“Temos consciência que o país não está bem
mas também sabemos que o estado, como pessoa
de bem, cumpre os seus compromissos. Estamos
disponíveis para encontrar uma solução que contribua para a resolução desta situação penalizadora
para o município” sublinhou José Manuel Carpinteira.
Na resposta, Laurentino Dias referiu que a pousada da juventude de Vila Nova de Cerveira é uma
questão conhecida que merece a sua melhor atenção, tendo em vista a concretização de garantias
efectivas para que a presente situação possa ser
ultrapassada em tempo útil.
Nesta visita, o governante teve ainda a oportunidade de visitar o Museu da Bienal de Arte e presidir
à inauguração da XVI Feira do Livro e do I Festival de
Dança de Vila Nova de Cerveira. A primeira terminou
no dia 10 do corrente. O segundo marcou presença
nos dias 9 e 10, também do corrente.

INFORMAÇÃO

CERVEIRA EM FESTA

RECENSEAMENTO ELEITORAL

Dia 23, 22h00 / Noites de Fado
Mísia e Pedro Moutinho
Jardins da Piscina Municipal

Se ainda não está inscrito para Votar
Inscreva-se no Recenseamento Eleitoral da freguesia da área
de residência que consta no seu bilhete de identidade
Lembre-se: Só pode fazê-lo até ao 60º dia que antecede
cada eleição ou referendo

Dia 29, 22h00 / “Portugal a Cantar”
Actuação Quinta do Bill
Auditório Municipal

Se tem 17 anos e completa 18 até ao dia da eleição ou referendo,
pode inscrever-se até ao 55º dia anterior à votação

Dia 30, 22h00 / Noites de Fado
Carlos do Carmo e Clara
Jardins da Piscina Municipal

Qualquer dúvida: Dirija-se à Comissão Recenseadora
da sua freguesia de residência

Assista aos espectáculos / Vai valer a pena
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CARTÓRIO NOT ARIAL
DE VILA NOVA DE CERVEIRA
A cargo da Notária Lic. Célia Margarida
dos Santos Fortunato Remígio

“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
ASSINE E DIVULGUE CERVEIRA NOVA
TEMOS 34 ANOS DE EXISTÊNCIA!

Maria das Dores Amorim

Peixaria
O melhor peixe fresco
As melhores frutas e legumes
Mercado Municipal / Vila Nova de Cerveira
Telef. 251 796 327 / Telm. 963 908 467

Certifico, para efeitos de publicação que, por
escritura de hoje, lavrada de fls. 83, a fls. 84 v., do livro
de notas para "escrituras diversas" n.º 119-D, deste
Cartório, Liliana Maria Rossi que também usa e é
conhecida por Liliana Maria Rossi Byford, N.I.F. 191
584 819, titular do passaporte n.º Z 76899782, emitido
em 12/03/1997, pela Embaixada dos Estados Unidos
da América em Lisboa, natural de Atenas, Grécia, de
nacionalidade Americana, residente na Rua do Paraíso
da Foz, n.º 48, 5° Esq., Porto, casada com Ronald Frederick Bodvan Byford, sob o regime da separação de
bens, declarou que é dona e legítima possuidora, com
exclusão de outrém, do prédio rústico, composto terreno de mato, com a área de trezentos e oitenta metros
quadrados, sito no lugar de Coutadas, freguesia de
Loivo, concelho de Vila Nova de Cerveira, a confrontar
do norte e sul com caminho público, do poente com
herdeiros de Evaristo Carvalho e do nascente com
José Maria Pereira, 0MISS0 na Conservatória do
Registo Predial de Vila Nova de Cerveira, inscrito na
respectiva matriz, em nome da justificante, sob o artigo
1361, com o valor patrimonial tributário de 10,00 euros,
e o valor atribuído de dois mil euros.
Que não é detentora de qualquer título formal
que legitime o domínio do referido prédio, tendo-o
adquirido ainda no estado de divorciada, no ano de mil
novecentos e oitenta e quatro, por compra verbal feita
a Damião Gomes de Sousa e mulher Rosa Gomes de
Sousa, casados sob o regime da separação de bens,
residentes que foram na referida freguesia de Loivo,
não chegando, todavia, a realizar-se a projectada
escritura de compra e venda.
Que, no entanto, desde aquela data da aquisição, tem usufruído em nome próprio o referido prédio,
gozando de todas as utilidades por ele proporcionadas,
colhendo os correspondentes frutos e rendimentos,
pagando as respectivas contribuições e impostos, com
ânimo de quem exercita direito próprio, sendo reconhecida como sua dona por toda a gente, fazendo-o de
boa fé, por ignorar lesar direito alheio, pacificamente,
porque sem violência, continua e publicamente, à vista
e com conhecimento de toda a gente e sem oposição
de ninguém.
Que a posse assim exercida e mantida durante
mais de VINTE ANOS, lhe facultou a aquisição do
direito de propriedade do dito prédio por USUCAPIÃO,
que expressamente invoca para efeitos de Registo
Predial, uma vez que não é susceptível de ser comprovada por qualquer outro título formal extrajudicial, esta
forma de aquisição.
ESTÁ CONFORME E CONFERE COM O ORIGINAL NA PARTE TRANSCRITA.
Cartório Notarial de Vila Nova de Cerveira, vinte
e oito de Junho de dois mil e cinco.
Ajudante,
a) - Clarice da Encarnação Martins Leal Romeu

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

Artigos de:
Decoração
Escolares
Guloseimas
Rua das Cortes
Vila Nova de Cerveira
Telf: 251 794 309

FARMÁCIA

MODERNA
Direcção Técnica:
Celeste Martins Ferraz Manso Preto
Rua de Aveiro, 203/5 / 4900-495 VIANA DO CASTELO
Telf.: 258 809 900 / Fax: 258 809 009

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 - T elef.: 213 533 605 - 1150-040 LISBOA
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Aquamuseu do Rio Minho, único no género
existente em Portugal, foi inaugurado em Vila Nova de
Cerveira no dia 13 de Julho
(Texto de José Lopes Gonçalves)
Foi um marco assinalável para Vila Nova de
Cerveira, o dia 13 de Julho, pois nessa data foi inaugurado o Aquamuseu do Rio Minho, uma estrutura
que em Portugal é única do género.
Diversas entidades estiveram na inauguração,
entre elas o ministro do Ambiente, do Ordenamento
do Território e do Desenvolvimento Regional, o presidente da Câmara Municipal e o capitão do Porto,
além de considerável número de cerveirenses.
O Aquamuseu do Rio Minho situa-se na zona
do Castelinho, na sede do concelho, e será rodeado
por um parque biológico e de lazer, uma vez que os
terrenos para esse efeito já foram adquiridos pela
autarquia.
Com um custo de cerca de dois milhões de

reunirá todas as condições para isso.
Um edifício com uma original traça arquitectónica bem conseguida e integrado numa zona de rara
beleza paisagística deverá ser, no futuro, além de
um pólo de atracção para visitantes e turistas, um
espaço para desenvolvimento de programas de ensi-

euros, é uma obra que tem por objectivo mostrar a
fauna e a flora e ainda divulgar histórias das gentes
do Minho e da Galiza.
No Aquamuseu de Vila Nova de Cerveira
poderão vir a ser vistas cerca de meia centena de
espécies piscícolas que foram inventariadas ao longo de muitos quilómetros de extensão do rio Minho.

Existem na estrutura nove aquários, cujas
capacidades variam entre os 1.200 e os 6.000 litros
de água, onde já se encontram mais de três dezenas
de espécies dentro daquelas que se dão em cativeiro, já que há outras como, por exemplo, o salmão e
o sável que não se adaptam a estar em aquários.
Entretanto, a lampreia, um ciclóstomo que no rio

Minho é famoso, terá o seu lugar no museu aquático.
Também, numa estrutura exterior, há o lontrário para
a colocação de um casal de lontras, bem como existem espaços para répteis e outros anfíbios.
Uma outra parte, ligada ao Aquamuseu de
Vila Nova de Cerveira, é a exposição da pesca, dos
pescadores e das pessoas que intimamente tiveram
uma vivência ligada ao rio Minho e que se foi desenvolvendo ao longo dos séculos.

no que poderão englobar desde o pré-primário ao
superior, havendo, para o efeito, no Aquamuseu,
equipamentos apropriados para o exercício de variadas acções.
Há cerca de dez anos idealizado este novo
espaço cultural de Vila Nova de Cerveira teve, finalmente, a concretização desejada.

Raquel de Sousa

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

Mais de uma centena de peças ligadas à pesca estão patentes ao público, podendo servir para se
recrearem histórias que ao longo dos tempos foram
atribuídas a pescadores.
Com os exteriores arranjados, já que o Aquamuseu está concluído, o Castelinho em Vila Nova de
Cerveira será um local privilegiado, uma vez que

ADVOGADOS
ANTÓNIO QUINTAS
ANABELA QUINTAS
Telef./Fax: 251 794 478
Telemóvel: 91 400 41 84
Terreiro, n.º 10 - 1.º Dt.
4920 VILA NOVA DE CERVEIRA

Leia, assine e divulgue
“CERVEIRA NOVA”
O melhor jornal do concelho

Reportagem Fotográfica da Foto Brigadeiro / Reportagem Fotográfica da Foto Brigadeiro / Reportagem Fotográfica da Foto Brigadeiro
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A PALAVRA DE DEUS
POR: Manuel Venade Martins (pastor)
www.igrejaemanuel.org
Portanto, assim te farei, ó Israel! E porque isto te farei, prepara-te, ó Israel para te encontrares com o teu Deus. (Amos, 4:12)

CO MENT ÁRIO-2005-7-A
PREPARA-TE PARA TE ENCONTRARES COM DEUS
Certamente que este é um tema ou assunto
que poucos desejam abordar e até procuram ignorálo.
E porquê? Uns porque temem saber de que
um dia irão dar contas a Deus daquilo que tiverem
feito no corpo. (Romanos 14:12). Porque está escrito que o homem ceifará no corpo o que ele ti ver
semeado. E horrorosa coisa é cair nas mãos do
Deus vivo. (Hebreus 10:31).
Outros, ignorando ou tentando ignorar esta
realidade, vão dando largas à carne e vivem (ou
vegetam) dizendo: - O melhor que se leva desta vida
é o que se come e o que se bebe. Portanto, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. (1.ª
Coríntios 15:32). Outros ainda, estão tão arreigados
às suas riquezas, aos seus prazeres e deleites carnais que até pensam que a razão de serem religiosos lhes será tomado em conta e que, por conseguinte, não têm que temer a morte, ou separação da
alma do corpo, antes se atrevem até a tentar o
Senhor com perguntas como: - Mestre que farei para
herdar a vida eterna?
Enfim, há uma série de casos ou razões que
levam o homem a não desejar pensar na sua morte,
ou na sua chamada a juízo. Contudo, Deus diz na
Sua Palavra que ao homem foi ordenado morrer
uma vez, vindo depois disso o juízo. (Hebreus 9:27).
E quer queira, ou não, isso não alterará os planos
di vinos. Daí a razão deste alerta: PREPARA- TE
PARA TE ENCONTRA RES COM DEUS.
Portanto, ó tu que passas no caminho da vida
até chegares ao vale da sombra da morte, pára um
pouco, antes que seja tarde, e medita nas palavras
de Jesus que diz: - Eu sou o caminho, a verdade e a
vida, e ninguém vem ao Pai senão por Mi m. (S. João
14:6).
Eis uma possibilidade de te encontrares com
Deus sem receio nem temor, pois Aquele que é o

Caminho, e também o Salvador, que veio oferecer
graciosamente a Vida Eterna a todo o que n’Ele crê,
S. João 3:16), dando-lhe a possibilidade de passar
da morte para a vida. Um dia, disse Ele: - Eu sou a
ressurreição e a vida, todo o que vi ve e crê em Mi m
nunca morrerá. (S. João 11:25). Somos levados a
perguntar-te, tal como o Senhor fez à Marta: - Crês
tu isto?
Perante tal facto, fica bem claro que ao
homem não lhe é pedido mais nada, senão reconhecer que é pecador, incapaz de se salvar a si próprio,
não se podendo promover ao direito da Vida Eterna,
senão mediante a aceitação pela fé, da oferta graciosa de JESUS que, por amor da humanidade caída, se ofereceu em sacrifício vi vo na cruz do Calvário para podê-la justificar diante do Pai.
Diz S. Paulo, sob inspiração divina: - Portanto
agora nenhuma condenação há para os que estão
em Cristo Jesus. (Romanos 8:1). Esta razão levou-o
a exclamar: - Para mim, o vi ver é Cristo, e o morrer
é ganho. (Filipenses 1:21).
Sendo este tema um facto real, pergunto-te,
prezado leitor: - ESTÁS PREPARADO PARA TE
ENCONTRA RES COM DEUS?
Se não, então apressa-te porque os dias são
curtos e o tempo passa velozmente.
Prezado leitor, diz em Romanos 10:9: - Se
com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em
teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo.
Se você crê em Jesus, no coração, também
precisa de o confessar, com a boca, como seu
Senhor e Salvador pessoal. Seu salvador, porque o
salvou; seu Senhor, porque passa a governar a sua
vida.
Se aceita a Jesus repita estas palavras: - Ó
Deus, eu venho a ti no nome de Jesus. A tua palavra diz, o que vem a mim de modo nenhum o lança-

Vila Nova de Cerveira ao longo
dos anos - II - Século XX

RECEBEMOS
Tiveram a amabilidade de liquidar as respectivas anuidades os seguintes assinantes:
António Soares Ferreira, de Campos; Francisco
Nascimento Brandão Esteves, do Brasil; Agostinho
Cunha Esteves, de VNCerveira; Valentim de Faria, dos
E.U.A.; Colégio de Campos; Domisousa - Artigos de
Decoração e Jardim, Lda., de Vila Meã; Manuel Carlos
Encarnação Barros, de Lovelhe; João António Teixeira,
da Suíça; Jacques Dias Barros, de França; João Maria
da Silva, de França; João Lourenço Abreu Enes do
Rego, de Sopo; António Pires, de Nogueira; Mário José
Barros Alves, da França; Júlio José Gomes Rodrigues,
de VNCerveira; Francisco José Dias, de Lovelhe; Mário

rei fora (S. João 6:37).
Ó Deus eu creio no meu coração que Jesus é
o Senhor, que morreu por mim, na cruz, para me
salvar; eu entrego agora a minha vida a Jesus.
Jesus sê o Senhor de toda a minha vida, lavame de todos os meus pecados e ajuda-me a viver
pela tua palavra. 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.
Past or responsável p elos lugar es de cult o:
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
José Gomes Pinto, de Santo Tirso; José Augusto Cantinho Dias, de Reboreda; Franquelim Cunha Martins, da
França; Augusto Armando Romeu, de VNCerveira;
Sebastião Augusto Romeu, de Queluz; D. Licínia Maria
Perucho Carvalho, de Campos; João António Magalhães, do Brasil; Óscar Barros, de Ponte de Lima; Mário
Francisco Sola de Castro, de Viana do Castelo; Manuel
Aníbal Santos Vieira, de Odivelas; e D. Helena Fraga
Murado, de VNCerveira.
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.

Vila Nova de Cerveira

Candemil - Vila Nova de Cerveira

VIRGÍNIA DE FÁTIMA
SILVA ALVES

MARIA DAS DORES
PEREIRA DE LEMOS

(Faleceu no dia 10 de Julho de 2005)

Continuamos a publicar postais que fazem
parte da colecção editada pela Comissão de Festas
Concelhias / 2005.
A imagem que escolhemos para esta edição
foi a que apresenta o “Tio Zé do Barraco”, uma figura típica da freguesia de Gondarém que durante longos anos foi autêntica atracção em todo o Alto
Minho.

AGRADECIMENTO

AGRADECIMENTO

A FAMÍLIA, na impossibilidade de o fazer pessoalmente, vem, muito sensibilizada,
agradecer 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 da
missa do 7.º dia, pelo seu eterno descanso.

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 nas liturgias do 7.º e 30.º dias, em sufrágio
da alma do seu ente querido, confessa-se igualmente muito reconhecida a todos quantos se dignaram
participar na santa eucaristia.

A FAMÍLIA

A FAMÍLIA

Agência Funerária António Guerreiro, Lda. / Candemil

Agência Funerária António Guerreiro, Lda. / Candemil
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IMAGEM ANTIGA DE UMA PROCISSÃO
DE QUINTA-FEIRA SANTA

CERVEIRA EM FESTA
HONRA A S. SEBASTIÃO, O MÁRTIR

Numa já longínqua Quinta-Feira Santa
foi
apr oveitado
um
momento de pausa da
procissão para se efectuar o registo fotográfico que apresentamos.
Alguns dos intervenientes já faleceram,
entre eles conhecidos
cerveirenses e o padre
José
Maria Ferreira
(Arcipreste).
Podemos
ainda
reconhecer (da esquerda para a direita) José
Cunha, Joaquim Silva,
Alberto Castro, Manuel
Faria, José Gomes,
Manuel Cabral, João
Araújo, João Cândido
Ribeiro e João Novais
Alves (antigo pároco de
Vila Nova de Cerveira).

SUGESTÕES E OUTROS REGISTOS
NEM TUDO LEM BRA

Ambiente e reciclagem
- Um curso em Reboreda

“S. Roque das Cortes”
em 12, 13 e 14 de Agosto
Vão decorrer, em Vila Nova de Cer veira, de
12 a 14 de Agosto, as
festividades em louvor
de “S. Roque das Cortes”.
O programa da
romaria é bastante variado e aliciante pelo que o
p u b lic ar e mo s
no
“Cerveira Nova” de 5 de
Agosto, dado que se trata de uma data com mais
proximidade à realização
dos festejos. No entanto,
é de salientar que nos
três dias a parte musical
estará a cargo do Top-5,
Turma-6, Banda de Bembrive (Espanha) e Estrela do Norte.

É a maneira saudável
Do povo se manifestar
E a forma respeitável
Dos seus santos venerar
Uma imagem consagrada
Justifica a tradição
E junta entusiasmada
A gente da região
Em festa vai estar Cerveira
Com todas as atracções
Vai ser uma vila inteira
A dar azo às emoções

Ao romper da madrugada
Estalam foguetes no ar
Toda a gente é alertada
Que a festa vai começar

FESTAS CONCELHIAS

Gaspar Lopes Viana

Vai-se engalanar Cerveira
Para festas de estadão
Em honra e fé verdadeira
Do Mártir São Sebastião

De todas as freguesias
E até além fronteira
Toda a gente nestes dias
Vai às festas de Cerveira

Através do gradeamento do estabelecimento
de ensino secundário (lado rua das Cortes) podem
ver-se incómodas silvas e folhagens a trepar para a
via pública, obrigando os transeuntes, que circulam
pelo passeio desse lado, a fazer um pequeno desvio,
pelo que seria desejável uma aparadela nesse referido gradeamento, impossibilitando assi m o desenvolvimento das mesmas.

Vila Nova de Cerveira, de lindas vistas paisagísticas e de uma beleza
incomparável, vai enfeitar-se
festivamente e vestir os seus
melhores trajes domingueiros
para se apresentar caprichosamente mais bela e acolhedora por ocasião das famosas
Festas do Concelho, em honra do glorioso Mártir S.
Sebastião, que prometem ser
este ano aliciantes e se realizam no presente ano entre 1
a 7 de Agosto.
A “Vila das Artes” irá
receber com fidalguia milhares de visitantes que irão, por
certo, admirar os diversos
melhoramentos efectuados na
terra, como seja artérias ajardinadas, espaços modificados
e modernizados, pavi mentos
melhorados em diversos locais, etc..
Voltem sempre.

Poema de: Manuel Viegas

As formandas do curso de Apoio Familiar e à
Comunidade, que está a ser promovido pelo Centro
Paroquial de Promoção Social e Cultural de Reboreda, percorreram as ruas da sede do concelho de
Vila Nova de Cerveira, no passado dia 9 de Junho,
para realizar um inquérito, no âmbito do tema de
vida “Ambiente e Reciclagem”, que está a ser trabalhado pelas mesmas.
Após questionarem 53 pessoas, e perante os
resultados obtidos, verificou-se que a maioria dos
inquiridos está minimamente esclarecida sobre este
tema tão importante no nosso quotidiano. Demonstraram ter conhecimento sobre as cores do eco ponto e sobre a colocação do li xo nos respectivos contentores. No entanto, apesar de tudo isto e de
demonstrarem saber o que é a recolha selectiva,
verificou-se que são poucas as pessoas que têm o
hábito de fazer a separação do lixo em casa.
Pode, assim, constatar-se que apesar das
pessoas terem consciência da importância que a
reciclagem assume nas nossas vidas, muitas vezes
não agem de acordo com esse princípio ao não
fazerem uma recolha selectiva dos materiais. É
imperativo que nós, consumidores, comecemos por
o fazer. Temos o dever de contribuir promovendo a
reciclagem, procedendo ao depósito selectivo e
pressionando as entidades responsáveis para que
sejam criadas condições para uma melhor recolha
do nosso “lixo”.
Além da aplicação do inquérito, as formandas
distribuíram aos inquiridos um autocolante a apelar
à separação de lixo e à protecção do ambiente, elaborado por elas próprias, no decorrer das sessões
de formação.

A alma dum povo inteiro
Rejubilará noite e dia
Até mesmo o forasteiro
Vai sentir grande euforia
São oito dias de festa
Com marchas e romarias
Onde o povo manifesta
Suas grandes alegrias
Vai haver muito folclore
Muitos ranchos populares
E p´rá festa ser maior
Muitas danças e cantares
O fogo de artifício
E as bandas a tocar
São ambiente propício
P’ra toda a gente gostar
P’ra tudo ser mais festivo
Sai p’rá rua a procissão
E é mesmo imperativo
Lembrar São Sebastião
E são muitas atracções
Quem lá for constatará
Há mil e uma razões
P’ra que toda a gente vá

A.F.C.

FILME DAS MARCHAS DE
S. JOÃO DE CAMPOS / 2005
(VHS ou DVD)

VENDE-SE
E M C AM P OS

VENDE-SE
EM CORNES

VENDE-SE NA FOTO MOTA
Telefone: 251 796 456

(Junto à Zona Industrial
- Pólo 1)
Terreno c/1.800 m2
com projecto aprovado
para armazém

Terreno c/5.200 m2
(c/3 artigos matriciais
- 1 deles urbano)

(Enviamos à cobrança)

Telem.: 939 211 180

Telem.: 939 211 180

No lugar da Áspera

10 - Desporto
ATLETISMO
- Medalha de Prata e campeã
mundial treinou em Cerveira
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Em 2 de Outubro terão início
os campeonatos distritais da
1.ª divisão de honra e 1.ª divisão
Pelos delegados dos clubes foi aprovado o
calendário dos jogos dos distritais e de outras competições levadas a efeito pela Associação de Futebol de Viana do Castelo.
O início dos distritais da 1.ª di visão de honra e
da 1.ª divisão está marcada para o dia 2 de Outubro
de 2005, prevendo-se a conclusão em 7 de Maio de
2006.
A Taça de Honra terá em 11 de Setembro a
primeira eliminatória e em 18 do mesmo mês a
segunda, enquanto a Taça A.F. De Viana do Castelo
terá a primeira jornada em 29 de Janeiro do próximo
ano.

De 24 de Junho a 15 de Julho esteve a treinar
em Vila Nova de Cerveira - Lovelhe - a actual campeã do mundo e medalha de prata na última Olimpíada de lançamento de martelo, Yipsi Moreno, juntamente com o seu treinador Eladio Fernandez, desfrutando das boas condições de treino que o local
tem para os lançamentos.
Na foto, um momento do treino da atleta junto
ao seu treinador (de vermelho), onde participa também a atleta local Maria José Conde que “aproveita”
a presença da melhor do mundo.

Torneio de Encerramento de
Atletismo em 30 de Julho
Na pista local de atletismo terá realização, no
dia 30 de Julho, com início às 16 horas, o Torneio
de Encerramento.
Está prevista a participação de um elevado
número de atletas.

Prova de MotoCross em
Sapardos no dia 24 de Julho

Torneio Inter-Associações
“Lopes da Silva” - Sub/15

ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL
DE VIANA DO CASTELO
DELIBERAÇÕES DO
CONSELHO DE DISCIPLINA
PROCESSOS DECIDIDOS
11/DISC-04/05
ARGUIDO: CLUBE DESPORTIVO DE SOPO
Jogo: Vianense/Sopo - Iniciados
Decide-se punir o Clube Desportivo de Sopo
com a pena de derrota no jogo pelo resultado de 3-0,
atribuindo-se os pontos em disputa ao Clube adversário, no pagamento da multa de € 60,00 e no pagamento das despesas de arbitragem e de organização. Custas pelo Clube arguido.
12/DISC-04/05
ARGUIDO: ÂNCORA PRAIA FUTEBOL CLUBE
Jogo: Âncora Praia/Courense - 1.ª Div. Honra
Decide-se punir o Âncora Praia Futebol Clube
pela prática da infracção disciplinar de comportamento incorrecto do público, na pena de multa de €
50,00. Custas pelo Clube arguido.
06/DISC-04/05
ARGUIIDO: JOSÉ MANUEL COSTA ESTEVES
Jogador do Clube Soutelense Desporto e Cultura
Punir o jogador José Manuel Costa Esteves,
do Clube Soutelense Desporto e Cultura, titular da
licença FPF 464044, com a pena de 10 meses de
suspensão pela prática da infracção disciplinar prevista e punida pelo artigo 109.º do Regulamento Disciplinar, descontando-se no seu cômputo o tempo de
suspensão preventiva entretanto decorrido. Custas
pelo arguido.

Com a participação de 22 selecções distritais,
entre as quais a da Associação de Futebol de Viana
do Castelo, realizou-se de 24 a 30 de Junho, no
Estádio Nacional, em Lisboa, o Torneio InterAssociações “Lopes da Silva” - Sub/15, tendo-se
obtido os resultados e classificações abai xo mencionados:

Casa do Benfica em Cerveira

RESULTADOS
AF do Porto, 5 - AF Viana do Castelo, 1; AF
Viana do Castelo, 0 - AF Ponta Delgada, 0; AF Horta,
0 - AF Viana do Castelo, 4; AF Viana do Castelo, 3 AF Madeira, 1; e AF Viana do Castelo, 0 - AF Aveiro,
0.
Na fase final defrontaram-se a AF Madeira e a
AF Viana do Castelo, tendo o resultado pendido
para esta última por 4-6 (GP).
CLASSIFICAÇ ÃO FINAL
1.º AF Lisboa; 2.º AF Algar ve; 3.º AF Setúbal;
4.º AF Braga; 5.º AF Santarém; 6.º AF Viseu; 7.º AF
Ponta Delgada; 8.º AF Leiria; 9.º AF Porto; 10.º AF
Vila Real; 11.º AF Viana do Castelo; 12.º AF Madeira; 13.º AF Castelo Branco; 14.º AF Aveiro; 15.º AF
Angra do Heroísmo; 16.º AF Portalegre; 17.º AF
Coimbra; 18.º AF É vora; 19.º AF Beja; 20.º AF Bragança; 21.º AF Horta; e 22.º AF Guarda.
Pela equipa da Associação de Futebol de Viana do Castelo participaram: Luís Miguel Pereira, do
CD Cerveira; Leonel José Miranda, do SC Vianense;
Cláudio M. Rocha, do EF Luciano Sousa; Nelson
Filipe Pereira, do SC Vianense; João António Gama,
do EF Luciano Sousa; David D. Monteiro, do CD
Cer veira; Flávio C. Pinto, do GD Castanheira; Fábio
P. Ribeiro, do EF Luciano Sousa; Ricardo X. Afonso,
do SC Vianense; Fábio A. Sequeira, do SC Vianense; Márcio M. Neiva, do GD Castanheira; Tiago José
Barbosa, do UD Friestense; Fabien Fernandes, do
SC Vianense; Filipe A. Fernandes, do CD Cerveira;
Tiago F. Fernandes, da AD Darquense; Manuel P.
Saraiva, da AD “Os Limianos”; Hugo André Costa,
da EF Luciano Sousa; e David José Alves, da UD
Friestense.
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Imagem de arquivo
Na pista existente na freguesia de Sapardos
irá acontecer, no dia 24 de Julho, com início às 14
horas, a prova regional de MotoCross.
Uma competição que já está a movi mentar
todos aqueles adeptos da modalidade que esperam
participar.

Dois dias de Julho (29 e 30) para
a Rampa de Vila Nova de Cerveira
Num imóvel situado na Rua 25 de Abril, junto
ao Largo dos Bombeiros, na sede do concelho, foi
instalada a Casa do Benfica, a qual funcionará com
restaurante, bar e sala de jogos para além dos respectivos ser viços administrativos.
Os cerveirenses adeptos do clube lisboeta
concretizaram o sonho de instalar na sua terra uma
delegação do Sport Lisboa e Benfica.

Boavista, Braga e Marítimo
com estágio em Melgaço
Imagem de arquivo
Na estrada municipal 516 - Covas / Sopo terá realização, nos dias 29 e 30 de Julho, a Rampa
de Vila Nova de Cerveira, uma competição automobilística que ocorrerá entre as 9 e as 15 horas.

A&Q
Q

Dadas as suas boas condições, o complexo
desportivo de Melgaço tem servido para o estágio
de preparação de diversas equipas, das quais destacamos o Boavista, o Braga e o Marítimo.
O Marítimo, a terceira equipa nacional a estagiar, estará em Melgaço de 30 de Julho a 12 de
Agosto.

- 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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