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2 - Publicidade
2.ª Publicação no CN - Edição n.º 823, de 5/8/2007

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
DIRECÇÃO GERAL DOS IMPOSTOS - DGCI
SECÇÃO DE FINANÇAS DE
VILA NOVA DE CERVEIRA - 2356

ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO BEM
Serv. Finanças Vila Nova de Cerveira - (2356) Freguesia
de Vila Nova de Cerveira. Prédio Urbano Artigo 746 - Fracção
AAAZ. Identificação do bem: Prédio em regime de propriedade
horizontal. Afectação: escritório, inscrição na matriz 1988. Descrição: Escritório, sito no lado noroeste da parte central, tem acesso
à via pública através de um corredor sito no espaço central, lado
poente do piso que dá acesso às escadas que ligam o vestíbulo
que comunica com a porta 2. Descrição da avaliação S.C. 48 m2.
Localizado no distrito de Viana do Castelo, concelho de Vila Nova
de Cerveira, freguesia de Vila Nova de Cerveira.
TEOR DO ANÚNCIO
Manuel José Romeu Galamba Ramalho, Chefe de Finanças do Serviço de Finanças de Vila Nova de Cerveira - 2356 -, faz
saber que no dia 2007-10-11, pelas 10:00 horas, neste Serviço de
Finanças, sito em Av. Heróis do Ultramar, Vila Nova de Cerveira,
se há-de proceder à abertura das propostas em carta fechada,
para venda judicial, nos termos dos artigos 248.º e seguintes do
Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), do
bem acima designado, penhorado ao Executado infra indicado,
para pagamento da dívida no valor de 73.235,67 €, sendo
64.423,27 € de quantia exequenda e 8.812,41 € de acréscimos
legais.
Mais, correm anúncios e éditos de 20 dias (239.º/2 CPPT),
contados da 2.ª publicação, citando os credores desconhecidos e
os sucessores dos credores preferentes para reclamarem, no
prazo de 15 dias, contados da data da citação, o pagamento dos
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seus créditos que gozem de garantia real, sobre o bem penhorado acima indicado (240.º/CPPT).
O valor base da venda é de 19.327 €, calculado nos termos do artigo 250.º do CPPT.
É fiel depositário Construções Covelo e Silva, Lda., residente em Av. dos Correios, Vila Nova de Cerveira, a qual deverá
mostrar o bem acima identificado a qualquer potencial interessado,
entre as 00:00 horas do dia 2007-06-24 e as 00:00 horas do dia
2007-10-10 (249.º/6 CPPT).
Todas as propostas deverão ser entregues no Serviço de
Finanças, até às 10:00 horas do dia 2007-10-11, em carta fechada dirigida ao Chefe do Serviço de Finanças, devendo identificar o
proponente (nome, morada e número fiscal), bem como o nome
do Executado e o n.º de venda 2356.2007.5.
As propostas serão abertas no dia e hora designados
para a venda (dia 2007-10-11 às 10:00 horas), na presença do
Chefe do Serviço de Finanças (253.º CPPT).
Não serão consideradas as propostas de valor inferior ao
valor base de venda atribuído a cada verba (250.º/2 CPPT).
No acto da venda deverá ser depositada a importância
mínima de 1/3 do valor da venda, na Secção de Cobrança deste
Serviço de Finanças e pago o Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis e o Imposto do Selo que se mostrem devidos. Os restantes 2/3 deverão ser depositados na mesma entidade, no prazo de 15 dias (256.º CPPT).
Se o preço oferecido mais elevado for proposto por dois
ou mais proponentes, abrir-se-á logo licitação entre eles, salvo se
declararem adquirir o bem em compropriedade. Estando presente
só um dos proponentes do maior preço, pode esse cobrir a proposta dos outros, caso contrário proceder-se-á a sorteio para
apurar a proposta que deve prevalecer (253.º CPPT).
IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO
Nome: CONSTRUÇÕES COVELO E SILVA, LDA.
Morada: AV. DOS CORREIOS - VILA NOVA DE CERVEIRA
Data: 21-06-2007
O Chefe de Finanças,
Manuel José Romeu Galamba Ramalho

Clube Desportivo de Cerveira
CONVOCATÓRIA
Rui Manuel Sousa Esteves, Presidente da Mesa da
Assembleia Geral do Clube Desportivo de Cerveira, no
uso das suas competências legais e estatutárias, convoca
uma Assembleia Geral Extraordinária de Sócios, a ter
lugar às 20h30 do dia 09 de Agosto de 2007, na sede da
Junta de Freguesia de Vila Nova de Cerveira, com a
seguinte ordem de trabalhos:
1. Contas e Relatório do Conselho Fiscal relativas ao
ano de 2006;
2. Análise da situação social, desportiva e financeira
do Clube referente à época 2006/2007; e
3. Assuntos de interesse relevante para o Clube.
OBS. - Se à hora marcada não estiver presente a
maioria exigida de sócios, a Assembleia decorrerá uma
hora mais tarde (21h30), com a presença de qualquer
número de sócios.
Vila Nova de Cerveira, 12 de Julho de 2007
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
a) - Rui Manuel Sousa Esteves
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MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
DIRECÇÃO GERAL DOS IMPOSTOS - DGCI
SECÇÃO DE FINANÇAS DE
VILA NOVA DE CERVEIRA - 2356

ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO BEM
Serv. Finanças Vila Nova de Cerveira - (2356) Freguesia
de Vila Nova de Cerveira. Prédio Urbano Artigo 756 - Fracção
AAO. Identificação do bem: Prédio em regime de propriedade
horizontal. Afectação: Comércio, inscrição na matriz 1988. Descrição: Loja, situa-se no ângulo norte-poente do corpo 3.º do edifício.
O acesso à via pública é através de portas próprias e independentes que comunicam directamente com a via pública. Descrição
da avaliação S.C. 37 m2. Localizado no distrito de Viana do Castelo, concelho de Vila Nova de Cerveira, freguesia de Vila Nova
de Cerveira.
TEOR DO ANÚNCIO
Manuel José Romeu Galamba Ramalho, Chefe de Finanças do Serviço de Finanças de Vila Nova de Cerveira - 2356 -, faz
saber que no dia 2007-10-10, pelas 10:00 horas, neste Serviço de
Finanças, sito em Av. Heróis do Ultramar, Vila Nova de Cerveira,
se há-de proceder à abertura das propostas em carta fechada,
para venda judicial, nos termos dos artigos 248.º e seguintes do
Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), do
bem acima designado, penhorado ao Executado infra indicado,
para pagamento da dívida no valor de 73.235,67 €, sendo
64.423,27 € de quantia exequenda e 8.812,41 € de acréscimos
legais.
Mais, correm anúncios e éditos de 20 dias (239.º/2 CPPT),
contados da 2.ª publicação, citando os credores desconhecidos e
os sucessores dos credores preferentes para reclamarem, no
prazo de 15 dias, contados da data da citação, o pagamento dos
seus créditos que gozem de garantia real, sobre o bem penhorado acima indicado (240.º/CPPT).
O valor base da venda é de 16.254 €, calculado nos termos do artigo 250.º do CPPT.
É fiel depositário Construções Covelo e Silva, Lda., residente em Av. dos Correios, Vila Nova de Cerveira, a qual deverá
mostrar o bem acima identificado a qualquer potencial interessado, entre as 00:00 horas do dia 2007-06-19 e as 00:00 horas do
dia 2007-10-09 (249.º/6 CPPT).
Todas as propostas deverão ser entregues no Serviço de
Finanças, até às 10:00 horas do dia 2007-10-10, em carta fechada dirigida ao Chefe do Serviço de Finanças, devendo identificar
o proponente (nome, morada e número fiscal), bem como o nome
do Executado e o n.º de venda 2356.2007.4.
As propostas serão abertas no dia e hora designada para
a venda (dia 2007-10-10 às 10:00 horas), na presença do Chefe
do Serviço de Finanças (253.º CPPT).
Não serão consideradas as propostas de valor inferior ao
valor base de venda atribuído a cada verba (250.º/2 CPPT).
No acto da venda deverá ser depositada a importância
mínima de 1/3 do valor da venda, na Secção de Cobrança deste
Serviço de Finanças e pago o Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis e o Imposto do Selo que se mostrem devidos. Os restantes 2/3 deverão ser depositados na mesma entidade, no prazo de 15 dias (256.º CPPT).
Se o preço oferecido mais elevado for proposto por dois
ou mais proponentes, abrir-se-á logo licitação entre eles, salvo se
declararem adquirir o bem em compropriedade. Estando presente
só um dos proponentes do maior preço, pode esse cobrir a proposta dos outros, caso contrário proceder-se-á a sorteio para
apurar a proposta que deve prevalecer (253.º CPPT).
IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO
Nome: CONSTRUÇÕES COVELO E SILVA, LDA.
Morada: AV. DOS CORREIOS - VILA NOVA DE CERVEIRA
Data: 21-06-2007
O Chefe de Finanças,
Manuel José Romeu Galamba Ramalho
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Adriano Gonçalves da Cunha
Ar mador
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“CERVEIRA NOVA”
o seu jornal
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Crónica da quinzena

Festas Concelhias, um
cartaz sempre actual
Já vão longos os anos em que se realizam,
anualmente, as Festas Concelhias que têm como
patrono S. Sebastião, não obstante a paróquia
de Vila Nova de Cerveira mantenha como orago
S. Cipriano.
Este ano, com um cartaz quase idêntico ao de
jornadas passadas, onde sobressaíram o cortejo
etnográfico, as cerimónias religiosas, os concertos musicais, o festival folclórico e os fogos de
artifício, as Concelhias/2007 voltaram a ter brilhantismo, continuando na senda dos acontecimentos que dão notoriedade ao velho burgo.
E é bom não esquecer que, embora já tenhamos
fins de semana, especialmente em sábados dias
de feira semanal, em que a presença de público
é deveras impressionante, as Festas do Concelho continuam a ter um lugar especial na atracção turística das terras da cervaria.
É bom não esquecer que para essa realidade há
um contributo muito significativo de pessoas,
integrantes das denominadas comissões de festas, que não olham a sacrifícios para que as realizações sejam levadas a cabo e atinjam os
maiores resultados. Contando, como é evidente,
com ajudas oficiais e das populações do concelho.
Mais um ano em que se celebrou S. Sebastião e
as Festas Concelhias, pelo que os cer veirenses
residentes poderão dizer aos cer veirenses
ausentes e aos não cerveirenses que se os cerveirenses quiserem para o ano haverá mais.
José Lopes Gonçalves

► Devido às obras do IC1 fortes
“tiros” projectaram pedras para
oficina de automóveis em Gondarém

Informação do Concelho - 3
► Estação de tratamento de água
da Ponte da Barca também
abastecerá Vila Nova de Cerveira
Segundo foi referido por fonte da empresa
Águas do Minho e Lima, no primeiro semestre de
2008 deverá entrar em funcionamento a nova estação de tratamento de água (ETA), localizada em S.
Jorge de Touvedo, em Ponte da Barca.
Para servir cerca de 200 mil pessoas de seis
concelhos do Alto Minho, Arcos de Valdevez, Ponte
da Barca, Ponte de Lima, Viana do Castelo, Caminha e Vila Nova de Cerveira, a nova ETA estará
concluída em Fevereiro do próximo ano e o seu custo rondará os 6,8 milhões de euros, que junto com
outros empreendimentos adicionais, em construção,
atingirá um total de 75 milhões de euros.
A conduta principal, numa extensão de aproximadamente 80 quilómetros, ligará a nova ETA a
Viana do Castelo, com segui mento da capital do
distrito a Vila Nova de Cerveira.

► De 9 a 12 de Agosto os festejos
a S. Roque e S. Cipriano, em
Vila Nova de Cerveira
Na Rua das Cortes vão decorrer, de 9 a 12 de
Agosto, os festejos em louvor de S. Roque e também extensivos a S. Cipriano.
Do variado programa, destaque para as cerimónias religiosas, caminhada nocturna “A Rota do
Contrabando”, “Passeio B.T. T.”, actuações da
Orquestra Lusitana, da Banda Musical de Avintes e
do Grupo TYop-5, estando ainda referenciado na
programação a “Banda Humorística das Cortes” ou
não se festejasse o “S. Roquinho das Cortes”.

► Em 27 e 28 de Julho, noites de
fado em Vila Nova de Cerveira

Na sequência das obras do IC1, na ligação a
Gondarém, Estrada Nacional 13, tem acontecido
alguns rebentamentos que colocam em perigo pessoas e bens.
Recentemente mais “tiros”, muito violentos,
projectaram pedras que foram atingir uma oficina de
automóveis na freguesia de Gondarém e ainda danificaram alguns veículos.
As pessoas sentem-se incomodadas com
estas perigosas anomalias e sugerem que, quando
se efectuarem rebentamentos, se accionem meios
de protecção como, por exemplo, a colocação de
telas.
Refira-se, ainda, que além da oficina de automóveis e dos veículos já mencionados também houve casas de habitação em que caíram estilhaços de
pedras.

► Javalis em Gondarém - dois
foram atropelados por um camião
Dois corpulentos javalis que, ao que se julga,
se teriam afastado de um grupo mais numeroso, ao
atravessarem a Estrada Nacional 13, no lugar da
Tei xugueira, na freguesia de Gondarém, foram atropelados por um veículo pesado.
Tudo parece indicar que uma vara de javalis
iria “atacar” os campos de milho da margem do Rio
Minho e, por descuido, os dois atropelados ficaram
debaixo das rodas do camião.

Assine, leia e divulgue
“Cerveira Nova”

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

► Unisénior confraterniza e
elege os seus corpos sociais
No encerramento do seu segundo ano de actividades, a Unisénior - Uni versidade Sénior de Vila
Nova de Cerveira promoveu um convívio de sócios e
alunos, no alto da Senhora da Encarnação.
Vi veram-se momentos de boa animação, onde
não faltaram as histórias, a música e a actuação do
Coral que, pela primeira vez, interpretou o já adoptado “Hino da Unisénior”, que é mais um marco no
percurso desta jovem “associação”!
Depois... a mesa farta, com sardinha assada
e as fêveras, seguidas dos “mi minhos” que, cada um,
levou para o “farnel”, tudo devidamente regado com
os néctares para os mais di versos paladares.
Terminada a “função”, nos termos da convocatória, deu-se cumprimento à parte formal, reunindo a Assembleia Geral para eleição dos corpos
sociais da Unisénior para o biénio 2006/2007, os
quais ficaram assim constituídos.
Assembleia Geral:
Presidente - António Roleira Marinho; Secretária - Maria Conceição Pacheco; Secretário - Diamantino Vale Costa; Suplente - Maria Luz Colaço.
Direcção:
Presidente - Euclides Rodrigues; VicePresidente - José Duro; Secretário - Jeremias Rodrigues Pinto; Tesoureiro - Cândido Magalhães Malheiro; Vogal - Joaquim Batista Pires Graça; Suplentes:
- Maria José Guerreiro e Victor Ferreira.
Conselho Fiscal:
Presidente - Josefina Silva; Relator - José
Vilas Leal; Secretário - Célio Amador Menezes Melo;
Suplente - Constantino Costa.
R.M.

► Idosos de Reboreda no passeio
dos avós a Ponte de Lima
Organizado pelo Centro de Dia de Reboreda,
efectuou-se o passeio dos avós que teve como meta
principal uma deslocação à freguesia de S. Martinho
da Gandra, no concelho de Ponte de Lima.
O evento aconteceu no dia 26 de Julho e na
confraternização estiveram presentes outros avós
de diferentes concelhos do Alto Minho, tendo todos
assistido às actuações do Rancho Folclórico e Banda de Música de S. Martinho da Gandra, de um grupo de concertinas, bem como a uma animada actuação de um conjunto de crianças.

► “Portugal Jazz” - festival
itinerante esteve em Cerveira

Foi em 27 e 28 de Julho que Vila Nova de
Cer veira registou duas noites de fado, com a canção
de Lisboa e a canção de Coimbra a prenderem as
atenções.
Como atracções, destaque para o consagrado
fadista João Braga, para a cerveirense Patrícia Silva
e para Raquel Tavares.
O Grupo de Fados de Coimbra também esteve presente, dando uma nota de nostalgia e saudade a todos aqueles que um dia passaram pela
“Velha Academia”.

► No universo de 231 alunos da
Escola Superior Gallaecia cerca de
uma centena são de nacionalidade
espanhola
Na Escola Superior Gallaecia de Vila Nova de
Cer veira leccionam 231 alunos, sendo 113 estrangeiros, com destaque para os de nacionalidade
espanhola que se contam, actualmente, em cerca de
uma centena.
Entre os docentes, que são 33, quatro são
estrangeiros, três dos quais oriundos de Espanha.
A funcionar desde 1992, a Escola Superior
Gallaecia está a seguir uma das suas principais finalidades que é a de leccionar, na área da arquitectura,
a alunos das duas margens do Rio Minho.

Houve, em 21 de Julho, no Terreiro de Cerveira, o “Portugal Jazz” que é considerado o maior festival itinerante de jazz que se realiza no nosso país.
Além de Vila Nova de Cerveira, o “Portugal
Jazz” esteve, numa primeira fase, na Figueira da
Foz, Penela, Sertã e Silves.

FUNERAIS
EM CORNES
Para o Cemitério Paroquial de
Cornes, foi a sepultar Luís Donato
Rodrigues, de 82 anos, casado, que
residia na vila de Valença.

EM VILA NOVA DE CERVEIRA
Com 84 anos de idade, foi a
sepultar para o Cemitério Municipal de
Vila Nova de Cerveira Manuel Monteiro Gomes, viúvo, utente do Lar Maria
Luísa.

EM SEIXAS
Natural de Vila Nova de Cerveira,
João António Costa Gomes, de 71
anos, casado, residente no lugar de
Bilhacão, em Seixas, foi a sepultar no
Cemitério Paroquial daquela Localidade do concelho de Caminha.

Às famílias de luto apresentamos sentidas
condolências.

4 - Informação do Concelho
► Forte de Lovelhe vai ser palco
de espectáculo musical de 16 a 18
de Agosto

Conforme já noticiamos anteriormente , o Forte de Lovelhe vai ser palco, de 16 a 18 de Agosto,
de um evento musical sem precedentes em Vila
Nova de Cerveira.
Trata-se do Island Love Party, cujo programa
é o seguinte:
Dia 16 - Actuação de David Vendetta, David
Gonçalves, Paris Avenue, Danny Corten, Said &
Nass-R, Sérgio Manuel e Miguel Maravalhas.
Dia 17 - Actuarão Dave Seaman, Soul Central,
Timmy Vegas, Andy W ard, Nuno Rocha e André
Alves.
Dia 18 - Estarão em palco Jamie Lewis, Copyright, Kim Cooper, Sebastian Gambôa e Fábio Brito.
Os ingressos terão os seguintes preços:
Pré-venda - diário € 15,00; passe para os três
dias € 30,00; e vendidos no dia € 20,00.
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► Campos e o seu
Parque Desportivo

SUGESTÕES E OUTROS REGISTOS
NEM TUDO LEMBRA

Vai por aí um movimento de renovação e de
esperança no futuro da Associação Desportiva de
Campos e da própria freguesia.
Por proposta da respectiva Direcção, a
Assembleia Geral aprovou, por unanimidade, a possí vel transferência das instalações desporti vas para
local mais amplo e mais acessível e próximo daquilo
que será o "Centro Escolar Norte" de Vila Nova de
Cer veira!
Mas não se trata de uma simples troca de
local, pois o que está em marcha é a preparação de
um projecto para um moderno e amplo complexo
desportivo, dentro das mais recentes concepções
técnicas de construção, com relvado sintético e
apto a receber as mais diversas competições desportivas.
Os associados da A. D. C., após vários esclarecimentos da Direcção, e, tendo em vista, o crescimento e o ressurgimento da freguesia como pólo
aglutinador do tecido urbano que se espalha ao seu
redor, não ti veram dúvidas em votar favoravelmente
tal proposta, e formularam votos para que tal desiderato se concretize, tanto mais que, quer a Junta
de Freguesia, quer a Câmara Municipal já deram o
seu "aval" a tais propósitos!
R.M.

► Idosos cerveirenses visitaram
Fátima e o Mosteiro da Batalha

► Alienação de parcelas de
baldio na freguesia de Campos
Numa das reuniões mais concorridas de sempre, a Assembleia de Compartes da freguesia de
Campos aprovou, por unanimidade, as propostas
de integração no domínio público da freguesia, de
duas parcelas de baldio, contíguas, sitas no Monte
de S. Sebastião, uma de
8.000m2 e outra de
16.000m2, destinadas, respectivamente, à instalação do Centro Escolar Norte de V. N. Cerveira e do
Parque Desportivo da Associação Desporti va de
Campos.
É, sem dúvida, uma decisão de largo alcance,
uma vez que a arborização do baldio em causa é de
geração espontânea, sem qualquer planeamento e
sem aproveitamento capaz em prol da freguesia e
da sua população.
Ao possibilitar-se a instalação naquele local
do Novo Centro Escolar Norte de V. N. Cerveira,
aponta-se para a formação dos nossos jovens, em
novos moldes, e acrescenta-se uma dupla mais valia,
quer ao monte baldio, quer à freguesia.
Por outro lado ao nascer ali um novo Parque
Desportivo, com diversas valências e as mais convenientes condições de modernidade, a freguesia
vê reforçado o seu grau de atractividade, permitindo-lhe marcar mais um importante passo no caminho do desenvolvimento e do bem estar físico e
mental da sua população.
R.M.
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FLOR E ARTE
FLORISTA
Maria da Graça B. A. Gomes
Mercado Municipal / 4920 VILA NOVA DE CERVEIRA
Telef.: 251 794 385 / Telem.: 963 314 948

Na descida da Rua das Cortes é frequente
verificar-se excesso de velocidade por parte de
alguns condutores indisciplinados e sem o mínimo
respeito, pondo em risco os transeuntes.
Existindo nessa movimentada artéria um estabelecimento de ensino, várias casas comerciais e
casas de habitação, seria de enaltecer a colocação
de semáforos nas proximidades do referido estabelecimento de ensino, evitando-se, assim, possíveis
graves consequências.
Porque nos parece aceitável esta sugestão,
aqui fica a lembrança para boa regularização do
trânsito.
Gaspar Lopes Viana

► Alterações no trânsito, até 31
de Agosto, no Terreiro e na Rua
Queirós Ribeiro, em Cerveira
Por deliberação da Câmara Municipal de Vila
Nova de Cerveira haverá, até ao dia 31 de Agosto,
restrições de trânsito no Terreiro e na Rua Queirós
Ribeiro.
No Terreiro, entre a Rua António José Duro e
o início, no próprio Largo, da Rua do Cais, os impedimentos são entre as 19 e a 01 hora do dia seguinte e na Rua Queirós Ribeiro, entre o entroncamento
da mesma rua com a Rua do Arrabalde e o Terreiro,
a circulação de veículos está interdita durante as 24
horas.
Estas alterações de trânsito foram iniciadas
em 14 de Julho.
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Durante dois dias, um grupo de idosos do Lar
Maria Luísa de Vila Nova de Cerveira efectuou um
passeio que teve como itinerário o Santuário de
Fátima e o Mosteiro da Batalha.
No Santuário de Fátima os idosos cerveirenses, além de visitarem a capela das aparições, a
catedral e os túmulos dos videntes, também tiveram
a oportunidade de apreciar o novo Museu da Vida
de Cristo, cuja inauguração aconteceu há pouco
tempo.
Esta viagem, organizada pela Santa Casa da
Misericórdia de Vila Nova de Cerveira, teve o patrocínio de di versas empresas.

► Festival de Folclore, em Sopo,
no dia 11 de Agosto
Conforme já ti vemos oportunidade de noticiar
em números anteriores, realiza-se no dia 11 de
Agosto o Festival Folclórico de Sopo, em que participam, além do agrupamento anfitrião, o Etnográfico
de Reboreda e os ranchos de Vilela (Paredes), de
Valpaços e de Santa Maria da Feira.
A concentração inicia-se às 17 horas e as
actuações principiam às 21,30 horas.
De referir que no dia 12 de Agosto o Rancho
de Sopo participará numa missa solene na Igreja
Paroquial, seguindo-se uma romagem ao Cemitério.

► Sociedade Teosófica do Porto
esteve em Vila Nova de Cerveira
Num sábado, em finais do mês de Julho, elementos da Sociedade Teosófica do Porto estiveram
em Vila Nova de Cerveira, onde efectuaram uma
agradável confraternização.
O grupo partiu do Mindelo, na A28, com destino à cidade de Viana do Castelo. Depois foi a etapa
até Vila Nova de Cerveira onde aconteceria, durante
largas horas, a animada reunião.
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SUMÁRIO DA REUNIÃO
Período Antes da Ordem do Dia
•

Renúncia ao mandato da vereadora Maria
José Castro Guerreiro

Ordem do Dia
•
•

SUMÁRIO DA REUNIÃO
Período Antes da Ordem do Dia
•
•
•

Aprovação da acta da reunião de 23 de Maio
de 2007
Alterações ao plano de actividades municipais, ao plano plurianual de investimentos e
ao orçamento da despesa

Posto móvel da estação de correios de Vila
Nova de Cerveira
Alteração da comissão de vistorias de espaços de jogo e de recreio
Alteração de trânsito na Rua Queiroz Ribeiro
e Terreiro

Ordem do Dia
•

Aprovação da acta da reunião de 27 de Junho
de 2007

Serviços Municipais

Serviços Municipais

•

•

Organização dos serviços municipais e quadro de pessoal

Gabinete Técnico Florestal – Plano Operacional Municipal

Emissão de Pareceres

Regulamentos Municipais

•

•
•

OREM – Organizações de Espectáculos Musicais, Lda – Reclamação – Parecer do consultor jurídico

Regulamento da Piscina Municipal
Regulamento Municipal de Toponímia
Numeração de Policia

Associações Culturais,
Desportivas e Humanitárias

Associações Culturais,
Desportivas e Humanitárias

•

•

•

Associação Recreativa e Cultural de Nogueira
– Beneficiação e alargamento da Ex. Pré
Escola – Recuperação de peças de artesanato
Clube Desportivo de Covas - Pedido de subsídio e apoio logístico

Grupos Folclóricos e
Associações Musicais
•

Rancho Folclórico Infantil de Gondarém –
Pedido de subsídio

•

Centros Sociais, Paroquiais e Comissões de Festas
•
•

Comissão de Festas de São Roque e São
Cipriano – Pedido de apoio
Centro Paroquial e Social de Covas – Pedido
de declaração de interesse público

Expediente e Assuntos Diversos

•

•

Processo de inquérito instaurado à funcionária
Maria Isabel Barreiro da Costa – Relatório
final

•

Expediente e Assuntos Diversos

•

•

•

•
•
•

Fiat Clássicos Clube de Portugal – Passeio
Primavera em Vila Nova de Cerveira
GEOTA – Grupo de Estudos e Ordenamento
do Território e Ambiente – Apresentação de
nova comissão executiva
Associação Portuguesa de Karaté Do Shotokai – 9º Encontro Interassociativo de Tai-Chi
em Vila Nova de Cerveira
Resumo diário da tesouraria
Aprovação da acta em minuta

e

Associação Cultural e Recreativa dos Bombos
de S. Tiago – Pedido de apoio
Sport Clube Pedaleiros – Proposta – Cedência do Pavilhão Municipal

Assuntos de Pessoal Municipal

•

MAIORES COMPETÊNCIA
DOS MUNICÍPIOS MOTIVA
ORGANIZAÇÃO DOS
SERVIÇOS MUNICIPAIS

11 de Julho

13 de Junho

•
•
•
•

DECO – Gabinete de Apoio Jurídico aos Cidadãos
Cruz Vermelha Portuguesa – Projecto “Diga
sim à prevenção IST/SIDA
Proc. 104/07-9 GAVNC – Inquérito – Queixa
contra desconhecidos por danos no parque
infantil sito no Castelinho
Ministério do Ambiente, do Ordenamento do
Território e do Desenvolvimento Regional –
Semana Europeia da Mobilidade – SEM
Campeonato Nacional de Juvenis de Atletismo – Desempenho da A.D.R.C. Lovelhe
Sucessora de Pedro Castellon, SL – Atribuição do nome de D. Luis Gras Tous à rua onde
se situa a empresa
Resumo diário da tesouraria
Aprovação da acta em minuta

VOTO DE RECONHECIMENTO
Maria José Castro Guerreiro, vereadora com mandato suspenso, comunicou à autarquia a
renuncia ao mandato para que havia sido eleita em Outubro de 2005 por motivos de saúde.
O executivo municipal, após tomar conhecimento da comunicação, deliberou atribuir-lhe um
voto de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido nos dois anos em que exerceu funções
no executivo e pela boa relação que sempre manteve com os elementos do executivo.
Deliberou ainda renovar os votos de uma rápida recuperação do seu estado de saúde. Esta
renuncia já foi comunicada ao elemento da lista imediatamente a seguir, Fernando José
Rodrigues Pires Venade, que não aceitou o cargo, sendo este ocupado pela vereadora
Sandra Maria Pereira Pontedeira, que substituiu Maria José Castro Guerreiro aquando do
pedido de suspensão do mandato.

s diversas competências que a Administração Central tem sucessivamente transferido para as autarquias locais implica a adaptação dos serviços municipais às novas exigências decorrentes desta realidade emergente
pautada pelo reforço de tarefas da administração local.
O executivo cerveirense, consciente da importância em responder favoravelmente às novas
competências, emitiu parecer favorável a uma
proposta de organização dos serviços municipais e quadro do pessoal que também já foi
objecto de discussão e aprovação na última
Assembleia Municipal.
As novas competências estão relacionadas com
alterações significativas no licenciamento de
obras, licenciamentos industriais e licenciamento de postos de combustível, as quais exigem
da parte da autarquia uma acentuada componente técnica.
Maior especialização é também exigida no sector da educação (apoio ao funcionamento das
escolas, jardins de infância e cantinas escolares) e nas áreas da saúde, acção social,
ambiente e ordenamento do território.

CRECHE DE CERVEIRA
COMO EXEMPLO PARA O PAÍS
O Ministro do Trabalho e da Solidariedade
Social, Vieira da Silva, anunciou recentemente
a abertura de 25 mil novas vagas em creches
até 2009, uma medida que visa inverter a tendência de quebra da natalidade no pais e na
qual se engloba ainda um pacote de incentivos
financeiros à procriação de filhos.
Para o efeito, o Programa de Alargamento da
Rede de Equipamentos Sociais (PARES) prevê
um investimento público de 65,5 milhões de
euros (num total de 129,8 milhões de euros)
para financiar projectos do sector social e solidário que permitirá atingir aquele número. O
objectivo é conseguir uma taxa de cobertura de
33 por cento em 2009, um ano antes do objectivo fixado pela União Europeia há cinco anos
em Barcelona.
Na apresentação desta medida, o Ministro do
Trabalho e da Solidariedade Social referiu-se à
creche situada na zona industrial como um
exemplo daquilo que pretende para o pais.
«Visitei uma creche em Vila Nova de Cerveira
que estava aberta das sete da manhã até as
dez noite e estava cheia de crianças”
Corrigindo o horário (a creche funciona das 6
da manhã às 10 da noite), refira-se que esta
opinião do ministro havia já sido mencionada no
acto de inauguração da creche da zona industrial, no dia 18 de Março deste ano, tendo o
governante assinalado a funcionalidade do
equipamento e desejado que todos os projectos
em vias de aprovação pelo governo tivessem a
mesma qualidade.

CERVEIRA “VILA DAS ARTES”
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2.ª Publicação no CN - Edição n.º 823, de 5/8/2007

RECEBEMOS

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
DIRECÇÃO GERAL DOS IMPOSTOS - DGCI
SECÇÃO DE FINANÇAS DE
VILA NOVA DE CERVEIRA - 2356

Tiveram a amabilidade de liquidar as respectivas anuidades os seguintes assinantes:

ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO BEM
Serv. Finanças Vila Nova de Cerveira - (2356) Freguesia
de Vila Nova de Cerveira. Prédio Urbano Artigo 746 - Fracção
4AA. Identificação do bem: Prédio em regime de propriedade
horizontal. Afectação: Escritório, inscrição na matriz 1988. Descrição: Escritório, sito no lado sudoeste da parte central. Tem acesso à via pública através de um corredor sito no espaço central,
lado poente do piso que dá acesso às escadas que ligam com o
vestíbulo que comunica com a porta 2. Descrição da avaliação
S.C. 41 m2. Localizado no distrito de Viana do Castelo, concelho
de Vila Nova de Cerveira, freguesia de Vila Nova de Cerveira,
Rua D. Manuel I.
TEOR DO ANÚNCIO
Manuel José Romeu Galamba Ramalho, Chefe de Finanças do Serviço de Finanças de Vila Nova de Cerveira - 2356 -, faz
saber que no dia 2007-10-09, pelas 10:00 horas, neste Serviço de
Finanças, sito em Av. Heróis do Ultramar, Vila Nova de Cerveira,
se há-de proceder à abertura das propostas em carta fechada,
para venda judicial, nos termos dos artigos 248.º e seguintes do
Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), do
bem acima designado, penhorado ao Executado infra indicado,
para pagamento da dívida no valor de 73.235,67 €, sendo
64.423,27 € de quantia exequenda e 8.812,41 € de acréscimos
legais.
Mais, correm anúncios e éditos de 20 dias (239.º/2 CPPT),
contados da 2.ª publicação, citando os credores desconhecidos e
os sucessores dos credores preferentes para reclamarem, no
prazo de 15 dias, contados da data da citação, o pagamento dos
seus créditos que gozem de garantia real, sobre o bem penhorado acima indicado (240.º/CPPT).
O valor base da venda é de 16.506 €, calculado nos termos do artigo 250.º do CPPT.
É fiel depositária Construções Covelo e Silva, Lda., residente em Av. Dos Correios, Vila Nova de Cerveira, a qual deverá
mostrar o bem acima identificado a qualquer potencial interessado, entre as 00:00 horas do dia 2007-06-19 e as 00:00 horas do
dia 2007-10-08 (249.º/6 CPPT).
Todas as propostas deverão ser entregues no Serviço de
Finanças, até às 10:00 horas do dia 2007-10-09, em carta fechada dirigida ao Chefe do Serviço de Finanças, devendo identificar
o proponente (nome, morada e número fiscal), bem como o nome
do Executado e o n.º de venda 2356.2007.3.
As propostas serão abertas no dia e hora designada para
a venda (dia 2007-10-09 às 10:00 horas), na presença do Chefe
do Serviço de Finanças (253.º CPPT).
Não serão consideradas as propostas de valor inferior ao
valor base de venda atribuído a cada verba (250.º/2 CPPT).
No acto da venda deverá ser depositada a importância
mínima de 1/3 do valor da venda, na Secção de Cobrança deste
Serviço de Finanças e pago o Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis e o Imposto do Selo que se mostrem devidos. Os restantes 2/3 deverão ser depositados na mesma entidade, no prazo de 15 dias (256.º CPPT).
Se o preço oferecido mais elevado for proposto por dois
ou mais proponentes, abrir-se-á logo licitação entre eles, salvo se
declararem adquirir o bem em compropriedade. Estando presente
só um dos proponentes do maior preço, pode esse cobrir a proposta dos outros, caso contrário proceder-se-á a sorteio para
apurar a proposta que deve prevalecer (253.º CPPT).

D. Maria da Glória Costa Fagundes, de Reboreda; José Artur Amorim, da França; Joaquim Abel Barreira, de Sopo; Joaquim Domingos Reis Gonçalves,
dos E.U.A.; Avelino Costa, do Brasil; Manuel Cunha,
dos E.U.A.; José António Sobrosa Ferreira, de Loivo; D.
Deolinda Sforza, da Itália; Germano Abreu Guerreiro,
de Melgaço; Dr.ª Teresa Pinto Vitorino, de VNCerveira;
Américo Manuel Araújo, de Nogueira; D. Branca Rosa
Cruzeiro Seixas, de S. Pedro da Torre; João Maria da
Silva, da França; Pedro José Ferreira, da França; José
Carlos Amorim, dos E.U.A.; Manuel Fernando Rodrigues Pereira, de Candemil; António Silva Ramos, de
Gondarém; Pousada da Juventude de VN Cerveira; D.
Maria Cristina Martins Araújo, de Loivo; Escola de Condução Cerveirense, Lda., de VNCerveira; Eduardo Joaquim Pires Ranhado, de Lisboa; Augusto Armando
Romeu, de VNCerveira; Isaías Duque, dos E.U.A.;
João da Costa, dos E.U.A.; Junta de Freguesia de Vila
Nova de Cerveira; Joaquim José Gomes Carpinteira,
de Loivo; Junta de Freguesia de Loivo; Adriano César
Rodrigues de Barros, de Campos; D. Andrea Gonçalves, de VNCerveira; Armando Isidro Pereira Gomes, de
VNCerveira; Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Vila Nova de Cerveira; Colégio de Campos - Sociedade de Ensino, de Campos; Dr. Sebastião
Camilo Oliveira Ramos, de Vila Nova de Cerveira;
COOPTAPE, Lda., de VNCerveira; Dietética Cervinatur,
de VNCerveira; Empresa de Transportes Courense, de
Paredes de Coura; Fernando Leal, de VNCerveira; Fernando Vinhas da Costa, de VNCerveira; GABIGERH,
Lda., de VNCerveira; Guilherme da Silva Rodrigues, de
VNCerveira; D. Júlia Raquel Dias Gonçalves, de
VNCerveira; Dr. João Araújo, de VNCerveira; Eng.
João Fernando Brito Nogueira, de VNCerveira; João
Augusto Barbosa Dias, de Loivo; Joaquim Gonçalves,
de Lovelhe; José Carlos Segadães Barroso, de VNCerveira; José Carlos Fernandes Cerqueira, de VNCerveira; José Rocha Pereira, de Gondarém; D. Maria Conceição Nogueira Areal, de Lisboa; Manuel Otero Pereira, de Cornes; Junta de Freguesia de Lovelhe; e Mário
Francisco Sola de Castro, de Viana do Castelo.

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

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.

CERVEIRA NOVA
O jornal dos cerveirenses

IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO
Nome: CONSTRUÇÕES COVELO E SILVA, LDA.
Morada: AV. DOS CORREIOS - VILA NOVA DE CERVEIRA
Data: 21-06-2007
O Chefe de Finanças,
Manuel José Romeu Galamba Ramalho

www.cerveiranova.pt

“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

VENDE-SE EM CANDEMIL
Casa de habitação, terreno de
cultivo e 2 bouças de mato.

ESMERADO SERVIÇO
BOM AMBIENTE

Também se vende 1 bouça de mato em Gondar.
Contacto: telf. - 258 951 197

Chamosinhos, 37 / SÃO PEDRO DA TORRE
Telefones: 251 839 256 e 251 837 770

“CERVEIRA NOVA”
o seu jornal

NÃO ACEITAMOS RESERVAS DE MESAS

Opinião - 7

Ce r ve ira N ova - 5 de Agosto de 2007

Medicinas Alternativas - “A Vigia da Saúde”
Curas práticas pela água
(Continuação do número anterior)

Carta ao Director
Exmo. Senhor
Director do Jornal “Cerveira Nova”:
Com os meus cumprimentos, pedia o favor da
publicação, dada a sua importância, do seguinte:
No Caminho Público S. Sebastião-Aldeia,
devido à “incúria” de as valetas do caminho não
serem devidamente li mpas e ainda à permissão de
deixarem construir acessos a propriedades e habitações, sem obrigarem a deixarem um tubo que conduza as águas pluviais pelas respectivas valetas, as
mesmas águas “trabalham” pelo centro do caminho,
fazendo pequenos buracos no asfalto que, com o
trânsito (que não pode fazer cruzamentos por falta
de largura do caminho, facto para o qual alertei a
autarquia local no ano de 1988, sem que nada
tenham feito, pelo contrário, permitindo que ainda o
apertem mais), começam a alargar os buracos e a
cada vez ficarem mais profundos, andando em todo
o percurso as pedras soltas, o que constitui um perigo não só para os transeuntes como danos irreparáveis aos veículos que por ali circulam diariamente.
Como a Agenda 21 Local já está em execução,
então deixem as palavras e passem à acção para
uma boa qualidade de todos os cidadãos...
Pede-se, pois, para que, com urgência, o
mesmo Caminho seja reparado, não como é costume, andando a tapar os buracos à “pazada” sem
qualquer cilindro, mas nos sítios mais sujeitos à erosão, asfaltando devidamente todo o Caminho ou,
então, repete-se todos os anos o mesmo, obrigando
a uma maior despesa.
Cordiais saudações.
António Henrique da Cunha
(Gondarém)

Mensagem via Internet
Como já é do conhecimento de muita gente, a
partir de 1 de Janeiro de 2008, o Imposto Municipal
sobre veículos vai ser obrigatório. Mas quem teve
veículos e já os mandou para a sucata não vai conseguir anular a matrícula se o veículo foi abatido à
menos de quatro anos. Mesmo levando a declaração do sucateiro, a Direcção Geral de Viação de
Viana do Castelo não aceita os papeis e recusa-se a
anular a respectiva matrícula!
Como iremos fazer? Pagar o selo de um veículo que já não existe?
Sofia Ferreira
(Reboreda)

Limitar a acção dos sindicatos...
Numa tentati va de destruir o movimento sindical José Sócrates avança com um expectante exercício governativo – destruir o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local (STAL).
A proposta de Lei nº 145/X que pretende alterar o D. Lei 84/99 de 19 de Março, ambiciona exactamente a limitação do exercício da actividade sindical
e, está orientada exactamente para um sindicato da
função pública – o STAL. Único sindicato no país que
possui uma estrutura regionalista sólida, baseada em
direcções regionais (Drs) em cada distrito e subdivididas por Comissões Sindicais em cada local de trabalho, neste caso municípios ou empresas municipais.
As Dr.s possuem liberdade de gestão sindical,
embora tenham um vínculo nacional a uma organização centralizada em Lisboa (Direcção Nacional), que
acaba por coordenar a actividade.
Num universo nacional com perto de 80.000
associados, em Viana do Castelo o STAL possui dois
mil sócios, organizados em onze comissões sindicais,
48 delegados e 15 dirigentes sindicais. A presente
Lei permite que delegados e dirigentes possuam tem-

A água é tão importante para a nossa existência, que podemos estar um certo tempo sem alimentos, mas se nos faltar a água a duração da nossa
vida é muito mais curta. A água é um dos elementos
mais exigidos pela natureza, depois do ar, sobre o
qual se baseia a continuação da vida. Os efeitos
medicinais da água são, aliás, bem conhecidos. A
água actua como um tónico quando aplicada interna
e externamente. É um poderoso estimulante do apetite, quando administrada correctamente e a uma
ajustada temperatura.
No caso em que o paciente perdeu uma grande quantidade de sangue, injectam-lhe na circulação
uma quantidade de água esterilizada com uma
pequena porção de sal, e esta solução ajuda o coração a funcionar normalmente, tirando-lhe a sua fraqueza, actuando como um bom substituto do sangue,
até que o sistema se torne apto para produzir mais
quantidade de plasma.
A água, quando da sua aplicação externa, é
mais necessária. Os benefícios como agente curador
são muito mais numerosos. Para as curas externas
do nosso corpo existem, no País, as mais variadas
termas, em maior número a Norte da Cúria, com o

uso em hidroterapias, assim como outras especialidades em emersões, às lamas, vapores e gazes.
Esta matéria é muito vasta, respeitante às suas
águas termais e suas indicações para cada paciente,
o qual será devidamente aconselhado pelo seu médico ou clínico posicionado nessas áreas restritas para
cada tratamento, quer sejam ingeridos ou a serem
programados em banhos ou a vapores.
Também não esquecer a água do mar, uma
real estrutura vi va e regeneradora, por ser um imenso reservatório de seres vi vos (plâncton, bactérias
marinhas, algas) que produzem compostos biológicos denominados moléculas activas. As suas actividades terapêuticas são muitas e variadas pelo seu
poder antibiótico das suas bactérias marinhas, com
poder de penetração dos iões no organismo.
Existem no nosso País praias com o condão
de possuírem uma grande percentagem de iodo que,
aliadas às suas algas e lamas marinhas, são aconselhadas para todos os problemas ósseos e para
outras propriedades do corpo.
Jorge A. dos Reis
(Vilar de Mouros)
Ass. Portuguesa de Acupunctura SU-JIK

Salazar - O desejado?
Por intermédio de determinado canal de televisão, realizou-se um concurso para escolher a figura
mais marcante ao longo da História Portuguesa.
Concurso? Eu não concordo. Deixem descansar os nossos mortos. No entanto, talvez contra tudo
e todos, escolheram o Doutor Oli veira Salazar. Este
homem público foi, sem qualquer dúvida, o restaurador das Finanças, da ordem, do respeito, num país
em turbulência, porquanto, desde 1910 a 1926, com
16 revoluções e 43 governos.
Devido a esta instabilidade, tinha forçosamente de aparecer um homem com regras bem definidas
para repor a legalidade num país desconcertado.
Estas regras, sem dúvida muito arredadas do
momento actual. Outras figuras foram referenciadas:
Aristides Sousa Mendes, com o devido respeito e
gratidão, salvou muitas vidas humanas às guerras
dos ditadores nazis. D. Afonso Henriques, nosso primeiro Rei, que nos legou o Portugal de hoje. Infante
D. Henrique, que deu luz ao Mundo com as suas
descobertas, desse mundo ignorado. Dr. Álvaro
Cunhal, com a sua firmeza política, que a levou até
ao túmulo.
Porém, foi o Doutor Oli veira Salazar escolhido
porquê? Estarão os portugueses despolitizados, ou
estarão, sim, fartos de tantas promessas não cumpridas? Ou serão os portugueses saudosistas de um
passado austero, mas de um passado de respeito e
segurança?
Eu diria apenas que a maioria do povo, este
povo trabalhador e honesto, quer ordem, segurança
e viver com dignidade e não com essa democracia
com prisões cheias, com centros de saúde a encerrar,
logo saúde precária, emprego em risco, que o digam
tantos milhares de trabalhadores, infelizmente

desempregados. Também os assaltos que por aí proliferam. Bancos, bombas de gasolina, na rua, em
suma: em todo o lado, não há lugar seguro. Com
toda esta instabilidade eu pergunto: será esta, de
facto, a verdadeira democracia? A verdadeira e
genuína democracia traduz-se em respeito, ordem e
pão, é este bem que o povo aspira e tem direito, é
esse bem que tantas vezes lhe é negado.
Portanto, não tenhamos dúvidas, foi por estas
e outras razões que o Doutor Oliveira Salazar foi
considerado o desejado. O povo já está bem politizado para saber o que deseja e não o que lhe querem
impor. É verdade que durante os anos da sua governação houve austeridade, rigor (eu vivi essa época),
mas eu pergunto: quem será que atira a primeira
pedra?
Não neguem esse passado à juventude, desse
Portugal de todos os portugueses, hoje de tantas
raças e credos, uns bons, outros todos sabemos da
triste realidade. Por isso, Salazar muito embora
empregasse regras duras, elas eram necessárias
num país em pleno caos.
Quem não tem defeitos? Jesus Cristo, um
Homem ímpar, e mesmo assim foi condenado por um
crime que não cometeu e morreu na Cruz para, desse modo, nos legar um Mundo melhor. No entanto,
decorridos tantos anos, onde encontramos esse prometido Mundo?
Portanto, sobre este cenário de certezas e
dúvidas, eu continuo a dizer: dei xem os nossos mortos descansar em Paz.

po disponível para a acção sindical, nomeadamente,
12 horas e 4 dias por mês, respectivamente, tempo
usado de forma restrita e consoante as orientações
das diversas coordenações regionais. No nosso distrito a média de utilização é de 5 horas por delegado
e menos de dois dias por dirigente, ou seja, existe
uma consciência que as dispensas sindicais só
devem ser usadas em casos indispensáveis, havendo
mesmo casos de agentes sindicais que reúnem
depois das horas normais de trabalho, ou até quem
faça sindicalismo ao fim de semana.
Além destes, ainda existem aqueles dirigentes
que por estarem a assumir cargos de coordenação e
administração, estão a tempo inteiro no sindicato,
assumindo este os excessos remuneratórios para
além do estipulado por Lei. Todas as estruturas possuem reuniões ordinárias, definindo acções, formações, informações, manifestações, documentos, e
todas as demais actividades decorrentes da área sindical. Definem-se estratégias que promovam a
melhor representação dos trabalhadores e a preservação de um sindicalismo democrático e evoluído.
Este esquema de organização é único devido à
especificidade dos seus associados. Uma organização de base por cada município. Uma organização

regional por distrito.
E este modelo único no país, promove uma
maior representatividade dos locais de trabalho. Proporciona uma maior participação de todos os trabalhadores na vida sindical. Promove uma dinâmica de
trabalho que se traduz num vasto campo reivindicativo que em qualquer acção é notório.
As últimas jornadas de luta denunciaram isso
mesmo. As manifestações possuem uma forte representação do STAL. As greves também.
Ora o governo está atento. E, quer de forma
linear continuar o seu caminho sem vacilar! Nem que
para isso destrua tudo o que mexe ao seu redor.
Tudo que possa incomodar.
Se o STAL incomoda, legisla-se de forma a
cortar-lhe as pernas.
É nesse sentido que este governo, dito de
esquerda, pretende limitar a intervenção sindical,
reduzindo-lhe os dirigentes. No caso da nossa região
e a levar à letra a proposta legislativa, considerando
o limite nacional para os dirigentes, ficaríamos reduzidos a um único dirigente.

Salvador J. Pestana de Carvalho
(Afife)

José Manuel Barros Lima
Coordenador do STAL/Viana
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PALAVRA DE DEUS
POR: Manuel Venade Martins (Pastor Evangélico)
E-mail: pastorvenade@yahoo.com / Página na Internet: www.igrejaemanuel.org
E quando o filho do homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com Ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas
diante d’Ele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas; e porá as ovelhas à sua direita, e os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que
estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo (S. Mateus 25:31-34).

Introdução
Vinde Benditos de meu Pai
Deus mandou a Noé construir uma arca de dimensões suficientes para alcançar todas as criaturas humanas e animais que deveriam ser alojadas e salvas do terrível
Dilúvio que iria assolar toda a Terra.
Poucos foram os que creram nessa chamada Divina e ignoraram a Noé e a sua mensagem, como homem temente a Deus. Não o creram de nenhuma maneira, até àquele dia que choveu do Céu (Hebreus 11:7). E entrou Noé com sua esposa e seus filhos Sem, Cão e Jafe, suas esposas, seus animais também. É desde aí, desses três filhos, que
a Terra tornou a ser povoada, por essas famílias e suas descendências. Por exemplo, Sem ocupou o Oriente, mais propriamente dito a Mesopotâmia (Babilónia), actual Iraque e
nações circunvizinhas. Cão ocupou a Palestina, etc. E Jafe as nações nordestes (ler Génesis 10:1-32).

CO MENT ÁRIO
( 2 0 0 7 - 0 8 - A)
Quando Deus Eterno construtor das nossas vidas,
ainda prematuras, dentro do ventre de nossas mães, nos
permitiu dar a vida, nunca foi seu propósito nos deixar para
sempre fora de seu reino, mas por causa da lei de livre alvitre que nos deu, para tomarmos a nossa própria escolha ou
decisão. Infelizmente o homem erra na sua escolha, ao não
optar pela redenção que nos é dada através da crucificação do Senhor Jesus no Calvário, verteu ali seu sangue
naquela cruz. Foi assim cumprido na íntegra o sacrifício em
que a cada ano eram sacrificados animais, incluindo o Cordeiro, pelo sacerdote levítico.

No momento em que o Senhor Jesus se dirigia
ao deserto, para ser baptizado, o próprio João Baptista
falou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do
mundo. Estava dizendo que Jesus seria imolado como
a vítima do sacrifício eterno, que a cada ano se executava. O mais cruel de todos os sacrifícios, ser cravado
numa cruz. E Ele o fez por amor a nós.
As escrituras nos falam, no verso 31, que o
Senhor Jesus vai tornar a voltar, mas não como cordeiro, porque isso já foi efectuado para sempre, mas como
Rei dos reis e Senhor da Glória. E as nações serão
convocadas para comparecerem ao seu julgamento, ali
ninguém poderá escapar. Serão separados uns dos
outros, deixará de haver mistura, conforme notamos, os
bodes à esquerda, representam todos os perdidos
(condenados) e as ovelhas, todos os salvos; os verdadeiros cristãos; as ovelhas são todos aqueles que se
converterem a Cristo e lavaram os seus pecados no

A Comunidade Evangélica da
Assembleia de Deus Emanuel,
de Long Island, Nova Iorque,
reuniu-se num piquenique

sangue do Cordeiro, por conseguinte receberão um
lugar de honra – serão colocados à direita do Senhor
Jesus. Em consequência dessa separação, será dito
aos da direita: VINDE BENDITOS DE MEU PAI possuir
por herança o reino que vos está preparado, desde a
fundação do mundo (verso 34).
Não nos esqueçamos que o Senhor dia: Na
casa de meu Pai há muitas moradas; se não fosse
assim, Eu vo-lo teria dito; vou preparar-vos lugar. E, se
Eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo para que, onde Ele estiver, estejais vós também.
Amado leitor, chegou o tempo crucial em sua
vida, onde terá de optar, fazendo a sua maior escolha.
Eu sei que muitos de vós sois religiosos, seguindo a
velha tradição, herdade dos vossos progenitores, que
na realidade muitos deles nunca conheceram o caminho da verdade, mas até aí isso não nos pertence sentenciar alguém. Mas, agora, passados todos esses
tempos de ignorância, Deus chama todos os homens
ao arrependimento.
Prepara-te, leitor, com Deus, observando a sua
Palavra, fazendo a cada dia a sua leitura e meditando
no que ela diz; só assim poderá Deus ministrar a tua
vida pela pessoa do Espírito Santo. Porque é Ele que
convence o homem do pecado, da justiça e do juízo (S.
João 16:8). Porquê ficares de fora do Reino de Deus?
E outro tomar o teu lugar eternamente, para sempre?

Ninguém é melhor que os outros, no respeitante ao
pecado, porque todos pecaram. Mas, o que vai fazer a
diferença é nos que atendem ao chamado de Deus e
outros não. Esforça-te e decide-te por Cristo, aceita-o
como teu Senhor e Salvador pessoal. Amem.

Jornal “CERVEIRA NOVA”

“CERVEIRA NOVA” PRECISA DE

ASSINATURAS

Tabela de preços:
JORNAL IMPRESSO

PORTUGAL:
Correio normal: € 18,00

EUROPA:
Correio normal: € 30,00
Correio prioritário: € 35,00
Foi no dia 15 de Julho que a comunidade
evangélica da Assembleia de Deus Emanuel, de
Long Island, Nova Iorque, nos Estados Unidos da
América do Norte, se reuniu num salutar conví vio,
onde não faltaram o habitual piquenique, a prática
de desportos, os jogos tradicionais e os passeios
pelo parque.
Refira-se que Manuel Venade Martins, natural
do concelho de Vila Nova de Cer veira, é o pastor
desta comunidade evangélica que tem tido um certo
crescimento no seio dos emigrantes portugueses e
brasileiros.
Tony Coelho, co-pastor, dirigiu o louvor no
tempo devocional com cânticos acompanhados à
guitarra. No prossegui mento do culto, surgiu a mensagem da Palavra de Deus, a cargo do pastor
Manuel Martins, cujo tema foi “Vinde a Mim” que
convidava todos que ainda não se tinham convertido
ao Senhor.
O pastor Venade agradeceu a Deus, nas suas
orações, pelo maravilhoso tempo que se fez sentir
naquele dia de festa dos membros da igreja.

RESTO DO MUNDO:
Correio normal: € 30,00
Correio prioritário: € 43,00
Formato PDF + Formato digital: € 12,5
(Em vigor desde 1 de Janeiro de 2007)

IMPORTANTE AVISO
Se o amado leitor, depois de ler este comentário,
deseja em seu coração prosseguir este caminho, que
não é outro, na verdade, senão seguir ao Senhor Jesus
Cristo e aceitá-lo 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.). Poderá ainda contactar
o nosso representante para Portugal pelo telefone 251
839 000.
Visite o nosso site na Internet em:
www.igrejaemanuel.org
O nosso endereço de correio electrónico é:
pastorvenade@yahoo.com
Pode ainda escrever-nos para:
Assembleia de Deus Emanuel
14 Connecticut Ave.
BAY SHORE, NY 11706-3007
U.S.A.

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

Vila Nova de Cerveira

MANUEL MONTEIRO GOMES
(Faleceu em 25 de Julho de 2007)

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 do saudoso extinto.
Agência Funerária António Guerreiro, Lda. / Candemil

VENDE-SE
PRAÇA DE TÁXI
EM CORNES
(VNCERVEIRA)
Viatura nova
Contactar:
Telm.: 914 041 545

VENDE-SE
MORADIA

C/GARAGEM
EM MOLEDO
DO MINHO
Telf.: 258 922 936
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Valença protege as florestas
A Câmara Municipal de Valença está a desenvolver um
conjunto de iniciativas de protecção às florestas do
concelho. Recuperação dos pontos de abastecimento
de água aéreos e terrestres, sinalética florestal, recuperação de bocas de incêndio, abertura / limpeza de
caminhos florestais e vigilância são algumas das iniciativas que se destacam na campanha deste verão.

Em Ponte de Lima haverá um
grande festival popular de Verão

Pontos de Abastecimento Aéreo
A Autarquia procedeu à recuperação, pintura e
sinalização de 13 pontos de água aéreos para acesso a
helicópteros.
Nova Sinalética Florestal
Por todo o concelho a autarquia colocou um total
de 70 novos sinais de indicação / sinalização dos pontos de água terrestres e aéreos de forma a proporcionar um acesso rápido a estes pontos de abastecimento.
Bocas de Incêndio
No concelho de Valença há 402 Bocas de Incêndio georeferenciadas pelos Bombeiros e Serviços Municipais. Todas estas estruturas são objecto de vistorias
e manutenção regular, contudo, a autarquia está a proceder a uma intervenção, sobretudo, nas principais, de
forma a torna-las mais acessíveis e visíveis.
Abertura e Limpeza de Caminhos
A autarquia está a proceder à abertura e limpeza
de caminhos florestais, sobretudo, nas zonas de maior
densidade florestal. Nesta temporada já se procedeu à
abertura de mais de 20 Km's, num trabalho que terá
continuidade nas próximas semanas.
Voluntariado Jovem / Vigilância Florestal
A vigilância florestal a cargo de jovens voluntários decorre já desde o dia 15 de Junho e prolonga-se
até 15 de Setembro, numa iniciativa que conta com a
colaboração dos Bombeiros Voluntários e o Instituto
Português da Juventude.

Inscrições abertas para novos
cursos de língua espanhola
A Delegação Regional de Viana do Castelo do
Instituto Português da Juventude (IPJ) promove, no
âmbito do Programa “Mobilitas” (Portugal - Espanha
- Cooperação Transfronteiriça - INTERREG III A), a
partir do início de Setembro, novos cursos de Língua
Espanhola, orientados por professores do Centro de
Estudos de Espanhol.
Desta feita, um curso de iniciação, com início
agendado para o dia 5 de Setembro, terá a duração
de 35 horas e será ministrado às quartas-feiras, das
9h00 às 13h00; um curso intermédio, com início no
dia 5 de Novembro, com uma carga horária de 40
horas, todas as quartas-feiras das 10h00 às 13h00,
e um curso avançado que iniciará a 10 de Setembro,
com uma carga horária de 45 horas, às segundasfeiras, das 14h00 às 17h00.
De referir, ainda, e pela primeira vez, a existência de um curso de turismo e comércio com início
marcado para 31 de Outubro, com 45 horas de formação, e que decorrerá às segundas e quartasfeiras, das 14h00 às 17h00.
As inscrições, inteiramente grátis, deverão ser
feitas na Delegação Regional do IPJ, entre as 9h00
e as 20h00, local onde se leccionarão os cursos,
destinados a jovens até aos 30 anos que pretendam
desenvolver o conhecimento da língua espanhola e,
assim, adquirirem novas competências pessoais e
profissionais.

VENDO
Lote de terreno c/600m ,
nos Espardinheiros, em
Lovelhe, junto à Escola.
Aprovado p/construção

Em Gontige c/1920m 2,
rectângulo perfeito, todo
plano e vedado c/muro.
Bons acessos, zona calma,
a 600 mt. da E.N. 13,
a 3 Km. da Vila.
Preço 55.000 €
Próprio: 93 425 28 79
terrenogontige@sapo.pt

O presidente da Câmara Municipal de Paredes de Coura, António Pereira Júnior, e o presidente
da Junta de Freguesia de
Romarigães, José de Sousa Amorim, estarão presentes na trasladação dos
restos mortais de Aquilino
Ribeiro para o Panteão
Nacional, que ocorrerá a
19 de Setembro de 2007.
Nesse mesmo dia, e
por convite da deputada
Rosalina Martins, efectuado na última Assembleia
Municipal, realizada em
Romarigães, o Colégio
Municipal de Paredes de
Coura visitará a Assembleia da República.
A deputada nacional também informou que a
Assembleia da República reeditará algumas obras
de Aquilino, entre as quais “A Casa Grande de
Romarigães”.

Seixas vai ter nova rede de
abastecimento de água

Comunidade Intermunicipal
do Vale do Minho
- Reunião do Conselho Directivo
O Conselho Directivo da Comunidade Intermunicipal do Vale do Minho reuniu, tendo, entre
outros assuntos, tomado conhecimento da aprovação da candidatura Petromizom Marinus, projecto
candidatado à medida 1.4 do ON. Este projecto, em
parceria com a Valimar, inclui uma acção que será
promovida pela Comunidade Intermunicipal e tem
como objectivo preparar um plano de acção para um
“contrato de rio” no âmbito do próxi mo QREN. Tendo
em atenção a importância do Rio Minho enquanto
recurso de elevado potencial para o território, a elaboração de uma Operação Integrada de Desenvolvimento do Rio Minho é fundamental na medida em
que esta tem como objecto de estudo e de planeamento o Rio Minho e seus afluentes designadamente o Coura e o Mouro. Este documento deverá servir
de fundamento à implementação de uma política
global de preser vação, valorização e maxi mização
do potencial deste recurso endógeno.
O Conselho Directivo adjudicou ainda o Plano
Director Conjunto das Fortalezas do Rio Minho, projecto candidato ao Fortrans III. Este plano que visa a
articulação dos dois planos Vale do Minho/Galiza já
elaborados anteriormente resulta de um projecto
conjunto entre a Comunidade Intermunicipal do Vale
do Minho e a Direcção Geral de Património Cultural
da Xunta da Galiza e pretende dar seguimento a
uma estratégia de valorização e promoção das Fortalezas do Rio Minho, revelando uma perspectiva
cultural, histórica e turística deste património de inegável interesse para os dois espaços da margem do
Rio Minho.
O Conselho Directivo assinou também um
contrato referente ao Projecto “Animação Turística
em Espaços Naturais” - O Rio como dinamizador (de
uma área integrada) apresentado à medida 1.4 Valorização e Promoção Regional e Local, na área
temática Cooperação Internacional - da Ideia ao
Projecto, do ON, num montante global de cerca de
22 mil e quinhentos euros.
Com este projecto pretende-se desenvolver a
cooperação internacional nas áreas do Ambiente e
Turismo.

VENDO TERRENO
2

Telf.: 21 932 56 69
Telm.: 93 628 44 15

O “Festival Credial” é o primeiro grande festival de música popular em Portugal e vai acontecer a
10, 11 e 12 de Agosto em Ponte de Lima.
O cartaz inclui os artistas mais conhecidos,
como Tony Carreira, Mónica Sintra, Ruth Marlene,
Mickael Carreira, José Alberto Reis, Romana, Emanuel, Ana Malhoa e Toy.
Teresa Portela Morais, responsável pelo
departamento de marketing clientes da Credial,
apresenta a principal moti vação da Credial para ter
dado nome a um festival com estas características:
“Achamos que a associação a um evento deste
género é uma boa oportunidade para nos aproximarmos dos nossos clientes e de divulgarmos a nossa
marca de forma diferente e original”.

Paredes de Coura presente nas
cerimónias oficiais de
trasladação de Aquilino Ribeiro

A nova “ Rede de Abastecimento de Água à
Freguesia de Seixas” é uma empreitada orçada em
218 644,49 euros. Esta obra, já adjudicada, deverá
arrancar em breve, pondo fim a uma falha que há
muito a freguesia vinha sentindo, com situações de
escassez e mesmo falta de água.
Actualmente, a freguesia dispõe de uma rede
de abastecimento de água bastante antiga, que,
especialmente no Verão, está longe de assegurar a
distribuição de todo o caudal pretendido. Esta nova
rede de distribuição de água para a freguesia de
Seixas, e atendendo a que a área em causa é uma
zona turística, havendo população residente e população flutuante, será feita de acordo com as previsões de crescimento do aglomerado populacional da
freguesia, estando preparada para um horizonte de
40 anos.

Obras de arte das mais variadas
vertentes em Vila Praia de Âncora

Milhares de pessoas passaram por Vila Praia
de Âncora para verem obras de arte das mais variadas vertentes, tal como a pintura, desenho, fotografia, escultura e vídeo de vários artistas, e assistirem
à programação cultural do “Arte na Rua”, que esteve
patente ao público até ao dia 29 de Julho.
As obras estiveram espalhadas nos vários
espaços públicos, nas montras dos estabelecimentos comerciais, na Ludoteca e outros locais.

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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Falso poeta aldrabão
Poema de Manuel Viegas
(Lisboa)

O insólito aconteceu
Falso poeta aldrabão
Mandou e diz que escreveu
As quadras de S. João
Mas algo de conhecido
Zé poeta percebeu
E despertou-lhe o sentido
Quadras que ele próprio escreveu
Homem experiente e sagaz
O poeta se benzeu
Algo escrito anos atrás
Nas quadras reconheceu
Mas que grande atrevimento
Em se considerar autor
Do produto dum talento
Do qual não foi criador

A resposta

Diferenças

Que não sou grande escritor
Ninguém dá o que não tem
Que não sou um pensador
Não permito a ninguém

As caravelas partiam
Para o mundo desbravar
Com homens que não temiam
O gigante que é o mar

Reconheço com tristeza
Meu fraco vocabulário
Encontro minha defesa
Num belo dicionário

Doaram a Portugal
O que os livros me ensinaram
E não se sabe afinal
Quantos deles lá ficaram

Humildes eram meus pais
Sou filho da humildade
Quem vive ao sabor dos ais
Não entra na faculdade

Hoje andam de avião
Num constante vai e vem
A gastar algum tostão
Que o país já não tem

Palavras sem qualidade
Não me causam problema
Se nelas houver verdade
Sinto orgulho no tema

A diferença vigora
Entre antigos navegadores
E governantes de agora
De apelido... esbanjadores
Coelho do Vale
(Damaia)

Que há aí muito burlão
É verdade isso é que é
Mas roubar a inspiração
Do nosso poeta Zé?

De peito firme aceito
Qualquer um criticador
Criticando com respeito
Não guardo nenhum rancor
Quem pensar que me amola
É melhor perder a fé
Quando não sei baixo a bola
Mas quando sei bato o pé

És a vila mais bonita

Não lembra nem ao Diabo
Só a quem não tem talento
Deve ser um grande nabo
Quem teve o descaramento
Vale é que o Cerveira Nova
Arquivou esse registo
E pode mostrar a prova
Que incrimina quem fez isso
Faça lá o que fizer
Ele ficou elucidado
Não é poeta quem quer
Mas quem já nasceu dotado

Vila Nova de Cerveira
Não há outra igual
És a vila mais bonita
Que temos em Portugal

João Pontes
(Vilar de Mouros)

Vila Nova de Cerveira
Tens uma nova beleza
Tens uma linda paisagem
Feita pela natureza
Vila Nova de Cerveira
Tens tudo quanto é bom
Tens uma linda ponte
Que nos leva até Goian
Vila Nova de Cerveira
Tens tudo quanto é belo
Tens uma pousada
Mesmo dentro do castelo

Afinal ladram os cães
Mas a caravana passa
E poetas charlatães
Há muitos na nossa praça
Poeta que é de verdade
Ao amigo Zé endereço
Minha solidariedade
E também o meu apreço

A cilada de um olhar
O teu olhar transformou a indolência,
Em carinho com uma asa de segredo,
E aquilo que eu julgava uma carência,
É hoje amor alternado com o medo.
Perder-te não é receio que me doa,
É antes na vivência a frustração,
Daquela árvore que queria ser canoa,
E acabou por morrer num furacão.
Mas aceitar-te... é entrar em desalinho
Troca de passos... ilegítimo caminho
Onde és rebento e, logo após és trepadeira.
Mas nas trevas há o espanto, o obrigada
O acordar para a clara madrugada,
Onde a lembrança é risonha e companheira.
Florinda Quintiliano
(Porto)

Vila Nova de Cerveira
Está juntinha ao monte
Tendo na sua companhia
O castelo e uma ponte

Marcha de Reboreda
Reboreda, nossa linda freguesia,
Os teus filhos estão aqui para cantar,
Para dizerem radiantes de alegria
Que jamais virá o dia
De deixar de te amar.
Reboreda, Reboreda
Teu futuro será sempre acautelado.
Reboreda, Reboreda
Conta connosco, estaremos sempre a teu lado.
Ao sul, o monte, ao norte, o rio Minho,
Bela paisagem, faz a gente admirar!
Por isso mesmo, neste lindo jardinzinho
Deste belo Alto Minho
Havemos de TRIUNFAR.

Bis:

Vila Nova de Cerveira
Banhada pelo Rio Minho
Tem uma linda paisagem
Mesmo ali no Castelinho
Vila Nova de Cerveira
Tens uma pequena praia
Mas tens uma rica estrada
Que nos conduz à Atalaia

Reboreda, Reboreda
Teu futuro será sempre acautelado.
Reboreda, Reboreda
Conta connosco, estaremos sempre a teu lado.
Telmo Manuel Lages
(Do livro “Coisas da Vida”)

Ó alto do Espírito Santo
Toda a gente assim o diz
Tem um castelo em frente
Castelo de D. Dinis
Os montes de Cerveira
São lindos como os que são
Rodeados de estradas
Que nos levam à Encarnação
Ó montanhas de Cerveira
Sacudidas pelo vento
Rodeadas de estradas
Que nos levam ao Convento
José Maria Esmeriz
(Reboreda)
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Têm raízes cerveirenses

Documentos Cerveirenses - 11
XIV Bienal Internacional de Arte
de Vila Nova de Cerveira tem
início em 18 de Agosto e termina
em 29 de Setembro
- Júlio Resende será homenageado

Para que a memória não se perca

Chamam-se Carlos de Jesus Carvalho e
Johnny Carvalho da Cunha, são primos, filhos de
emigrantes portugueses, de Candemil, mas são
conhecidos no mundo artístico por Carlitos e DoN
JaY.
Estes dois primos, integrados como cidadãos
do mundo, não esquecendo as suas raízes portuguesas, têm dado provas do seu talento, com o
objectivo declarado de despertar principalmente as
atenções nacionais.
Começaram na música por influência da família e dos amigos.
Aos 18 anos, após muitos encontros e visitas
um ao outro - um nasceu na Alemanha e outro na
Holanda -, escreveram as primeiras letras para os
seus primeiros trabalhos musicais.
Depois de terem dado voz a vários mixtapes e
de terem subido a muitos palcos, Carlitos editou por
conta própria, em 2006, o seu Mi xtape “Carlito’s
Tape 2006”, mas não esqueceu o primo!
Alguns temas já passaram no ar por todo o
lado. Na rádio Cidade FM. Em Portugal também já
passaram muitas vezes, deixando marcas do seu
trabalho ao vencerem várias vezes o concurso “3
ficheiros do dia”. A curiosidade da audiência era
“mas quem são estes gajos?” Agora está na hora de
entrar a sério na cena musical portuguesa!
Eles são dois dos finalistas do concurso online Lusavox, dirigido a portugueses residentes no
estrangeiro, cuja final terá realização no Teatro Circo, em Braga, no dia 12 de Agosto, de onde sairá
um vencedor, que terá como prémio gravar um CD.
O Festi val de Música do Teatro Circo, que
será transmitido na RTP Internacional e na RDP
Internacional, tem como principal promotora a cantora luso-descendente Nelly Furtado e vai contar
com as participações da fadista Mariza, Zé Pedro
(dos Xutos e Pontapés), Boss AC, Mafalda Veiga e
João Pedro Pais.
O Lusavox é um concurso on-line de descoberta de talentos musicais lançado pela Secretaria
de Estado das Comunidades Portuguesas em conjunto com o portal Sapo, a Valentim de Carvalho e a
RTP.
Carlitos & DoN JaY vão interpretar “Tu e Eu”,
representando o estilo Hip-Hop, sendo a música
mais ouvida on-line das dez seleccionadas para esta
final, tendo sido clicada 104.596 vezes.
Será que Portugal está pronto para receber
Carlitos e DoN JaY?

E só resta a saudade
Desapareceu o último membro da família que
tanto me ensinou, ela era Alda de Jesus Mascarenhas Fernandes, “Aldinha”, natural de Campos, de
onde também sou natural.
Deus, em sua infinita misericórdia, concedeu
já o eterno descanso, na sua Di vina Presença e
entre os resplendores da luz perpétua.
Aldinha, descanse em paz junto dos seus. Até
sempre!
Adélio Carlos Borges Alves
(Laranjeiro, Julho de 2007)

“CERVEIRA NOVA”
SEM “PORTE PAGO”

Com início em 18 de Agosto, a XIV Bienal
Internacional de Arte de Vila Nova de Cer veira
decorrerá até ao dia 29 de Setembro.
O consagrado artista Júlio Resende será um
dos homenageados no certame, recebendo assim
mais uma consagração, aos 90 anos, pelo muito que
tem desenvolvido em prol da pintura portuguesa
contemporânea.
De entre o cartaz programativo, destaque
para a apresentação, na Bienal de Arte, da obra
“Ribeira Negra”, do citado mestre Júlio Resende,
considerada, por muitos, a “Guernica Portuguesa”
que, além da sua imponência artística, mede 120
metros quadrados.
Outros homenageados também são previstos
nesta edição de 2007, salientando-se a dedicada a
Margue Aimi Maeghte, através da exposição das
suas obras.
Outros artistas estarão representados na Bienal de Cer veira, dos quais se referenciam Miró, Riopelle, Bazaine, Braque, Calder, Chagall, Clieida,
Giacometti, Tapies e Van Velde.
Além da presença de trabalhos de muitos
artistas, outras realizações de grande impacto irão
integrar-se no conjunto do cartaz da Bienal Internacional de Vila Nova de Cerveira.
Alguns desses acontecimentos já têm sido
di vulgados, ao longo de várias edições, pelo Jornal
“Cerveira Nova”, conforme se poderá verificar, por
exemplo, numa ampla notícia publicada no último
número.

Faz já algum tempo, alguém me enviou de
Portugal o livro “Pelos Caminhos do Património de
Vila Nova de Cerveira”, de Carlos A. Brochado de
Almeida. Falava de realidades do meu concelho e
mergulhei logo na sua leitura, ávido de conhecer
mais a fundo a minha terra distante. Porém, chegado à página 72, que fazia referência ao Paço da
Loureira, Gondarém, topei com uma afirmação que
logo contestei.
Escreve o autor: “O Paço da Loureira é um
belo edifício de concepção barroca, mas que a fazer
fé na Carta da Filiação, que foi passada a António
de Sousa Ferraz Novais, por D. João VI, em 22 de
Março de 1824 (Leal, 1981, 28), foi construído em
plena época neo-clássica portuguesa. Aliás nota-se
bem na concepção da sua estatuária”.
E acrescenta: “A destoar desta harmonia está,
todavia, uma pseudo-torre erguida na parte meridional do conjunto. Trata-se de uma construção de
cariz revivalista, porque foi erguida entre o findar do
século XIX e o nascer do século XX”. Ora isto não é
verdade. O autor não estava bem informado.
A torre da Loureira foi construída entre os
anos de 1941 e 1942. Foi seu mestre de obras o Zé
do Abreu, uma espécie de arquitecto autodidacta
que sabia tudo o que concerne à arte de construir.
Falava pouco. A conversa deixava-a para o fim da
tarde, quando, reunindo com outros “intelectuais” na
loja do Costa, discutia e comentava os problemas da
terra e do mundo, ao calor dos goles de cachaça. Ali
não era o mesmo homem que, durante as horas de
trabalho, se movia pela obra ensimesmado e pensativo, sempre carregado de réguas, esquadros e
papéis.
Contou, para levar ao fim a obra, com o saber
de excelentes canteiros. Alguns vieram de Segirém.
Outros eram naturais da terra. Ainda lembro alguns:
o Domingos da Teixeira e os irmãos Oliveira, já falecidos, e o Zé da Lucinda, ainda vivo.
Eu acabava de concluir a escola primária.
Trabalhei na construção da torre, como ser vente,
com o Alfredo Longo.
Ao apresentar aqui o meu testemunho, pretendo rectificar uma incorrecção histórica. Mas não
só. Quero também reavi var a memória, aparentemente perdida, de conterrâneos que, com talento e
arte, foram os autores dessa obra. Será uma obra
discutível, construída fora do tempo. Mas não deixará de estar ali como um símbolo de um mundo que
já passou.
Luís Guerreiro
(Gondarém)

Bienal de Cerveira
- Homenagem a Maria Marcelina
No dia 15 de Setembro, pelas 17h00,
na Casa do Artista, em Vila Nova de Cerveira, para homenagear aquela que foi
uma das grandes obreiras das bienais de
Cer veira, vai proceder-se ao lançamento
do livro “Poemas de Ninguém, Pinturas de
Jaime Isidoro”, da autoria de Jaime Isidoro,
com prefácio de Agustina Bessa Luís e
edição do Projecto-Núcleo de Desenvolvimento Cultural.
Henrique Silva, Director da Bienal
de Cer veira, escreveu a propósito da
homenageada: “Lembrar o que foi a intervenção de Maria Marcelina nas primeiras
bienais de Cerveira junto das crianças com
o seu grupo “Bifrostes”, e como braço
direito do criador da Bienal, Jaime Isidoro,
é uma obrigação deste evento e dos
jovens que com ela desenvolveram acções
criativas e educativas que permitiram a interacção
da população de Cer veira com a Bienal.
A memória, sendo a nossa referência cultural,
não pode nem deve ser apagada, porque sem essa

referência não há cultura e sem cultura não há homo
sapiens, única condição que nos diferencia dos restantes animais”.
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Campeonato Nacional de Juvenis de Atletismo 2007
- Excelente desempenho dos juvenis
da A.D.R.C. de Lovelhe
11 Jovens Cerveirenses deslocaram-se a Abrantes, em representação da A.D.R.C.L., para disputar o
Campeonato Nacional de Juvenis,
competição onde apenas pode estar
presente a elite jovem do Atletismo
Nacional.
Logo na primeira prova tudo
arrancou da melhor maneira, já que,
no lançamento do martelo, Vítor Tiago
obteve a medalha de bronze (com a
marca de 51,11metros), sendo apenas
superados pelo Açoriano Rodrigo Costa e pelo Madeirense Tiago Chaves.
Na mesma prova, Bruno Gomes, ainda
com idade de iniciado, foi quinto classificado, num total de onze martelistas.
Nos 110metros barreiras, Tiago
Pereira (especialista nos 300metros
barreiras), participou na primeira série
e melhorou o seu tempo, ficando em
vigésimo lugar, num total de 31 participantes.
A grande surpresa do dia, pela
positi va, deste campeonato, veio no
lançamento do disco, em que Christophe Correia, um cerveirense residente
em Campos, melhorou a sua marca
em cerca de cinco metros, lançando o
disco a uma longitude de 45,19metros,
tornando-se, assim, Vice-Campeão
Nacional (medalha de prata) atrás do
atleta de Setúbal Rui Sustelo. Ainda
assim, no seu último lançamento,
Christophe Correia ultrapassou os
47metros, mas os juízes consideraram
o lançamento nulo. Nesta mesma disciplina, Rafael Venade, ainda iniciado,
fez um excelente 12º lugar com a marca de 33,14metros.
No segundo dia de provas, logo
no início do programa, entraram em
competição as cinco meninas cer veirenses, no lançamento de martelo,
sendo que duas são juvenis e as restantes três são ainda iniciadas. Numa
competição em que o nível era extremamente elevado, Gabriela Venade,
atleta com estatuto de alta competição,
obteve a medalha de bronze, sendo
superada pela Madeirense Cláudia
Nóbrega (Campeã Nacional) e pela

Leiriense Irina
Rodrigues (ViceCampeã Nacional). Logo a seguir na
classificação, a iniciada Andreia Venade foi 4ª, Daniela Silva foi 13ª e Mariana Correia foi 14ª, num total de 23 participantes.
Grande desempenho de Tiago
Pereira na sua especialidade, 300
metros barreiras, que com o tempo de
41,60 segundo foi sétimo. Fez recorde
regional, ficando apenas a 45 centésimos do estatuto de alta competição,
numa prova em que o portista Emanuel Neves bateu o recorde nacional e
com mais 60 adversários em pista.
No lançamento do dardo, mais
uma grande prova para Hugo Silva que
superou o seu recorde pessoal, cerca
de 1 metro, ficando em 5º lugar num
total de 16 participantes.
Na última competição, Christophe Correia, que partira como favorito,
para o lançamento do peso, dominou
desde o princípio da competição,
abrindo com a marca de 14,84 metros
e terminando com 15,09 metros, tornando-se assim o décimo atleta que
treina diariamente em Lovelhe a vencer uma competição nacional. Desta
forma, o atleta contribuiu com mais um
título para juntar às mais de três dezenas que fazem parte do currículo deste
clube. Ainda com este desempenho,
Christophe Correia garantiu a sua presença na Selecção Nacional de juvenis
que no próximo mês se desloca à Sérvia para participar na Jornadas Olí mpicas da Juventude Europeia.
Finalmente, em termos colectivos a equipa da Associação Desportiva Recreati va Cultural de Lovelhe
masculina, formado pelos atletas referidos, classificou-se em 7º lugar, com
os mesmos ponto do sexto (56 pontos)
e a um do quinto classificado, num
total de 79 equipas de todo o país. A
equipe feminina foi 21ª classificada,
num total de 79 equipas, sendo que é
muito bom, já que apenas cinco atletas
femininas participaram neste campeonato.

VII Jogos do Eixo Atlântico
- O cerveirense Tiago Castro, em 2.º lugar
no lançamento do peso
Cerca de 1500 jovens participaram nos VII Jogos do Eixo Atlântico,
Gaia 2007, competindo em provas de
natação, atletismo, deporto adaptado,
voleibol, andebol, basquetebol e futebol de sete.
Numa organização da GAIANINA, houve elementos oriundos de 16
cidades do Norte de Portugal e da
Galiza. O cerveirense, residente em
Gondarém, Tiago Castro, em representação da cidade de Viana do Castelo, competiu na modalidade de atletismo, mais exactamente no lançamento do peso, tendo alcançado o 2.º
lugar, com a marca de 8,69 metros.

Resultados obtidos pela A.D.R.C. Lovelhe no
Campeonato Nacional de Juniores de Atletismo
Foi nos passados dias 7 e 8 de
Julho que 5 atletas da AD Lovelhe e,
respectivo treinador, deslocaram-se a
Viseu para disputar o Campeonato
Nacional de Juniores, a comiti va era
composta por 2 atletas Juniores e 3
ainda juvenis.
Na abertura da 1ª jornada, com
a prova de Lançamento de Martelo
masculino, entraram em competição 2
atletas deste clube, tornando-se 3º
classificado o atleta João Venade com
a marca de 59.43m. Este atleta foi
apenas superado por Carlos Vicente,
atleta com mínimos para o campeonato Europeu e António Vital actual
recordista nacional da categoria.
De seguida entrou em competição o atleta Juvenil Christophe Correia,
que se classificou em 4º lugar na prova de lançamento de peso, na mesma
prova em que António Vital bateu o
recorde nacional com a marca de
19.81m e confirmou de novo os mínimos para o campeonato Europeu da
categoria.
Ao mesmo tempo entrou em

competição a atleta Inês Fernandes na
prova de lançamento do disco com a
marca de 32.14 tornando-se, assim, 7ª
classificada.
A 2ª jornada foi iniciada pela
prova de lançamento de martelo feminino, participando, entre outras, a atleta também juvenil, Gabriela Venade,
que se classificou em 3º lugar com a
marca de 42.11m, sendo superada
pela Açoriana Vanessa e pela Madeirense Cláudia Nóbrega com mínimos
para o campeonato do mundo.
A atleta Inês Fernandes participou, desta vez, na prova de lançamento de peso e foi medalha de bronze, 3ª
classificada com a marca de 11.66m.
Por fim, os atletas Christophe
Correia e João Venade, entraram em
competição na prova de lançamento
do disco, acabando a prova em 6º e 9º
lugar, respectivamente, vencendo a
prova o atleta António Vital, também
recordista nacional desta modalidade e
também com mínimos para o campeonato da Europa nesta prova.

Torneios de lançamentos de Verão
da A.D.R.C. Lovelhe em atletismo
Rrealizou-se em 28 de Junho o
primeiro de três torneios de lançamentos de Verão da A.D.R.C.L. na pista
Municipal de atletismo.
Inserido nesta prova, disputouse o Torneiro Amizade entre uma
Selecção de juvenis da Madeira representados aqui pelo G.D.E. (Grupo Desportivo do Estreito)
C láudi a
Nóbr ega
(Campeã
Nacional de juvenis), Vanessa Andrade, Tiago Chaves (Vice-campeão de
juvenis) e Rogério Jesus e A.D.R.C.L
(Associação Desporti va Recreativa e
Cultural de Lovelhe) , de que fizeram
parte da equipa Gabriela Venade,
Andreia Venade, Vítor Tiago e Bruno
Gomes. Apesar de os atletas cer veirenses serem favoritos devido ao conjunto de marcas que têm, a vitória acabou por sorrir aos súbditos de Alberto
João.
Para além destes atletas, participaram ainda atletas de diferentes clubes do Norte de Portugal.
Individualmente destacaram-se
Christophe Correia, com a marca de
15,24metros, no lançamento do peso
juvenis masculinos e Ricardo Freitas
do GRECAS (Aveiro) com a marca de
49,89metros no lançamento do disco
iniciados
masculinos. Fizeram a
melhor marca Nacional da época Inês
Fernandes que com a marca de
35,32metros no lançamento do disco

juniores femininos, bateu o Recorde
Nacional da sua categoria.
A iniciada Andreia Venade,
actual líder do Ranking Nacional de
lançamento de martelo iniciados femininos, ao melhorar a sua marca de
46,43 metros para 48metros, conseguiu entrar assim para a alta competição Nacional, tornando-se a 11ª atleta
deste clube a pertencer a esta elite do
desporto Nacional.
No final das provas fez-se uma
festa com a participação dos atletas e
respectivos treinadores, juntamente
com a assistência. Este conví vio teve
como objectivo homenagear a atleta
Inês Fernandes da A.D.R.C.L. pela sua
medalha de prata obtida nos campeonatos europeus realizados na República Checa.

Lei a, assi ne e divulgue Cerveira Nova

