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Flagrante Cerveirense de Natal
Editorial
CARAVANA
DE NATAL
Nesta data vou contar
Aos leitores deste Jornal
Uma história de encantar
Inspirada no NATAL
Em CAMPOS, lá na Cabreira,
Começou a caminhada
Que em CANDEMIL, na Ladeira,
Teve força renovada
De CORNES e da Valinha
Foi para COVAS e viu
Em Pagade, num portal,
A estrela que partiu
Para em GONDAR ir ao Barral
Essa luz teve sentido
Em Linhares de GONDARÉM
Onde o POVO agradecido
Deu avanço para Belém
Já que em LOVELHE essa ideia
Ganhou na Breia esplendor
Para em LOIVO, na Aldeia,
Dar CONSOADA de amor
Depois Portela, em MENTRESTIDO,
Ou no Couto, em NOGUEIRA,
A caravana deu sentido
Ao NATAL da Ratoeira
De REBOREDA a SAPARDOS
Com passagem no Pereiro
Teve em SOPO novos dados
Mais visíveis no Outeiro
Em VILA MEÃ passou
Ligeira pelo Castanhal
E a CERVEIRA chegou
A CARAVANA DE NATAL
José Lopes Gonçalves

Na objectiva da Fotografia Brigadeiro

Que seja sempre NATAL e
que o NOVO ANO ofereça
a todos o que há de melhor,
são os votos sinceros de
“CERVEIRA NOVA”
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OS NOSSOS ANUNCIANTES
TÊM O PRIVILÉGIO DE
VER AS SUAS EMPRESAS
PUBLICITADAS,
GRATUITAMENTE,
NA INTERNET

ANA NOVO
Advogada

Solicitador

Rua Queirós Ribeiro, 52 - 2.º
4920-289 VNCERVEIRA
Telef.: 258 813 617

Vila Nova de Cerveira

JUVENAL MARTINS

VENDO

ADVOGADO

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

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

PRECISAMOS DE MAIS 100 ASSINANTES!
AJUDE-NOS A ENCONTRÁ-LOS. NÓS AGRADECEMOS!

Joaquim Magalhães

VENDE-SE
TORO DE
CEREJEIRA
3,00 m. X 0,50 m.
Telm.: 914 983 318

Advogado

CÉSAR GOMES

Telef.: 251 79 46 76
Telem.: 91 734 64 65

NA INTERNET
ESTAMOS EM
www.cerveiranova.pt

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

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

VENDO
ROVER 75 2.0 CDT Connoisseur
Ligeiro, 4 portas, Outubro/2001, 1.951 c.c., diesel,
c/85.000 km., azul escuro metalizado, em excelente
estado, c/1 só registo e muitos extras.
Contacto: Telefone: 251 794 762

“CERVEIRA NOVA”

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

Agência Adriano, Lda.
Adriano Gonçalves da Cunha
Ar mador

Funerais e Transladações

EUREK@
(Av. 1.º de Outubro)

Arão - 4930-000 Valença
Telf.: 251 822 476 - 251 823 546
Telm. 969 703 739 - 965 803 222

STAND-BANGÚ

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

Barbosa, Bouça &
Ferreira da Costa
(Rua Queirós Ribeiro)
Papelaria Tali
(Largo do Terreiro)

(FUNDADA EM 1862)

COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
Financiamos até 48 meses
É uma casa cerveirense que vos espera

Locais de venda
em Cerveira:

A. COUTO GUERREIRO, L.DA
Compra e Venda de Propriedades
CONTABILIDADE
(Gerência de um Cerveirense)
Rua Rafael Andrade, 16
1169-095 LISBOA

Telefone: 218 850 439
Fax: 218 850 771

(Gerência de um Cerveirense)
Rua Rafael Andrade, 16
1169-095 LISBOA
Telefone: 218 850 439 / Fax: 218 850 771
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Crónica da quinzena
Os “aceleras” da marginal
causam perigo aos sábados

Informação do Concelho - 3

Concurso para estudo prévio de
uma nova via entre Cerveira e
Paredes de Coura

Limpeza de calçado, em Cerveira,
num espaço coberto e reservado
na Praça do Alto Minho

Já foi lançado o concurso, pela EP (Estradas
de Portugal) para a realização de um estudo prévio
tendo em vista a construção de uma nova estrada
entre Vila Nova de Cer veira e Paredes de Coura.
Essa nova via, a construir-se, poderá vir a ser
uma alternati va às estradas 302 e 303 porque, partindo da Nacional 13, nas proximidades da Ponte da
Amizade, poderá seguir até ao nó de Sapardos da
A1, continuando para Paredes de Coura.

Em Sopo, uma septuagenária
foi encontrada morta à beira
da residência
Tem chegado até nós variadas queixas de
pessoas que se sentem indignadas por, em noites
de sábado, os denominados “aceleras” utilizarem a
estrada marginal, em Cerveira, e às vezes a que
circunda o INATEL, em Lovelhe, para praticarem os
mais disparatadas e também perigosas piruetas
motorizadas.
Já aconteceu derrubarem postes de iluminação pública, danificarem árvores, causarem estragos em automóveis estacionados e ainda o perigo
em que colocam os veículos que, sem entrarem no
“jogo”, possam cruzar-se com os “aceleras”.
Segundo procuramos indagar e apesar das
situações de perigo em que diversas pessoas têm
estado envolvidas, não consta que alguém, até agora, sofresse qualquer ferimento. No entanto, a continuar esta movi mentação nas noites de sábado, não
será difícil que, em qualquer altura, possam acontecer acidentes graves.
A não ser que surjam medidas drásticas que
acabem com as perigosas actuações dos “aceleras”

Funcionários ligados ao apoio domiciliário na
freguesia de Sopo encontraram, sem vida, junto à
habitação, portanto, no exterior, uma residente na
localidade. Tratava-se de Maria Aurora Ribeiro, de
76 anos, solteira, que morava no lugar da Carvalha.
Informadas as autoridades, depois de cumpridas as formalidades legais, o corpo foi a sepultar no
Cemitério Paroquial de Sopo.

Emigrante cerveirense, em
França, limpou margens do
“regueiro de S. Gonçalo”

José Lopes Gonçalves

FUNERAIS

Nas proximidades do Terreiro de Cer veira,
mais concretamente na Praça do Alto Minho, foi
colocado um stand (dos da feira do livro) destinado
a ser utilizado como espaço para a limpeza de calçado.
O utilizador é António Costa Gomes que aos
fins de semana executa esse trabalho, agora devidamente resguardado, tanto ele como os seus clientes.
É de recordar que em 20/2/05 foi publicado
em “Cer veira Nova” um texto de opinião da autoria
de Eurico M. Cruz Esteves, da Malveira - Mafra,
onde sugeria que para a continuidade deste trabalho
artesanal, em vias de extinção, a Câmara Municipal
disponibilizasse «um pequeno stand».
A sugestão foi atendida graças à cedência,
por parte da Edilidade cerveirense, do pequeno
espaço coberto que agora até se está a tornar numa
atracção.

EM GONDAR
Foi a sepultar, no Cemitério Paroquial de Gondar,
Telmo Franklin Amorim Lameira, de 58 anos, viúvo,
que faleceu no Lar Maria Luísa em Vila Nova de Cerveira.
EM SAPARDOS
Laurinda Maria da Silva, de 88 anos, foi a
sepultar para o Cemitério Paroquial de Sapardos. A
falecida, que era viúva, residia no lugar de Gozendes.
EM CERVEIRA
Residente na sede do concelho, foi a sepultar
para o Cemitério Municipal de Vila Nova de Cerveira
Maria de Lurdes Carilho Rebelo, viúva, que contava
78 anos de idade.
EM MENTRESTIDO
Com a proveta idade de 93 anos, foi a sepultar,
para o Cemitério Paroquial de Mentrestido, Edevirgens
Esteves, que residia no lugar da Cheira.
Também no mesmo campo-santo, foi sepultado
Agostinho Jesus Lourenço, de 75 anos, que residia
no lugar da Costinha.
EM LOIVO
Joaquim Lopes de Melo, casado, de 84 anos
de idade, que tinha residência na Mata Velha, foi a
sepultar no Cemitério Paroquial de Loivo.
EM SOPO
No Cemitério Paroquial de Sopo foi sepultado
João Fernandes de Matos, de 71 anos, casado, que
residia no lugar de France.
Às família de luto apresentamos sentidas
condolências.

Para toda a Família Pedreira
os nossos sentidos
pêsames

Maria Fernanda de Oliveira Barreira
e Família

Manuel Tenedório Gomes, um cerveirense
emigrante em França, de férias na sua terra, teve a
iniciativa de fazer a limpeza das margens do
“regueiro de S. Gonçalo” numa distância bastante
considerável a montante da “ponte do Prado”.
Dada a quantidade e até a resistência do
matagal que marginava o regueiro, o Manuel Tenedório Gomes, além de outras ferramentas, teve também de utilizar um moto-serra.

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

A propósito de pedidos de
ajuda em Candemil
Apelamos para a ajuda a uma criança de Candemil que necessita de tratamentos. O apelo contínua, apenas temos a esclarecer que se trata de um
menino e não de uma menina como, por lapso, foi
publicado.
Ainda em Candemil, continuamos a informar
que o salão paroquial de S. José precisa de obras
de conservação, mas não está a decorrer qualquer
recolha de donati vos nem parece que, para já, tal
venha a acontecer.

Saberes Tradicionais e Artísticos de Cerveira
em exposição-venda na Casa do Artesão
Uma exposição-venda de lenços bordados,
tapeçarias, sacrários religiosos, cestaria, ferro,
esculturas em cerâmica e azulejos de autor abriu ao
público em 10 de Dezembro, na Casa do Artesão,
em Vila Nova de Cer veira.
Estes “Saberes Tradicionais e Artísticos de
Cer veira” estarão ao dispor de todos até 29 de
Janeiro, de terça a sexta-feira, das 14 às 18 horas, e
aos sábados e domingos, das 10 às 12 e das 14 às
18 horas.
Promovida pela Câmara Municipal, esta mostra pretendeu reunir alguns artesãos e artistas do
concelho, dando origem a uma di versificada venda
de peças de qualidade e representativas do que de
melhor se faz no município de Cerveira, no que toca
a artesanato e artes plásticas, constituindo uma boa
opção de prendas de Natal para quem nos visita
nesta época festiva.
Um cesteiro, de Campos, dois ferreiros, um
de Loivo e outro de Covas, uma artesã que trabalha
elementos religiosos, também de Covas, e bordadeiras de Mentrestido são alguns dos criadores que
apresentam trabalhos seus nesta mostra.
Azulejos do pintor Henrique Silva, painéis de

cerâmica da pintora Margarida Leão e de gárgolas
em cerâmica realizados por diferentes artistas
durante a XII Bienal Internacional de Arte de Vila
Nova de Cerveira (2003), designadamente Margarida Leão, Henrique do Vale, Álvaro Queirós, Susana
Bravo, Conceição Conde, entre outros, podem também ser admirados e adquiridos neste espaço.

AJUDE-NOS, POR FAVOR, A CHEGAR AOS 1.500 ASSINANTES!

4 - Informação do Concelho
Um pequeno incêndio
na Mata Velha
Declarou-se um pequeno incêndio numa casa
da Mata Velha, tendo-se iniciado numa chaminé.
Rapidamente foi dominado por pessoas desse
lugar da freguesia de Loivo, pelo que quando os
Bombeiros Voluntários chegaram ao local já não foi
necessária a sua intervenção.
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Edifício da Estação de Gondarém
será a futura sede do Rancho
Folclórico Infantil

E porque não uma revisão
à “ponte do Prado”

SUGESTÕES E OUTROS REGISTOS
NEM TUDO LEMBRA
Alguns habitantes da movimentada zona das
Cortes, local muito frequentado, especialmente durante
o Verão, por emigrantes e forasteiros que muito nos
honram com as suas visitas, sugerem a instalação de
uma casa de banho nessa populosa zona. O assunto,
em boa verdade, perece-nos uma medida muito acertada uma vez que, com esse importante melhoramento,
não só seria um sonho há muito ansiado pela população, como também evitar-se-iam desagradáveis anomalias verificadas, por vezes, na via pública. Seria uma
interessante prenda do Menino Jesus!

BOAS FESTAS

É uma boa notícia para os componentes do
Rancho Folclórico Infantil de Gondarém.
O edifício da Estação da C.P., sem aproveitamento desde há muito tempo, por parte daquela
empresa, vai ser utilizado como sede para o agrupamento folclórico.
Após obras de adaptação o imóvel, além de
poder servir para actos administrativos, também
deverá ser usado para os ensaios do Rancho Folclórico Infantil.

Moradores das proxi midades da “ponte do
Prado”, em Vila Nova de Cerveira, demonstram certa desconfiança com a estrutura, especialmente a
ní vel de alicerces. Dizem que lhes parece poderem
existir algumas anomalias dado que já há muito que
a ponte não é vistoriada.
Para o sossego dessas pessoas e também
para se seguir o «mais vale prevenir que remediar»
não nos pareceria despropositado que se procedesse a uma revisão da “ponte do Prado”.

Visita de estudo a Lisboa de duas
turmas da ETAP de Cerveira

Aproveito esta quadra natalícia para cumprimentar muito cordialmente o Sr. Director, toda a equipa
jornalística do jornal Cerveira Nova e todos os leitores,
desejando um confortável Natal e um muito próspero
novo ano de 2006 coroado com muito sucesso.
Gaspar Lopes Viana

No rio Minho - pesca da lampreia
de 25 de Janeiro a 23 de Abril e
do sável e do salmão de 15 de
Fevereiro a 15 de Junho
A pesca da lampreia, do sável e do salmão,
no rio Minho, tem os períodos definidos para 2006.
A safra da lampreia será, entre o mar e a ponte de Valença, de 25 de Janeiro a 23 de Abril e, nas
pesqueiras, de 1 de Fevereiro a 31 de Maio.
Quanto à pesca do sável, do salmão e da truta a autorização vai de 15 de Fevereiro a 15 de
Junho.

Uma grande superfície
comercial nas Faias?

CERVEIRA
NOVA
DEPÓSITO LEGAL: 74184/94 / R.I.C.S.: 100 891

Nas Faias, em Gondarém, estão a decorrer
trabalhos que, segundo se diz, visam a futura instalação de uma superfície comercial.
O imóvel onde chegou a funcionar um restaurante já foi demolido, o mesmo acontecendo com
outras estruturas que ali existiam.
Muita curiosidade sobre o que possa vir ali a
surgir faz com que os “mirones” se desloquem às
Faias, esperando poder descobrir qual a empresa
que poderá erguer, naquele sítio, a grande superfície.

Prevista repavimentação
da estrada até Candemil
Com vista à repavi mentação da estrada 302
entre Vila Nova de Cerveira e Candemil, está para
breve o lançamento do concurso.
Também está prevista a repavimentação da
estrada 303 que vai de Candemil a Paredes de Coura.

Pintor cerveirense com
exposição na Damaia
José Alves (Góios), um artista cerveirense, natural da freguesia
de Gondarém, apresenta, até ao dia
23 de Dezembro, no Centro Cultural
da Damaia, uma exposição de pintura.
A mostra, que inclui diversos
trabalhos, teve início no dia 10 de
Dezembro.

Nos dias 23 e 24 de Novembro a Escola Tecnológica Aptidão Profissional do Vale do Minho Pólo de Vila Nova de Cerveira, proporcionou às turmas de Informática de Manutenção e Comunicação
e Publicidade uma visita de estudo a Lisboa. Os
objectivos desta visita eram conhecer a “Casa do
Futuro Inclusiva” pensada para as pessoas com
necessidades especiais e comandada através da
rede Internet, o jornal “Público” e a Feira de Comunicação, Marketing e Publicidade.
Foi uma jornada voltada para o enriquecimento cultural e profissional que caracterizam os nossos
cursos.
Uma viagem de dois dias com uma distância
de mais de quatrocentos quilómetros que também
foi aproveitada para cumprir um outro objectivo
igualmente importante em todas as profissões: as
relações interpessoais.
De um modo geral, acreditamos que este tipo
de iniciativas, devidamente planeadas, são uma
mais valia na nossa formação profissional e pessoal.
Abel Martins
Informática de Manutenção/ETAP

Precisa-se horário mais alargado
para as instalações sanitárias da
Central de Camionagem
Por moti vo das obras para a Universidade
Sénior, as instalações sanitárias da Central de
Camionagem de Vila Nova de Cerveira passaram a
ter acesso pelo exterior do edifício. Acontece, no
entanto, que em determinados períodos, que até
coincidem com a espera de pessoas para embarque
nos autocarros, as casas de banho encontram-se
encerradas, o que causa certo transtorno às pessoas, sobretudo às mais idosas.
Isso também acontece aos sábados, dia de
feira semanal, em que as instalações sanitárias
estão encerradas na maior parte do dia.
Um horário mais de acordo é o que se deseja.
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Mensagem de Natal e Ano Novo
Quem não anseia pelo Natal?
É no Natal que muitos de nós nos revemos. Tantas vezes, depois de mais um ano de
trabalho, longe da família e dos nossos amigos.
É no Natal que as nossas crianças abrem rasgados sorrisos, na esperança de que no
sapatinho, alguém lhes tenha deixado algo que as faça felizes.
E a nós também, contentes por as vermos assim: alegres e satisfeitas.
Com chuva ou com frio, não há Natal como na nossa terra e junto aos nossos.
Em Paz, em Harmonia, viver o Natal em Família é uma bênção, que eu desejo para todos os
lares Cerveirenses.
Também desejo que o Novo Ano de 2006 traga a todos nós, com saúde e muita
paz, a realização de todos os sonhos e objectivos.
É bom, pelo menos uma vez por ano, renovarmos vontades, reforçarmos a nossa
fé em dias melhores.
Vivamos pois, mais esta Quadra Natalícia, de forma intensa e com muita
alegria, não esquecendo aqueles que, porventura, possam precisar da nossa
ajuda, da nossa fraternidade, da nossa solidariedade…
Quanto mais não seja, através de uma palavra amiga…
A Todos os Cerveirenses, para todos nós, renovo os meus mais sinceros votos de Feliz Natal e Bom Ano Novo.
O Presidente da Câmara
José Manuel Carpinteira

CONSTITUIÇÃO FORMAL DA FUNDAÇÃO DA BIENAL
INTERNACIONAL DE ARTE DE VILA NOVA DE CERVEIRA
Aprovada pela Assembleia Municipal de
Vila Nova de Cerveira no dia 9 de Setembro,
realizou-se, no passado dia 5 do corrente, no
auditório da biblioteca municipal, a constituição
formal, através de escritura pública, da Fundação da Bienal Internacional de Arte de Vila Nova
de Cerveira.
A cerimónia contou com a presença dos
responsáveis das entidades que constituem o
conselho de fundadores, nomeadamente, Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, Associação “Projecto”, Universidade do Minho, Fundação Convento de Orada/Escola Superior Gallaecia, COOPETAPE – Cooperativa de Ensino,
Região de Turismo do Alto Minho, Associação
Cultural Convento de S. Paio, e DST – Domingos da Silva Teixeira, SA.
Na qualidade de membros do conselho de
fundadores, estiveram igualmente presentes os
pintores Henrique Silva e Jaime Isidoro e o
escultor José Rodrigues. Depois da constituição
formal da Fundação, segue-se agora a sua
homologação por parte da Administração Central, publicação no Diário da República e constituição dos respectivos órgãos.
A criação da Fundação da Bienal Internacional de Arte de Vila Nova de Cerveira, sustenta, de acordo com o autarca local, José Manuel
Carpinteira, um contributo decisivo para o desenvolvimento cultural, social e económico do concelho, traduzindo, com realismo e convicção, a
estratégia cultural delineada para a “Vila das
Artes”.
Para o actual director do certame, Henrique Silva, a nova configuração jurídica assegura

um modelo organizacional mais adequado à
realidade da bienal e
potencia a sua capacidade criativa ao garantir
maior autonomia entre a
componente artística e
financeira.
A Fundação da
Bienal Internacional de
Arte de Vila Nova de
Cerveira terá como principal orientação estratégica a promoção das
artes
contemporâneas
ao serviço do homem,
contando-se, entre os
objectivos propostos, a
organização das bienais
de arte e a gestão/conservação
do
espólio actual e futuro.
A referida entidade
deverá ainda promover a difusão cultural através
de uma programação anual que inclua acções
que, de forma inovadora, contribuam para o
desenvolvimento regional e transfronteiriço, bem
como o estabelecimento de protocolos com instituições que promovam a formação nas áreas
artística e cultural.
Terá igualmente como responsabilidade a
dinamização do turismo cultural local e regional,
incentivando a participação de diferentes públicos e a fixação de artistas e intelectuais na
região; a preservação e valorização de todo o

património móvel e imóvel; e a colaboração na
elaboração de um plano estratégico sustentado
direccionado para a criação de uma rede concelhia de equipamentos culturais.
O processo de criação de uma fundação
para a bienal de arte começou a geminar há
algum tempo (uma das conferências da bienal
2003 falava abertamente dessa possibilidade),
considerando-se, desde logo, como a melhor
resposta aos desafios emergentes nas próximas
edições.

T e x t o s d a re s p o n s a b i li d a de d o G a b i ne te de Im p re n s a d a C âm a r a M u n i ci p a l de V il a N ov a de Ce rv e i r a
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Melhores vinhas e
viticultores distinguidos

Promoção do livro e
da leitura em Valença

Concurso “A melhor vinha 2005”, na
Estação Amândio Galhano, nos
Arcos de Valdevez

A Rede de Bibliotecas do Vale do Minho está
a desenvolver em Valença o projecto “Dar Vida às
Letras” de promoção do li vro e da leitura junto de
crianças e jovens com carência de hábitos de leitura.
O programa, no concelho de Valença, está a
actuar junto de uma turma de 20 alunos do Jardim
Infantil de Passos, freguesia de Cerdal e um grupo
de 20 jovens estudantes da Escola Secundária de
Valença, com idades compreendidas entre os 13 e
os 15 anos.
Estas acções estão a decorrer na Biblioteca
Municipal e prolongam-se até Junho de 2007.
Para além do trabalho que está a ser desenvolvido com os mais pequenos o projecto tem um
importante objectivo de trabalho com os adolescentes. A acção terá o nome de “Novas Experiências
para a Literácia” e pretende ser um forte travão ao
abandono escolar precoce, também ele fruto de baixos níveis de literácia.
Entre as acti vidades a implementar encontram-se “As nossas leituras”, “A Gruta do Dragão” e
“Como Funciona a Biblioteca”, todas dinamizadas
por técnicos especializados. Estas acções estão a
ser exploradas em múltiplas perspectivas de forma a
potenciar as capacidades das crianças.

A Comissão de Viticultura da Região dos
Vinhos Verdes (CVRVV) distinguiu, recentemente,
os melhores classificados no concurso “A melhor
vinha - 2005”, numa iniciativa que teve lugar na
Estação Vitivinícola Amândio Galhano, nos Arcos de
Valdevez. O concurso foi criado com o objectivo de
promover uma viticultura de qualidade na Região e
um intercâmbio salutar de conhecimentos entre técnicos e participantes. A 5.ª edição da prova atingiu
um nível de elevado interesse e contou com uma
vasta participação de produtores.
O “Prémio Excelência da Medalha de Ouro”
foi atribuído à Quinta da Pousada de José de Campos Reis Areal, exploração situada na freguesia de
Bairros, concelho de Vila Nova de Famalicão. Com
“Medalha de Ouro” foram distinguidas as explorações Quinta de Aquiã de Simão Pedro de Vasconcelos Bacelar de Aguiã, concelho dos Arcos de Valdevez; Quinta do Cruzeiro de Gonçalo Barbosa de
Sousa Lopes, também em Famalicão e Quinta de
Gomariz de Manuel Silva Correia Sá, no concelho
de Santo Tirso. Dez explorações foram premiadas
com “Medalha de Prata” e sete com “Medalha de
Bronze”.
Pela primeira vez no âmbito deste concurso,
foi instituído pela CVRVV o “Prémio Amândio Galhano”, com o objectivo de distinguir o “Melhor Viticultor
- 2005”. José Moutinho de Sousa da Quinta do Barco, concelho de Barcelos, foi o premiado.
A Quinta da Baseira de António Ribeiro Pereira, concelho de Amarante, foi galardoada com o troféu “A Vinha e o Ambiente”, pelos princípios e
regras ambientais pelos quais se rege.
“Jovem Viticultor” é um troféu instituído em
2004 para distinguir novos talentos da Região. E a
edição de 2005 elegeu Manuel Eugénio Gonçalves
Rego, da Quinta Corutelo, concelho de Ponte de
Lima.

Uma natural de Vila de Punhe
era mãe de quatro sacerdotes
Era natural de Vila de Punhe, do concelho de
Viana do Castelo, Laurinda Fernandes da Silva, que
era mãe de quatro sacerdotes. Faleceu, recentemente, tendo sido sepultada no cemitério da localidade.
Os quatro filhos da extinta prestam serviço
nas dioceses de Viana do Castelo e Braga.

Festa dos Pescadores
Primeiro domingo de Setembro.
É a festa dos pescadores.
Da Senhora da Bonança.
No pinheiral
Amontoam-se os romeiros
Com os seus merendeiros...
Alambazando-se
Com talhadas de melancia.
José Cândido Gomes da Fonte
de “Entre o rio e o mar”

Pescadores correram perigo, na
costa de Viana do Castelo, por
uma embarcação se ter afundado
A 40 milhas da costa de Viana do Castelo
afundou-se a embarcação de pesca Senhora das
Areias, tendo os seus oito tripulantes sido salvos por
dois barcos também da capital do Alto Minho.
A Senhora das Areias, que agora ficou perdida no mar, tinha cerca de quinze metros de comprimento e era utilizada, tal como outras embarcações,
na procissão do mar das festas de Nossa Senhora
da Agonia.

Tirar quilómetros
aos automóveis!
Detida uma suspeita
Foi recentemente detida, para averiguações,
pelo Núcleo de Investigação Criminal da G.N. R. dos
Arcos de Valdevez, uma pessoa do sexo feminino,
de 42 anos, que, ao que se presume, diminuía quilómetros a veículos com contadores automáticos.
Possuidora de uma aparelhagem sofisticada,
a pessoa em questão parece que ia prestando desses serviços em vários “stands” de automóveis do
Alto Minho, cujos nomes poderão já estar na posse
das autoridades, uma vez que a detida, que é natural de Ponte de Lima, teria na sua posse alguns contadores e também um registo com os nomes de
di versos “clientes”.

No âmbito do projecto TSD - Turismo e
Desenvolvimento Sustentável

Grupo de alunos e professores
espanhóis, italianos, franceses,
gregos e estónios visitaram o
concelho de Caminha

Um grupo de seis alunos e treze professores
de escolas de Espanha, Itália, França, Grécia e
Estónia estiveram no concelho de Caminha no âmbito de um projecto Comenius - TSD Tourism and
Sustainable Development (Turismo e Desenvolvimento Sustentável), tendo sido recebidos na Câmara Municipal.
Tendo como anfitriã a escola AncorensisCooperativa de Ensino, o grupo esteve em Vila
Praia de Âncora para uma reunião internacional de
24 a 30 de Novembro. O projecto em causa visa
promover o conhecimento do meio ambiental, estudando as possibilidades de rentabilizar de forma
sustentável os recursos locais através do turismo.

No espaço de nove meses, mais
29 novos casos de SIDA no
distrito de Viana do Castelo
Segundo fontes oficiais, no distrito de Viana
do Castelo, entre Janeiro e Setembro, registaram-se
29 novos casos de SIDA, sendo quatro deles no
concelho de Caminha.

Encerramento do Programa Formação PME
Teve lugar no passado dia 25 na Vila de Ponte
de Lima, a sessão de encerramento do “Programa
Formação PME” – formação orientada para as micro
e pequenas empresas do Alto Minho.
A sessão de encerramento contou com a presença do Presidente do CEVAL, Carlos Jorge Gomes,
com a presença do Dr. Rui Magno da Associação
Empresarial de Portugal (AEP), Dirigentes e representantes das Associações Empresariais do nosso
Distrito e Empresários.
O Presidente do CEVAL, manifestou o seu
regozijo pela adesão a este evento de 60 empresários, os destinatários desta formação, e também porque tinham sido alcançados os objectivos deste Programa que, em síntese, se destinavam a desenvolver
sistemas, práticas e competências de gestão, melhorar as qualificações e sensibilizar as mentalidades

empresariais para a realidade com o exterior.
Tratou-se, no entender do Presidente do
CEVAL, de um enorme esforço conseguido com uma
equipa de 45 elementos, de diversas formações,
designadamente, consultores, formadores e técnicos,
os quais foram responsáveis pela formação que totalizou, até ao momento, 10.000 horas.
Carlos Jorge Gomes aproveitou a oportunidade para realçar o papel das associações empresariais e do CEVAL, referindo que os seus dirigentes e
responsáveis estão empenhadas num processo de
transformação profundo com vista à sua reorganização interna, criando canais de informação e novas
competências ao nível de quadros dirigentes e,
sobretudo, uma grande disponibilidade ao serviço
dos empresários da região.

Pós-Graduação em Banking
- Escola Superior de Ciências Empresariais de Valença
A 1ª Edição da Pós-Graduação em Banking
arranca já em Fevereiro de 2006 na Escola Superior
de Ciências Empresariais de Valença. As candidaturas estão abertas até 25 de Janeiro. Esta estreia é
um importante passo na oferta formativa do Instituto
Politécnico de Viana do Castelo.
Constituída por um corpo docente credenciado,
não só a nível nacional mas também a nível internacional, a ESCE cria assim uma Pós-Graduação de
excelência, a qual se espera venha a tornar-se uma
referência nacional do Ensino nesta área.
O elenco dos docentes seleccionados para
ministrar a Pós-Graduação em Banking provém de
reputadas instituições de ensino nacionais e estrangeiras, como são a Uni versidade do Chile, a Universidade Estatal de Nova York, a Uni versidade de Barcelona e a ESADE que, em 2005, obteve o prémio de
uma das melhores Business School da Europa.
Alguns destes renomados docentes prestam,
ainda, colaboração em diferentes empresas e institui-

ções financeiras, como é o caso do Banco Bilbao e
Viscaya de Madrid, de Sociedades Financeiras de
Corretagem, de Empresas Multinacionais de Auditoria, entre outras.
Ao ní vel do Plano Curricular, a Pós-Graduação
em Banking inclui as seguintes disciplinas: Introdução ao Cálculo Financeiro, Estatística, Análise Financeira, Contabilidade Bancária, Tópicos de Finanças,
Gestão de Activos, Gestão Bancária, Futuros e
Opções, Finanças Corporativas / Avaliação de
Empresas.
Destina-se a funcionários bancários que
desempenham funções executivas ou que aspirem a
ascender na carreira a quadros superiores ou ainda
àqueles que, não se encontrando ainda vinculados a
nenhuma instituição daquela índole, pretendam candidatar-se futuramente.
A Pós-Graduação será ministrada em período
pós-laboral e decorrerá de Fevereiro a Junho de
2006.
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A PALAVRA DE DEUS
POR: Manuel Venade Martins (Pastor Evangélico)
www.igrejaemanuel.org
E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é
nascido rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda a Jerusalém com ele.
E congregados todos os príncipes dos sacerdotes, e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: Em Belém da
Judeia; porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá; porque de ti sairá o guia
que há-de apascentar o meu povo de Israel. (S. Mateus 2:1-6).

CO MENT ÁRIO
(20-12-B)

JESUS NASCEU
Há cerca de dois mil anos nasceu em Belém da
Judeia uma criança, cuja vida estava destinada a afectar incontáveis milhões de pessoas. Essa criança era
Jesus Cristo. Chegou o tempo para o seu nascimento.
O império romano construíra estradas através do mundo civilizado numa preparação para os pés dos seus
futuros mensageiros. O povo onde ele nasceu era
pobre e desprezado; fora conquistado pelo poder romano. Havia um anseio de libertação no coração de todos.
O mundo não soube do seu nascimento. Continuaram
a trabalhar como de costume. Não houve qualquer
mudança tremenda anunciando uma nova ordem de
coisas. Reis e potestades continuaram a reinar como
antes. Nenhuma coisa extraordinária anunciou o seu
advento ao mundo. Parecia que só o céu estava interessado. De facto, Deus teve de providenciar uma festa
para si mesmo. De maneira que legiões de anjos
encheram o firmamento e anunciaram o seu nascimento. Homens sábios do Oriente, estudando as estrelas e
observando um fenómeno diferente nos céus, vieram
de longe trazendo os seus presentes. Pastores inclinaram-se em adoração e culto. Governadores, sabendo
do seu nascimento, ficaram grandemente amedrontados. Encheram-se de ira. Receando perder o seu império, procuraram a morte de Jesus por todos os meios

possíveis (S. Mateus 2:16). Todos os planos diabólicos
foram usados para destruir Jesus Cristo. Satanás ficou
enfurecido. Os poderes infernais aliaram-se contra
Jesus. Deus, porém, estava a vigiar e Jesus viveu apesar de tudo.
Ele não veio a um palácio com salões atapetados. Nenhum quarto foi luxuosamente preparado para
o nascimento de Cristo. A mãe do Senhor Jesus não foi
assistida por enfermeiras nem por médicos. Não houve
badalar de sinos no templo, as bandas de música estavam silenciosas e nenhum coro real cantou. Apenas a
música do Céu se ouvia. Ele veio a um estábulo, sendo
colocado numa manjedoura. A sua mãe teve apenas
palha por cama e os animais por companheiros. Não
havia lugar para eles na hospedaria.
O nascimento de Jesus Cristo tem sido comemorado há já vinte séculos, pois ele é a figura central
de toda a história. E hoje, após passarem mais de
1900, Jesus é cultuado por intermináveis multidões,
por verdadeiros cristãos, e esses crentes anseiam pelo
dia em que Jesus aparecerá aos que o esperam para a
salvação. (Hebreus, 9:27).
O amigo leitor presta culto a Cristo como seu
Salvador? Ficará alegre quando ele voltar? Já o recebeu, no coração, como seu Salvador? Se ainda não,

faça-o agora!
Termino desejando a todos vós, de longe, e a
meus muito Amados Leitores, UM BOM E MUITO
FELIZ NATAL, COM CRISTO, O SENHOR.

Sopo - Vila Nova de Cerveira

Loivo - Vila Nova de Cerveira

Sopo - Vila Nova de Cerveira

MARIA AURORA RIBEIRO

JOAQUIM LOPES DE MELO

JOÃO FERNANDES DE MATOS

(Faleceu em 3 de Dezembro de 2005)

(Faleceu no dia 2 de Dezembro de 2005)

(Faleceu em 4 de Dezembro de 2005)

AGRADECIMENTO

AGRADECIMENTO

AGRADECIMENTO

A FAMÍLIA, profundamente sensibilizada com as imensas
provas de carinho e amizade que
lhe manifestaram por ocasião do
falecimento e funeral do seu ente
querido, vem, por este ÚNICO
MEIO, agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua
dor ou que, por qualquer outro
modo, lhe tenham manifestado pesar.
Agradece igualmente a todos que com a sua presença honraram a eucaristia da Missa do 7.º Dia em
sufrágio da alma da saudosa extinta.

A FAMÍLIA, muito sensibilizada, vem, por este ÚNICO
MEIO, agradecer a todas as pessoas que participaram no funeral
do saudoso extinto, bem como a
todos quantos, 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, na impossibilidade de o fazer pessoalmente
como seria seu desejo, vem, por
este ÚNICO MEIO e muito reconhecida, agradecer a todas as
pessoas que se dignaram assistir ao funeral do saudoso extinto,
bem como àquelas que, por
qualquer outra forma, lhe deram
provas de consideração e amizade aquando do doloroso transe que a enlutou.
Agradece ainda a todos quantos participaram na
Missa do 7.º Dia em sufrágio da sua alma.

A FAMÍLIA

A FAMÍLIA

A FAMÍLIA

Agência Adriano / Arão - Valença

Agência Adriano / Arão - Valença

Agência Adriano / Arão - Valença

Vila Nova de Cerveira

Gondar - Vila Nova de Cerveira

Sapardos - Vila Nova de Cerveira

MARIA DE LURDES
CARILHO REBELO

TELMO FRANKLIM
AMIEIRA LAMEIRA

LAURINDA MARIA DA SILVA

(Faleceu em 30 de Novembro de 2005)

(Faleceu em 27 de Novembro de 2005)

AGRADECIMENTO
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
Agência Adriano / Arão - Valença

AGRADECIMENTO
A FAMÍLIA vem, por este
ÚNICO MEIO, agradecer a todas as
pessoas que se associaram à sua
dor e pelas provas de carinho e amizade que lhe foram demonstradas
por ocasião do falecimento e funeral
do seu ente querido e, também,
àquelas que, por qualquer outro
modo, lhe tenham manifestado o seu
sentimento de pesar.
Agradece igualmente a todos que, com a sua presença, honraram a eucaristia da Missa do 7.º Dia, em
sufrágio da alma do saudoso extinto.

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, visite uma
igreja Evangélica, de preferência Pentecostal, perto da
sua área de residência. Também pode contactar comigo através dos telefones 251 823 463 (Portugal) ou
001 631 666 9238 (E.U.A., ou, ainda, com o nosso
representante em Portugal, o Sr. Guilhermino Trancoso,
pelo telefone 251 839 000.
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.

(Faleceu em 26 de Novembro de 2005)

AGRADECIMENTO
A FAMÍLIA, profundamente
sensibilizada com as imensas provas de carinho e amizade que lhe
manifestaram por ocasião do falecimento e funeral do seu ente querido,
vem, por este ÚNICO MEIO, agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor ou que, por qualquer outro modo, lhes tenham manifestado pesar.
Agradece igualmente a todos que com a sua presença honraram a eucaristia da Missa do 7.º Dia em
sufrágio da alma da saudosa extinta.

A FAMÍLIA

A FAMÍLIA

Agência Funerária António Guerreiro, Lda. / Candemil

Agência Funerária António Guerreiro, Lda. / Candemil
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A Confraria de Gastronomia do
Minho homenageou
Fraga Iribarne

A

Confraria de Gastronomia do Minho,
que teve sempre em D. Manuel Fraga
Iribarne um apoiante incondicional
das suas iniciativas de promoção e divulgação da
gastronomia minhota, promoveu um almoço de
homenagem a este grande político e ex-presidente
da Xunta da Galiza, no dia 3 de Dezembro, num restaurante de Viana do Castelo.
D. Manuel Fraga Iribarne assistiu pessoalmente a três congressos de gastronomia do Minho,
o VIII, que se realizou em Melgaço, em 1977, em
que foi entronizado sócio de honra da confraria; o
XIV, realizado em 2003 em Caminha, e no qual deu
conhecimento do seu empenho na construção de
uma ponte a ligar aquela vila minhota à Guardia e o
XVI, que teve lugar em Abril último, em Guimarães e
no qual se ventilou a realização do congresso do
próximo ano em Santiago de Compostela, em que
seriam abordadas as afinidades entre as cartas gastronómicas das duas regiões e a sua promoção conjunta.
Não tendo estado pessoalmente presente em
outros congressos, D. Manuel Fraga fez-se representar em muitos deles pelo seu assessor principal,
o Professor Carro Otero, outro grande amigo de Portugal e estudioso dos nossos costumes, da nossa
História e da nossa Literatura.
Quer durante os 7 anos em que foi Ministro do
Turismo em Espanha (de 1962 a 1969), e colocou o
seu País em lugar cimeiro do ranking do turismo
mundial, quer durante os longos anos em que presidiu ao governo da Galiza, devendo-se-lhe o grande
desenvolvi mento social, económico e cultural da
região, D. Manuel Fraga Iribarne mostrou-se sempre
um grande amigo de Portugal, sobretudo da nossa
região nortenha e do Minho em especial.
A celebração terminou, para além da entrega
de uma prenda ao homenageado, com a queimada
de origem celta, com raízes profundas em todas as
terras galegas
N. Lima de Carvalho

Natal no comércio do Vale do
Minho onde se inclui
Vila Nova de Cerveira

O

Natal é a quadra em que o comércio
tradicional mais se identifica pela sua
afectividade, pelo atendimento personalizado, pela qualidade do serviço
prestado, transformando-se numa festividade, fazer as
compras de Natal no comércio do Vale do Minho.
Ruas iluminadas, montras decoradas, animação
de rua são a oferta do comércio tradicional aos seus
clientes.
Como já vem sendo habitual a União Empresarial do Vale do Minho, em conjunto com as câmaras
municipais de Valença, Vila Nova de Cerveira e Paredes de Coura, dinamizam a actividade comercial na
quadra natalícia.
Com início em 6 de Dezembro, em Valença, as
ruas comerciais contaram com a presença do Pai Natal,
malabaristas, brinquedos animados, face paint, insuflável, scketch de teatro de rua, que de 19 a 24 de
Dezembro estarão também em Vila Nova de Cerveira e
Paredes de Coura.
O comércio tradicional do Vale do Minho, proporciona uma diversidade de produtos, acrescida da
mais valia da relação qualidade preço. Destaque-se
que, apesar das dificuldades que o país vive, o comércio tradicional do Vale do Minho mantém os preços
competitivos com uma redução de cerca de 20% em
relação às grandes zonas comerciais das cidades vizinhas, quer do Norte de Portugal, quer da Galiza. Mobilizado pela dinamização e evolução comercial, procura
que a oferta seja competitiva e de qualidade.
Por outro lado, explora cuidadosamente e em
harmonia a vertente cultural, turística, arquitectónica e
paisagística que os concelhos de Valença, Vila Nova
de Cerveira e Paredes de Coura possuem. O cliente
pode, assim, desfrutar de uma jornada de compras e
de circuitos turísticos, como seja a Praça Forte, a ecopista do Rio Minho em Valença, a paisagem protegida
do Corno de Bico e o centro cultural em Paredes de
Coura, o Aquamuseu, a margem ribeirinha e o centro
histórico de Vila Nova de Cerveira, para além das
diversas exposições e actividades culturais que os concelhos organizam.
U.E.V.M.

Carta ao director
Exmo. Senhor
Director do Jornal “Cerveira Nova”
VILA NOVA DE CERVEIRA
Apesar da minha falta de tempo, vou tentar,
uma vez por outra, dar algumas notícias para que
seja efectivo o “Progresso da Nossa Terra”, sem
“censura” e sem “fuga de informações”:

“O MAMARRACHO” FRENTE À
IGREJA DE GONDARÉM
Soube que esse prédio foi embargado pela
Câmara com o pretexto de o proprietário ter fugido
ao projecto aprovado e também por ser uma “zona
protegida”.
Isto arrasta-se há cerca de 4 anos. Agora, a
Câmara, depois de todos os recursos havidos no processo, acabou por comprar esse dito “mamarracho”.
Tem-se esquecido que essas “incompetências”
são pagas com o dinheiro dos contribuintes. Só que,
em vez de demolirem esse mesmo imóvel de uma
vez por todas, para se acabar com essa triste memória, entregaram o prédio à Junta de Freguesia que,
por sua vez, quer fazer uma nova sede. Porquê? Já
existe, desde há muitos anos, talvez a primeira sede
nova do concelho. Se fizeram um abaixo assinado
para que o prédio fosse demolido, se é uma área

protegida, conforme estipula
o D/L n.º 40
388, de 21 de
Novembro de
1955
(em
vigor), porque
se teima em ir
contra a vontade do Povo,
mas
também
da própria lei?
É que as leis são para cumprir, hajam maiorias ou
minorias. E como são maiorias, já pensam que
podem ir contra esta e outras leis.
Que haja o bom senso, é o que pedimos.
Li uma notícia sobre a luz em Gondarém, que
tinham colocado umas lâmpadas nos Agoeiros. Não
sei quem deu essa notícia ou informou, melhor. Mas
o que é de César que seja dado a César. Foram
colocadas várias lâmpadas na freguesia, nem sempre nos sítios mais apropriados, mas a verdade é
que foram colocadas em vários locais da freguesia e,
uma, que é de realçar, na entrada do Parque da
Mota, que muita falta fazia.
António Cunha
(Gondarém)

“O Mestre ou os mestres?!!!”

N

a verdade, este nosso tempo parece
ter sucumbido diante de “bem aventuranças” que em nada sugerem ou
se assemelham às do Evangelho de
Cristo: Felizes vós, os poderosos, porque haveis
sempre de controlar e dominar os mais pobres e
mais fracos; felizes de vós, os hipócritas, porque
sempre sereis bem vistos aos olhos do mundo; felizes vós, os gananciosos, porque tereis o mundo nas
mãos; felizes vós, os falsos políticos, porque a vida
dos homens está dependente das vossas decisões e
das vossas vontades de conveniências; felizes vós,
os egoístas, porque sereis considerados os mais
importantes dos homens; felizes vós, os mentirosos e
infiéis, porque sereis considerados os mais espertos
entre os homens; felizes vós, os maledicentes, porque vos convencereis possuir sempre a verdade sem
jamais escutar a opinião dos outros; mas ai de vós,
os simples, porque sempre sereis calcados pelos
outros homens; ai de vós, os que ser vis e disponibilizais a vida pelos outros, pois sereis chamados parvos e estúpidos; ai de vós, os puros e fiéis, pois que
o mundo há-de chamar-vos de ultrapassados; ai de
vós, os honestos e transparentes, porque sereis

sempre uns “coitados” ao longo da vida; ai de vós, os
humildes, pois sereis alvo de gozo e ridicularização
por parte dos outros homens; ai de vós, os crentes,
porque vos apelidarão de alienados!!!
Sim, o Mestre deu lugar a outros mestres!
Estas são as sementes que constantemente se
lançam à terra para a construção do chamado
“mundo novo”!!!.
Assim crescem tantos e tantos jovens que
serão o Mundo do terceiro milénio! Assim se dei xa
em “testamento” a possibilidade da felicidade dos
homens do amanhã!
Na vida real e concreta que experimentamos,
em que Mestre ou mestres colocamos o nosso coração e a nossa presença?
É que de boas intenções... anda o mundo
cheio há demasiado tempo!!! E a “ci vilização do
amor” ou se constrói, de verdade... ou não se constrói!

José Fernando Outeiro
(Mem Martins - Sintra)
Outubro de 2005

No caminho de São Tiago

A

história deste Santo - São Tiago - é
uma mistura rica de factos e lendas.
Conta-se que depois da morte de Jesus Cristo, o seu
apóstolo S. Tiago viajou para a Península Ibérica
para, nessa província, pregar a mensagem Cristã.
Tempos depois regressou à Terra Santa onde,
por ordem de Herodes Agripa I, é decapitado. Ainda,
segundo a lenda, o corpo do mártir S. Tiago é transportado de barco, às escondidas, para Espanha.
O navio faz-se ao mar e navega até algures na
Galiza. Os restos mortais do santo foram ali enterrados. O túmulo manteve-se sem ser descoberto até ao
início do Século IX, altura em que um eremita local
declarou tê-lo descoberto por ter sido guiado por
uma estrela brilhante, que o levou ao sítio certo.
Após esta maravilhosa descoberta, é construída uma igreja, cujas relíquias de S. Tiago ali são
depositadas, transformando essa igreja objecto de
culto, hoje, sempre como hoje, muito visitado. A
seguir aos espanhóis, fôramos franceses, os primeiros peregrinos a fazerem a caminhada pelo ano 950.
E nos Séculos XII e XIII, o Santuário de S. Tiago de Compostela já rivalizava com Roma, até com
Jerusalém. A sua fé espalha-se pelos cantos do
Mundo, com mais de dois milhões de fiéis a percorrer
esse caminho durante o ano.
Muitas vezes os peregrinos tem de ultrapassar,
devido à sua fé, desafios físicos, porém eles dizem:
esse caminho é a nossa vida. Nós, romeiros, estamos de acordo em que essa reunião de nacionalidades, idades, religião e origens, é que marca a nossa
vontade, a nossa fé, o crer cristão.

Seja qual for a nacionalidade, credo, cor da
pele, poucos dos que seguem o caminho de S. Tiago
se mantém impassí veis, ou sem recompensa. Estes
factores, tanto podem ser originados pelo silêncio, ou
pela maravilhosa paisagem.
Desse modo, seja qual for a chegada a Santiago, o mais importante é também o que acontece ao
longo do percurso, com as suas facetas, há muitas,
boas e por vezes algumas negati vas. No entanto,
esses peregrinos regressam mais modificados, com
mais coragem, mais religiosidade, com mais vontade
de lá voltar.
Recentemente, o interesse pelo caminho de
Santiago alastrou por toda a Europa, os peregrinos
percorrem longos caminhos, de muitas partes do
mundo, para simplesmente visitarem essa enor me
Catedral e ali, com a sua presença, honrar esse mártir, S. Tiago.
A Catedral de Santiago, onde se ergue esse
maravilhoso monumento, está situada no extremo
Noroeste de Espanha, mais concretamente, na cidade de Santiago de Compostela.
Todos os caminhos ali vão dar. Milhões de
pessoas conhecem muito bem esse caminho - o
caminho de Santiago.
Se ainda não visitou essa Catedral maravilhosa; se ainda não percorreu esse caminho, deve fazêlo.
A visita, ao Caminho de Santiago, transforma a
vida das pessoas, para melhor.

Salvador J. Pestana Car valho
(Afife)
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Município de Vila Nova de Cerveira
Câmara Municipal

PROPOSTA
35.º ANIVERSÁRIO DO
JORNAL “CERVEIRA NOVA”
O jornal “Cerveira Nova” comemora este ano
o seu 35.º aniversário, pelo que, não poderia deixar
de assinalar mais este aniversário.
Trata-se de um jornal que tem como objectivo
a divulgação da informação do concelho, informação
essa que tem sido feita de uma forma isenta e clara.
Sendo que, é através deste, entre outros jornais
locais, se consegue informar as populações e, de
uma forma geral, divulgar os problemas com que o
concelho se vai deparando e das obras que se vão
desenvolvendo.
Face à importância que este jornal tem para
um concelho como o nosso, proponho à digníssima
Câmara Municipal um voto de congratulações por
mais este aniversário do jornal “Cerveira Nova”,
fazendo votos que o mesmo continue por muitos
anos a informar os Cerveirenses.
Vila Nova de Cerveira, 3 de Novembro de 2005
O Presidente da Câmara Municipal,
a) - José Manuel Vaz Carpinteira
N.D. - O «voto de congratulações» apresentado pelo
presidente da Câmara Municipal de Cerveira foi
aprovado pelo Executivo na reunião de 9/11/05.

NATAL 2005
Os votos de um Santo Natal ao Sr. Director
deste jornal assim como a toda a redacção e a todos
os leitores.
Pouco falta para chegar o fim de 2005 para
nos unirmos mais a Jesus e a Maria. É tempo, também, de nos unirmos aos familiares, e é tudo isto
que vale a pena e é importante.
Este encontro familiar de partilha é muitas
vezes o momento de reconhecer os erros, de se
corrigir, de fazer as pazes, de perdoar. Depois, naturalmente, faz-se presente o Espírito do Senhor,
cujos frutos são: a amabilidade, a bondade, a simplicidade, a doçura, a paciência, a alegria, a paz, o
amor. E depois as refeições serão mais alegres, a
comida saberá melhor, ver-se-á com mais interesse
e atenção a toalha nova que se pôs na mesa, o
chão encerado, a jarra de flores todas frescas e formosas que está à entrada da sala.
Este será um treino para celebrar as festas
familiares com mais espontaneidade, mais simplicidade, mais amizade e mais alegria.
Assim haverá gosto em estar juntos, em falar,
em cantar e em rezar.
E a família será um lugar bendito onde Deus
está presente.
Natália Gonçalves - (Campos)

Carta ao Jornal
FALECIMENTO DO CONSIDERADO E
MEU AMIGO DR. JOSÉ RAMOS PEDREIRA
Exma. Administração do Jornal “Cerveira Nova”
Recebi o “Cerveira Nova” n.º 784, de 5 de Dezembro, e
desejo apresentar à Exma. Administração do jornal
“Cerveira Nova” os meus sinceros parabéns por terem
feito o destaque, natural e merecido, em editorial, sobre
a notícia do falecimento do Exmo. Sr. Dr. José Ramos
Pedreira.
Foi um grande homem em Cerveira, que muito lhe
deve, infelizmente não foi reconsiderado como o devia
ter sido após o 25 de Abril, pois que ele trabalhou no
interesse dos cerveirenses durante muitos anos.
Lamento que não tenha visto a Câmara colocar a meia
haste a bandeira nacional no dia do seu falecimento,
eventualmente no dia do seu funeral, pois que lhe prestariam uma homenagem ao que foi também, em tempos, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de
Cerveira.
Os meus parabéns pela notícia que publicaram em
editorial.
Melhores cumprimentos.
Mário Taron Oliveira

(21 de Dezembro) - MÃE
Mais um ano
Se fosses viva
Que bom que era
Eras sempre primavera
Pois o envelhecer para ti
Não te dizia nada
Querias ser sempre nova
Só que o tempo passou
E Deus te levou
Mas a tua graça ficou
Ao lado de todos nós
Sempre a ouvir tua voz
O teu rir maroto
Mas brilhante
Perante tua beleza
Porque eras flor
Com realeza
Para todos nós
Mãe carinhosa

Vila Nova de Cerveira
- Ao longo dos anos - Século XX
Mais um postal, da
colecção da
Comissão de
Festas Concelhias
de 2005, que
apresentamos hoje
em “Cerveira Nova”.
Trata-se de uma
imagem registada
em 1967 em que
aparece o
Convento de S.
Paio em situação
de ruínas, antes
das obras
efectuadas,
passado tempo,
nesse imóvel da
freguesia de Loivo.

Finalistas do Curso de
Informática de Gestão preparam
provas de aptidão profissional

Judite Carvalho - (Cerveira)

No âmbito do plano curricular das turmas do
12º ano, os formandos da turma de Informática de
Gestão do Pólo de Vila Nova de Cerveira procuram
desenvolver Provas de Aptidão Profissional (PAP) em
cooperação com algumas organizações, demonstrando habilitações e capacidades adquiridas no curso.
Outro objectivo primordial destas provas é a produção de aplicações úteis para a sociedade, incentivando a criatividade tecnológica e estimulando a inovação nos diversos sectores da região.
Actualmente, no curso de Informática de Gestão, existem projectos de PAP em distintas áreas,
desde o desenvolvimento de base de dados, a elaboração de aplicações de gestão numa linguagem de
programação, a criação de web sites dinâmicos,
manuais de instalação e configuração de sistemas ou
redes e o desenvolvimento ou actualização de CDs
multimédia.
A parceria com algumas organizações traz
benefícios sólidos na adaptação dos formandos à
realidade organizativa das instituições. Projectos
como a “Gestão de Apoio On-line para a Rede Social
de Vila Nova de Cerveira”, web sites e CDs multimédia para associações desportivas e culturais, tais
como a Associação Desportiva e Cultural da Juventude de Cerveira e a Associação Desportiva Afifense,
divulgam organizações não lucrativas e apoiam a
gestão de alguns procedimentos destas instituições.
A “Gestão do Recenseamento e Documentação da Junta de Freguesia de Campos”, a “Livraria
On-line para o Centro de Estudos Regionais de Viana
do Castelo”, o “CD Multimédia sobre Caminha” e a
“Gestão do Parque Informático da Câmara Municipal
de Valença” são projectos que ajudam a modernizar
as autarquias, os centros de estudo e promovem o
património da região.
Os estabelecimentos de ensino procuram optimizar a sua organização interna e os mecanismos de
fluxo de tarefas, o “Software de Gestão Escolar para
o Instituto Inglês Paul M. Wickes”, o “Software de
Gestão do Laboratório de Matemática da Escola
Superior de Educação de Viana do Castelo”, o
“Sistema de Gestão e Preenchimento de Inquéritos
On-line”, a “Gestão On-line dos Horários” e a
“Actualização do CD Multimédia da ETAP” pretendem
satisfazer algumas das necessidades destas unidades de educação, completando o funcionamento
actual com novos instrumentos de apoio à gestão e
decisão.
O “Software de Gestão do Parque Informático
da empresa Aurélio M. Sobreiro e Filhos SA”, o
“Estudo e Implementação de um CRM para a empresa SIFC”, o “Software de Gestão Mobiliário para os
Móveis Amoedo” e o “Web site para uma Quinta de
Turismo Rural” procuram dinamizar o sector empresarial, apostando na competitividade tecnológica e
numa gestão eficiente dos seus negócios.
Projectos como a “Instalação e Configuração
de sistemas de Comércio Electrónico” e a
“Implementação e Gestão de um HotSpot” fomentam
a investigação em novas áreas e meios alternativos
de comunicação.
A variedade de temas e áreas de exploração
permite aos formandos consolidarem conhecimentos,
adquirirem competências transversais e amadurecerem o espírito de cooperação, responsabilidade e
profissionalismo exigido neste tipo de ensino.
Em suma, Provas de Aptidão Profissional são
fundamentais para o enriquecimento dos alunos. A
investigação e implementação deste tipo de projectos
com instrumentos de trabalhos adequados ajudam à
obtenção de formação profissional actualizada, competente e com a qualidade desejada.
Ricardo Luís
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RECEBEMOS

Boas Festas

Tiveram a amabilidade de liquidar as respectivas anuidades os seguintes assinantes:
Artur Cunha Dias, da França; D. Maria Adelaide Brandão Cruz Neves, de Reboreda; Adelino Constantino Silva Neves, de Reboreda; Paulo José Queirós
Ribeiro, de Sopo; Horácio Viana Franco, de Lisboa;
José Azevedo Barbosa, da França; D. Julieta Conceição Almeida, de Campos; Júlio Justino da Costa, de
Lovelhe; Rafael Alves Espírito Santo, da Alemanha;
Fernando José Araújo Venade, da França; António Silveira Barros Pereira, de Candemil; D. Maria Isabel
Queirós, de Sopo; D. Maria Júlia Gomes Barros, de
VNCerveira; D. Maria Conceição Nunes Oliveira, de
Vila Praia de Âncora; José Luís Manso Preto, de Viana
do Castelo; A ORIGINAL - Pronto a Vestir, de VNCerveira; I.S. - Equipamentos de Escritório, Lda., de
VNCerveira; D. Fernanda Fernandes Rodrigues, de
VNCerveira; Sousa & Sousa, Lda., de VNCerveira; Laureano Gonçalves Guilherme, de VNCerveira; José
César Guerreiro de Morais, de VNCerveira; CERVYFÉRIAS - Viagens e Turismo, Lda., de VNCerveira; D.
Maria de Lurdes Rodrigues Bouça Lima, de VNCerveira; José Joaquim da Cunha Alves, de VNCerveira; D.
Maria Ana Costa Dantas, da França; Joaquim Ferreira
Miranda, de VNCerveira; D. Olímpia Leal Diogo, do
Porto; D. Mónica Araújo, dos U.S.A.; Alberto Oliveira
Batista Costa, da França; Joaquim Costa Couto, da
França; D. Maria Emília Duro, de VNCerveira; António
Gonçalves Barbosa, da França; José Ribas Cunha, de
Rio Tinto; António Ribas Cunha, do Brasil; D. Maria
Carolina Vicente Flores, de Lisboa; D. Maria Teresa
Dias Martins Vicente, de Lisboa; D. Aurora Ludovina
Gomes Duro, de VNCerveira; D. Marilda Encarnação B.
T. Espinheira, de Loivo; D. Emília Costa, de VNCerveira; Carlos Alberto Antunes Silva, de VNCerveira; D.
Maria Conceição Esteves Silva Alves, de Sacavém;
Cândido Pereira, de Vila Praia de Âncora; Ernesto José
Amorim Pereira, de Caminha; José Aníbal Ribeiro, da
Amadora; Abel Assunção Queirós Pires, do Canadá; D.
Maria Natália Monteiro, do Canadá; António Conde, de
VNCerveira; José Fernandes Correia, de Caminha; e
José Américo da Rocha, da Amadora.
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.

Tiveram a gentileza de enviar mensagens de
Boas Festas:
Junta de Freguesia de Vila Nova de Cerveira;
Colégio de Campos; Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Cerveira; Nuno José
Rodrigues Pinto Osório, de Vila Nova de Gaia; Maria
Julieta Martins Vicente Leite, da Figueira da Foz; Fernanda Almeida Marinho, do Canadá; David Esteves Silva, de Lisboa; José Artur Amorim, da França; 23.ª Ovibeja - Associação de Criadores de Ovinos do Sul; Maria
L. Pereira, do Canadá; Humberto de Sousa Reina, de
Vila Nova da Telha; e Gaspar Lopes Viana, de Vila Nova
de Cerveira.
A todos os nossos agradecimentos e retribuição
das Boas Festas.

Associação de Pais da ETAP
desenvolve plano de actividades
No princípio do mês de Novembro foram eleitos
os novos corpos gerentes da Associação de Pais da
ETAP para o ano lectivo em vigor.
A participação dos encarregados de educação
foi muito positiva, demonstrando uma atitude de empenhamento e de envolvimento na reunião da Assembleia
Geral, tendo sido apresentada uma lista, encabeçada
por Adriano de Carvalho Dias Alves, que viria a ser
eleito presidente da Associação de Pais.
Nas linhas orientadoras do Projecto Educativo, a
ETAP considera muito importante o papel dos Pais,
reconhecendo-o como insubstituível na educação e
formação dos jovens estudantes, apelando à sua participação na vida escolar, ao acompanhamento da
aprendizagem dos seus filhos, interagindo, deste modo,
na dinâmica da comunidade educativa.
Neste momento, a Associação de Pais já está a
trabalhar na elaboração do plano de actividades, decidindo participar na actividade natalícia de solidariedade
dirigida à comunidade local, calendarizada para a próxima sexta-feira e integrada no projecto interdisciplinar
de turma dos cursos de Hotelaria Recepção e Atendimento/Cozinha, 110 anos. Por outro lado, promoveu no
passado no dia 09 de Dezembro uma reunião de trabalho com os representantes das Associações de Estudantes da ETAP, nomeadamente dos pólos de Caminha, Vila Praia de Âncora, Vila Nova de Cerveira e
Valença, com o objectivo de definir estratégias de cooperação nas iniciativas a desenvolver.

Portugal
há 50 anos na ONU
Foi há cinquenta anos, no dia 14 de Dezembro de 1955, que Portugal aderiu à Organização das
Nações Unidas (ONU), juntamente com catorze países, entre os quais a Espanha, Irlanda e Itália. A
admissão de Portugal na ONU não foi fácil, com
várias candidaturas sendo sistematicamente vetadas
pela União Soviética, devido à Guerra Fria que opunha dois blocos: o Ocidental, encabeçado pelos
Estados Unidos, e seus aliados aos soviéticos.
A ONU foi fundada por 51 países, a 24 de
Outubro de 1945, após a Segunda Guerra Mundial,
com o propósito de manter a Paz e a Segurança no
mundo, fomentar as relações cordiais entre as
Nações e promover o progresso social, melhorar os
padrões de vida e Direitos Humanos, dando ênfase
à igualdade de soberania dos Estados Membros.
Uma vez membro da ONU, Portugal deveria
dar a independência às suas colónias, o que não
interessava ao Governo, que em vez disso declarouas como províncias ultramarinas” e concedeu a cidadania aos seus habitantes. Esta situação gerou controvérsia e levou, em 1961, ao isolamento de Portugal relativamente ao grupo de países afro-asiáticos,
apoiados pelo bloco soviético, e que viria a influenciar o eclodir da Guerra Colonial em Luanda, Angola,
a 4 de Fevereiro de 1961. Guerra que só terá fim na
sequência da Revolução dos Cravos em Lisboa, a
25 de Abril de 1974.
A ONU, em Portugal, está representada pelo
Centro de Informação da ONU, que tem o papel de
informar o público em geral, os meios de comunicação social, instituições e organizações de todo o tipo
sobre a ONU e o seu sistema.
Actualmente, esta instituição conta com 191
Estados Membros que se reúnem na Assembleia
Geral, sendo que cada país membro tem direito a
um voto e as resoluções acordadas têm peso no
contexto da Comunidade Internacional. Esta organização investe anualmente cerca de 28 biliões de
euros em países em desenvolvimento, por meio de
empréstimos ou doações, contribuindo assim para o
esbatimento das desigualdades entre os seus membros.
Dália Guerreiro
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CAMPEONATO
DISTRITAL
DA 1ª DIVISÃO

CAMPEONATO
DISTRITAL
DA 1ª DIVISÃO
DE HONRA

8ª JORNADA
RESULTADOS
Perre, 3 - Ambos Rios, 1
Moreira, 1 - Fachense, 1
Artur Rego, 2 - Vila Franca, 2
Neiva, 0 - Campos, 2
Moledense, 4 - Torre, 0
Bertiandos, 0 - Vit. Piães, 2

8ª JORNADA
RESULTADOS
Melgacense, 0 - Limianos, 1
P. Barca, 2 - Távora, 0
Darquense, 1 - Ancorense, 1
Chafé, 2 - Vila Fria, 3
Alvarães, 1 - Neves, 5
Ânc. Praia, 3 - Castelense, 1
Raianos, 1 - Courense, 0

9ª JORNADA
RESULTADOS
Castanheira, 2 - Perre, 0
Ambos Rios, 4 - Moreira, 3
Fachense, 2 - Artur Rego, 2
Vila Franca, 7 - Neiva, 0
Campos, 2 - Moledense, 0
Torre, 3 - Bertiandos, 2

CAMPEONATO
NACIONAL
DA 2.ª DIVISÃO
(Série A)

9ª JORNADA
RESULTADOS

1º - Perre

21

Melgacense, 2 - P. Barca, 0
Távora, 2 - Darquense, 2
Ancorense, 3 - Chafé, 0
Vila Fria, 0 - Alvarães, 2
Neves, 2 - Ânc. Praia, 0
Castelense, 2 - Raianos, 3
Limianos, 4 - Courense, 2

2º - Castanheira

16

CLASSIFICAÇÃO

3º - Moledense

14

4º - Campos

14

5º - Vila Franca

13

6º - Artur Rego

13

7º - Torre

13

8º - Vit. Piães

12

9º - Fachense

10

CLASSIFICAÇÃO

10º - Moreira
11º - Ambos Rios

8

12º - Neiva

3

13º - Bertiandos

3

BOAS FESTAS DE
NATAL E BOM
ANO DE 2006

9.ª JORNADA
RESULTADOS
Fafe, 1 - Sandinenses, 0
Torcatense, 0 - U. Madeira, 0
Lixa, 0 - Freamunde, 1
Atl. Valdevez, 0 - Ribeirão, 1
Portosantense,0-Famalicão,0
Vilaverdense, 1 - Trofense, 3

10.ª JORNADA
RESULTADOS
U. Madeira, 3 - Fafe, 1
Freamunde, 2-Torcatense, 0
Ribeirão, 2 - Lixa, 1
Braga B, 0 - Atl. Valdevez, 0
Trofense, 1-Portosantense, 0
Camacha, 2-Vilaverdense, 0

CLASSIFICAÇÃO

CAMPEONATO
NACIONAL
DE JUNIORES A
2.ª DIVISÃO
(Série A)

11.ª JORNADA
RESULTADOS

CAMPEONATO
NACIONAL
DA 3.ª DIVISÃO
(Série A)
11.ª JORNADA
RESULTADOS

11.ª JORNADA
RESULTADOS

Gil Vicente, 1 - Varzim, 2
Mirandela, 0 - Guimarães, 7
Vizela, 0 - Merelinense, 0
Diogo Cão, 1 - Cerveira, 0
Fafe, 1 - Braga, 2
Rio Ave, 0 - Penafiel, 1

Taipas, 1 - Vianense, 3
Moncorvo, 1 - Famalicão, 3
Cerveira, 1 - Diogo Cão, 1
Flaviense, 2 - Tirsense, 3
Penafiel, 4 - Merelinense, 2
Varzim, 6 - Esposende, 0

Cerveira, 0 - Monção, 0
Correlhã, 1 - Vinhais, 0
Esposende, 1 - Brito, 1
Valpaços, 0 - Cabec.se, 1
Merelinense, 4 - Mondin.se, 2
Oliveirense, 1-Maria Fonte, 0
Bragança, 3 - Amares, 1
Mirandela, 2 - Vianense, 1
Joane, 3 - Valenciano, 0

12.ª JORNADA
RESULTADOS

12.ª JORNADA
RESULTADOS

12.ª JORNADA
RESULTADOS

Penafiel, 1 - Fafe, 0
Rio Ave, 6 - Diogo Cão, 0
Braga, 0 - Vizela, 0
Cerveira, 2 - Mirandela, 0
Merelinense, 0-Gil Vicente, 2
Guimarães, 3 - Varzim, 1

Penafiel, 2 - Varzim, 1
Flaviense, 0 - Merelinense, 1
Cerveira, 2 - Tirsense, 1
Moncorvo, 1 - Diogo Cão, 1
Taipas, 1 - Famalicão, 1
Vianense, 3 - Esposende, 3

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Monção, 1 - Joane, 0
Vinhais, 0 - Cerveira, 2
Brito, 3 - Correlhã, 2
Cabeceir.se, 4-Esposende, 0
Mondinense, 4 - Valpaços, 1
Maria Fonte, 2 - Merelin.se, 0
Amares, 2 - Oliveirense, 1
Vianense, 1 - Bragança, 1
Valenciano, 0 - Mirandela, 2
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1º - Trofense

21

19

2º - Camacha

16

1º - Guimarães

36

1º - Penafiel

31

3º - Darquense

18

3º - U. Madeira

15

2º - Penafiel

31

2º - Merelinense

27

4º - Ponte da Barca

18

4º - Ribeirão

14

3º - Braga

26

3º - Varzim

25

1º - Bragança

28

5º - Neves FC

18

5º - Famalicão

13

27

13

6º - Freamunde

12

7º - Távora

13

7º - Sandinenses

12

8º - Courense

12

8º - Portosantense

12

9º - Fafe

11

1º - Limianos
2º - Melgacense

6º - Raianos

10

CAMPEONATO
NACIONAL
DE JUNIORES B
2.ª DIVISÃO
(Série A)

9º - Âncora Praia

9

4º - Rio Ave

20

4º - Tirsense

23

2º - Mirandela

5º - Cerveira

19

5º - Famalicão

23

3º - Maria da Fonte

22

6º - Varzim

18

6º - Flaviense

17

4º - FC Amares

22

7º - Vizela

16

7º - Diogo Cão

15

5º - Joane

22

6º - Cabeceirense

20

7º - Oliveirense

18

8º - Monção

18

9º - Merelinense

18

8º - Gil Vicente

16

8º - Vianense

12

10º - Alvarães

9

10º - Sp. Braga B

11º - Ancorense

8

11º - Lixa

8

9º - Merelinense

15

9º - Taipas

11

12º - Vila Fria

7

12º - Vilaverdense

8

10º - Diogo Cão

15

10º - Cerveira

11

7

13º - Atl. Valdevez

7

11º - Fafe

7

11º - Moncorvo

5

3

14º - Torcatense

2

12º - Mirandela

1

12º - Esposende

4

13º - Castelense
14º - Chafé

ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL
DE VIANA DO CASTELO
CASTIGOS DO
CONSELHO DE DISCIPLINA
CAMPEONATO DISTRITAL
DA 1.ª DIVISÃO DE HONRA
SPORT CLUBE MELGACENSE
Bártolo Ruben Ferreira Pinheiro
30 Dias de suspensão e multa de € 30
ASS. DESP. PONTE DA BARCA
José António Sousa Vieira Silva
1 Jogo de suspensão
C.C.D. ANCORENSE
José Paulo Alves Costa
30 Dias de suspensão e multa de € 60
VILA FRIA 1980
Luís Miguel Pinto Oliveira
1 Jogo de suspensão
ASS. DESPORTIVA DE CHAFÉ
Vítor Manuel Aguiar Ferreira
30 Dias de suspensão e multa de € 40
Luís Carlos Jacome Lima Barbosa
2 Jogos de suspensão
ASS. DESP. ALVARÃES
António Ferreira Oliveira
Repreensão por escrito
Nuno Miguel Rodrigues Magalhães
1 Jogo de suspensão
Nuno Miguel Barros Cerqueira
2 Jogos de suspensão
GRUPO DESPORTIVO CASTELENSE
João Carlos Araújo Cunha
2 Jogos de suspensão
CAMPEONATO DISTRITAL DA 1.ª DIVISÃO
ASS. DESPORTIVA DE CAMPOS
David Carneiro Castro
1 Jogo de suspensão
TORREENSE SPORT CLUBE
José Ribeiro Cunha Moreira
1 Jogo de suspensão

9

CLASSIFICAÇÃO

REMO
Dois atletas da Juventude de
Cerveira nos trabalhos da
Selecção Nacional de Juniores
Decorreu nos dias 26 e 27 de Novembro de
2005 na Pista do Centro Náutico de Montemor-oVelho a 1ª Regata de Testes Nacionais 2005 para
os escalões juniores e seniores.
O objectivo destes testes, é aferir o nível dos
atletas participantes, em particular dos que compõem as equipas nacionais, afim de representarem
a Selecção Nacional nas Regatas do Campeonato
do Mundo (Amesterdão) e Coupe de la Jeunesse
(Groningem).
A
Associação Desportiva e Cultural da
Juventude de Cerveira (A.D.C.J.C.) esteve presente
com a tripulação júnior, composta por Bruno Tiago e
Carlos Fernandes na embarcação 2- (shell 2 s/ timoneiro).
No conjunto de 4 provas de apuramento realizadas, estes atletas obtiveram um excelente resultado ao conseguirem alcançar o 1º lugar (12 equipas).
Em face dos resultados, os referidos atletas
foram desde logo convocados pela Federação Portuguesa de Remo para integrarem a equipa de trabalho da Selecção Nacional que vai para estágio de
19 a 22 de Dezembro de 2005, no Pocinho (FôzCoa).
Nuca é demais recordar que esta dupla, na
época passada, consagrou-se Campeã Nacional de
Fundo e Velocidade no escalão júnior em 2x. No
entanto, enquanto que Bruno Tiago já várias vezes
integrou os estágios da Selecção Nacional, Carlos
Fernandes é a 1ª vez que vai para estágio.
Com estes resultados de início de época
2005/2006, abrem-se boas expectati vas quanto aos
objectivos a alcançar por parte dos atletas e do Clube.
Manuel Soares

Já pensou presentear, neste Natal,
um familiar ou um amigo com
uma assinatura de “Cerveira Nova”

LEIA,
ASSINE

10º - Brito

17

11º - Cerveira

15

12º - Mondinense

13

13º - Esposende

13

14º - Valpaços

11

15º - Vinhais

9

E DIVULGUE

16º - Correlhã

9

“CERVEIRA NOVA”

17º - Vianense

7

18º - Valenciano

6

FUTEBOL DE VETERANOS
Taça A.F. Viana do Castelo
Cerveira, 0 - Vianense, 1
S. Marta, 0 - Cerveira, 4

Campeonato Distrital
Vianense, 3 - Cerveira, 1
Cerveira, 17 - Cardielos, 0
S. Marta, 0 - Cerveira, 4

Quilómetro Jovem já
tem vencedores
Integrada na campanha “ Viva o Atletismo”
da Federação Portuguesa de Atletismo, disputouse no dia 3 de Dezembro, no Estádio Municipal
Manuela Machado, a primeira prova de pista da
época 2005/2006, organizada pela Associação de
Atletismo de Viana do Castelo.
Esta prova designada por “Quilómetro
Jovem” destinou-se a atletas masculinos e femininos dos escalões de Infantis, Iniciados e Juvenis.
Como o nome indica, tratou-se de uma corrida de
1000 metros disputada em pista sintética ao ar
livre, onde participaram os melhores atletas regionais na distância.
Quanto aos vencedores, nos escalões de
Iniciados e Juvenis, o Centro de Atletismo dos
Arcos de Valdevez fez o pleno e ganhou todas as
provas através de Maria Gonçalves, Bruno Galvão,
Adelaide Coimbra e Anselmo Cerqueira. No escalão de Infantis, Soraia Costa do Anha e Guilherme
Rodrigues do Mazarefes foram os vencedores.
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Natal 2005

Sofrer som dos sinos que anuncia
friorento Menino a rir num catre
de palha e feno: imagem de Quem treme
e chora na inocência da alegria
A Igreja que sofre e pede ajuda,
no Natal mais precisa e mais padece,
porque Jesus, de novo, nu, renasce
no som dos sinos da Igreja perseguida
E há um sino cujo som é só ausência
e que badala muito mais do que mil sinos:
o sino da Igreja do Silêncio
Seu timbre soa um trovão tremendo:
nas catacumbas d’hoje, ao relento, os meninos
que acabam de nascer só têm esperança.
Fundação Ajuda à Igreja que Sofre

O Natal Hindu
“Diwalli” é um festival hindu de cinco dias, que
tem o mesmo significado do “Natal” para os Cristãos.
Sendo uma das festas mais importantes para esta
religião, é uma época em que todos os Hindus se
juntam com a sua família, que também se denomina
“Festa das Luzes”, já que todas as casas são iluminadas, simbolizando o Conhecimento.
Um facto deveras curioso é que, na Índia, o
“Diwalli” é celebrado em várias regiões de formas
diferentes. Por exemplo, no Norte festeja-se o
regresso a casa de “Rama”, um dos muitos deuses
hindus, depois de catorze anos no exílio, e a sua
coroação depois de derrotar as forças do Mal. Mais
a Oeste é homenageada a deusa da riqueza,
“Lakshmi”, riqueza esta que está ligada ao espírito
da Bondade, Honestidade e Respeito. Já no Sul da
Índia, a lenda conta que um demónio do inferno
desafiou “Krisna”, um dos principais deuses hindus,
e após dois longos dias de luta, as forças do Bem
voltaram a trazer o equilíbrio.
Independentemente de todas as lendas, nesta
ocasião celebra-se a vitória do Bem sobre o Mal, a
união das famílias e a Esperança no Futuro.
Nestes cinco dias de celebração, o primeiro é
dedicado à riqueza de espírito, no segundo é homenageada “Kalli”, a deusa da força, o terceiro dia é o
“Diwalli”, e o quarto dia é a chegada do novo ano.
Por fim, o quinto dia tem por objectivo ver o Bem em
cada pessoa.
A Religião Hindu rege-se pelo calendário
lunar, pelo que esta época festiva nem sempre é
celebrada no mesmo dia. Neste ano de 2005, o
“Diwalli” celebrou-se na primeira semana de Novembro.
Rajeev Amratlal

Carta e perfume Natalício
aos cerveirenses
Chegamos a um tempo de frio, de chuva e ar
fresco. É como Cerveira na época Natalícia, formosa e
bela; a terra molhada invade os nossos corações, os
nossos sentidos e as noites tornam-se mais compridas.
A vida, tal como o ano, também tem as suas
estações. Na Primavera tudo são risos, força e alegria
como acontece aos seres humanos durante os primeiros anos de vida.
Depois vem o Verão e o perfume das flores e
dos frutos maduros, as sementeiras que dão fruto graças à força e energia do calor. É como as nossas vidas,
apostamos profissionalmente, os nossos filhos crescem
e formam-se como seres individuais...
E sem quase darmos por isso chegamos aos
cinquenta anos que percorremos o Verão da nossa
existência, construindo ou destruindo o futuro. É como
Cerveira nesta estação, é a mais formosa vila com futuro...
No Outono tudo parece aquietar-se, chegam os
primeiros frios, o ar fica leve, são feitas as colheitas e
os celeiros ficam cheios. Também para nós este tempo
é de balanço, ainda podemos olhar para trás e corrigir
caminhos, prevenindo uma velhice com algum bem
estar. É como a nossa Cerveira: nos dá o (seu) bemestar até no Outono,
Quando chegamos ao Inverno, época de recolhimento e de maior solidão, é tempo de ter um pouco de
repouso e gozarmos os resultados das duras canseiras
do Verão e do Outono. E Cerveira, nesta época, é também de muito amor, reconhecimento, repouso e, por
isso, saibamos gozá-la.
Como a Natureza, também nós atravessamos as
fases naturais do desenvolvimento para no fim sermos
premiados ou castigados pela forma como utilizamos
esse poderoso dom.
Viver é bom, com o perfume de Cerveira melhor,
aproveitemos este privilégio que nos foi concedido e
bebamos o cálice da Vida até à última gota.
Um Natal de paz e muito amor a todos os cerveirenses, para os nossos governantes e para este jornal,
que continue por muitas e muitas festas Natalícias.
Dalila Malheiro - (Cerveira)

Um Santo e Bom Natal
Tão depressa já passou
Um ano mas com tristeza
Para já ainda cá estou
Admirar tanta beleza
O Natal era lindo
Quando eu era criança
Era um Natal sentido
No tempo da minha infância
E como tudo acaba
Com o decorrer do tempo
Esta vida está marcada
Para vivermos um momento
Eu sonhava viver
Sempre como uma flor
Pois não queria morrer
E deixar tanto amor
A riqueza que eu sinto
Chegar a outro Natal
E que seja bem-vindo
Para o ano outro igual

Natal,
quadra festiva
Poema de Manuel Viegas (Lisboa)

Com a graça do divino
Nasceu Jesus de Maria
E a partir desse dia
O mundo se transformou
Fez-se Homem o Menino
Chamou a si multidões
Depois de muitas lições
A todos abençoou
Daí que nesta data
De perdão e de amor
Que se vive com fervor
Ambiente cordial
Pensar de forma sensata
Reunir toda a família
Nesta noite de vigília
P’ra festejar o Natal
Consoada é tradição
Que reúne os parentes
Com amizade contentes
Sentados na mesma mesa
E é grande a refeição
Comendo, bebendo e rindo
E seus corações abrindo
Com lealdade e franqueza
O Pai Natal nunca esquece
Vai pôr de noite em segredo
O almejado brinquedo
Dentro de cada sapato
Quando o dia clarece
É enorme a euforia
Dos gaiatos a alegria
Com laivos de espalhafato
É uma quadra festiva
Que nos faz muito pensar
E nos leva a acreditar
Que o Natal é realidade
É uma história alusiva
À fé que tem toda a gente
E de forma intransigente
Acredita que é verdade
Toda a festividade
Nesta quadra em que nasceu
Jesus Cristo que nos deu
A graça celestial
Representa claridade
Está na fé de quem é crente
E vive bem consciente
Do que é o Santo Natal

Danças de Natal
Foram apresentadas danças de Natal no
salão dos Bombeiros Voluntários e isso aconteceu
na actuação pública da Escola de Dança de Vila
Nova de Cerveira.

Concerto de Natal
O Grupo Vox Angelis, composto por cinco
exí mios executantes, apresentou na Igreja Matriz de
Vila Nova de Cerveira um concerto de Natal.

A todos que emigrais
Por esse mundo além
Que passeis muitos natais
E lembrai-vos de alguém
Muito bom foi o que fiz
Eu penso que nada mau
Desejo um ano feliz
Um Santo e Bom Natal
Judite Carvalho

Crianças do 1.º Ciclo do Ensino
Básico e dos jardins de infância
do concelho de Cerveira tiveram
festa de Natal
Durante dois dias (14 e 15 de Dezembro) as
crianças do 1.º Ciclo do Ensino Básico e dos jardins
de infância do concelho de Vila Nova de Cerveira
tiveram a festa de Natal que decorreu no cine-teatro
dos Bombeiros Voluntários.
Foi uma alegria para essas crianças que
vibraram, com entusiasmo, com todas as ofertas e
di versões em que se viram envolvidas.
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