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Editorial
Insegurança no
Alto Minho não tem
nada de pontual
Nos largos anos que escrevemos em
“Cerveira Nova” e noutros órgãos de comunicação social que temos colaborado, nunca noticiamos o elevado número de crimes, assaltos
e roubos que há uns tempos a esta parte se
têm registado no Alto Minho.
Fruto, ou não, da insegurança nacional
em que vivemos, o certo é que nestas nossas
terras, onde a delinquência era mais rara, agora
já se começa a temer pela segurança de bens e
pessoas, quer o perigo possa vir de atacantes
nacionais, quer até de cidadãos estrangeiros.
Sobre estes últimos, quem se der ao cuidado
de consultar a imprensa diária, poderá verificar o número elevado de delitos que, pelo país
fora, eles vão praticando. E, alguns, até com
requintes de grande malvadez. Isto não quer
dizer que os nacionais também não cometam
crimes bárbaros. As estatísticas estão para o
demonstrar.
Como também a realidade está aí para
lembrar, especialmente ao Governador Civil de
Viana do Castelo, que a delinquência no Alto
Minho não é pontual, tal como afirmou, recentemente, em reunião com autarcas da região,
mas, outrossim, já bastante preocupante. E
senão, atente no crime hediondo que ocorreu
num a residencial de Caminha, em que um jovem foi assassinado por um casal espanhol; a
morte, a tiro, de um empregado de uma gasolineira de Valença; um outro funcionário de uma
bomba de gasolina que foi atingido por um tiro,
em Seixas; três idosas em Vila Nova de Cerveira, que foram assaltadas, de noite, na sua
própria casa, sendo uma delas espancada; os
assaltos, à mão armada, em ourivesarias de
Viana do Castelo, com feridos e, mais tarde,
um morto; os dois casais detidos pela Polícia
Judiciária, por treze casos de assaltos à mão
armada, sequestro e posse de arma proibida.
Isto falando apenas em alguns dos casos ocorridos nos concelhos de Vila Nova de Cerveira,
Valença, Caminha e Viana do Castelo. Porque,
pelo que temos lido na comunicação social, em
outros concelhos do distrito a insegurança também se tem feito sentir.
Daí o nosso desacordo com o Governador Civil de Viana do Castelo, apoiado na certeza de que a insegurança no Alto Minho não tem
nada de pontual.
José Lopes Gonçalves
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Maria Gabriela Correia Pereira Baptista
Notária

CARTÓRIO NOTARIAL DE
VILA NOVA DE CERVEIRA

EXTRACTO
Certifico, para efeitos de publicação que, por escritura de nove de Março de dois mil e nove, lavrada de fls. 32
a fls. 37, do Livro de Notas para Escrituras Diversas número
Sessenta e Seis-E, deste Cartório, Carlos Serafim Fernandes
Alves, titular do B.I. n.º 10871512, emitido em 21.04.2004, pelos S.I.C. de Viana do Castelo, casado, natural da freguesia de
Campos, concelho de Vila Nova de Cerveira, residente na Rua
das Carreiras, nº 5, freguesia de Vila Meã, do dito concelho de
Vila Nova de Cerveira, que outorga na qualidade de procurador, em representação de:
Rosa Ana de Oliveira que também usa o nome
Rosa Ana Neves Oliveira, N.I.F. 145 691 969 e marido, Adolfo José de Barros, N.I.F. 165.605.693, casados sob o regime
da comunhão geral, naturais, ela da freguesia de Nogueira, do
mencionado concelho de Vila Nova de Cerveira, ele da citada
freguesia de Vila Meã, nesta residentes, no lugar da Fonte.
Que, os seus representados são donos e legítimos
possuidores, com exclusão de outrem do seguinte imóvel:
Prédio rústico, composto por terreno de cultura e
vinha em ramada, com a área de seiscentos metros quadrados, sito no lugar de Barral, a confrontar do norte com caminho
público, do sul e do nascente com Joaquim José Pires e do
poente com Luís António Sobreiro, OMISSO na Conservatória do Registo Predial, inscrito na respetiva matriz sob o artigo
794, com o valor patrimonial tributário de 46,30 € a que atribui
o valor de cinquenta euros.
Que os seus representados o adquiriram no ano de
mil novecentos e setenta e cinco por doação verbal que nunca
formalizaram feita por Ana Joaquina de Barros, respetivamente
sogra e mãe dos seus representados, solteira, maior, residente
que foi no dito lugar do Meio.
Que os seus representados entraram logo na posse do referido imóvel, pelo que há mais de vinte anos que o
possuem, sem interrupção, nem ocultação de quem quer que
seja.
Que a posse dos seus representados sobre o indicado prédio tem sido mantida e exercida em nome próprio, de
boa-fé, ininterrupta e ostensivamente, com o conhecimento
da generalidade das pessoas e sem oposição nem violência
de quem quer seja, cultivando, regando e procedendo à sua
limpeza, gozando dos rendimentos por ele proporcionados,
colhendo os correspondentes frutos, pagando os impostos
que sobre o mesmo incidem, agindo, assim, quer quanto aos
encargos, quer quanto à fruição por forma correspondente ao
exercício do direito de propriedade, ao praticarem os diversos
atos de uso, fruição, posse e defesa de propriedade, na convicção de que não lesam, nem nunca lesaram quaisquer direitos
de outrem.
Que, assim, tem a posse dos seus representados
sobre o indicado prédio vindo a ser contínua, pública e pacífica, factos que integram a figura jurídica de usucapião que, em
nome deles, invoca.
Que, nestes termos, os seus representados adquiriram o mencionado prédio por usucapião não tendo, dado o
modo de aquisição, título que lhes permita fazer prova do seu
direito de propriedade perfeita.
ESTÁ CONFORME E CONFERE COM O ORIGINAL
NA PARTE TRANSCRITA.
Cartório Notarial, nove de março de dois mil e nove.
A Notária,
Maria Gabriela Correia Pereira Baptista

VENDE-SE EM SEIXAS
Vivenda nova, no lugar de Coura de Seixas.
Boa oportunidade de negócio!
Área coberta:
248 m2 x 2
Área descoberta:
952 m2
Contacto:
Telm.: 963 040 429

FRANCO & FERNANDES, Lda.
VENDA DE PNEUS
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS
MUDANÇAS DE ÓLEO
ALINHAMENTO DE DIRECÇÕES
PROMOÇÕES
Lugar das Faias / 4920-061 GONDARÉM
Vila Nova de Cerveira / Telefone: 251 795 562
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Ad

aeternum, lda.
Agência Funerária

Artigos religiosos | Transladações | Cremações
Sepulturas | Florista ! Documentação
(linha directa - 24 horas)
Tel: 251 709 900 / 251 709 901 |Telm: 967 159 786 / 963 143 900
E-mail: ad_aeternum@live.com.pt
Edifício Alto das Veigas, R/C - Fracção J - Apartado 67
4924-909 VILA NOVA DE CERVEIRA

Madalena Oliveira
Gonçalves

Advogada
Rua Queirós Ribeiro, 52 - 2.º / 4920-289 V. N. Cerveira
Rua S. Pedro, 25 - 1.º - Fr. / 4900-538 Viana do Castelo
Tel/Fax: 258 847 187
Tlm: 933 369 982
madalena.o.goncalves-46257@adv.oa.pt

Cristina Cancela
Solicitadora
Urbanização Cerveira, Loja 8 - Quinta das Penas
4920-245 VILA NOVA DE CERVEIRA
Telefone/Fax: (+351) 251 794 345

FLOR
E ARTE
Florista

Maria da Graça B. A. Gomes
Mercado Municipal
4920 VILA NOVA DECERVEIRA
Telf.: 251 794 385 / Telm.: 963 314 948

ALIMENTACION - ESTACO
MANUEL ALVAREZ
Produtos alimentares / Tabacos / Gás Repsol
Produtos para o campo / Jornais e revistas
Serviço ao domicílio
Vilar de Matos - Forcadela
(No entroncamento para Tomiño)
Telf.: (0034) 986 62 20 41

Agência Adriano
(FUNDADA EM 1862)
Adriano Gonçalves da Cunha
Armador
FUNERAIS E TRANSLADAÇÕES
Arão / 4930 VALENÇA
Telf.: 251 822 476 - 251 823 546
Telm.: 969 703 739 - 965 803 222

Joaquim Magalhães
Agência Funerária
António Guerreiro, Lda.
ARMADOR * FUNERAIS * TRANSLADAÇÕES
Quinta das Corgas / 4920-020 Candemil VNC
Tlf.: 251 795 250 / Tlm.: 917532788 e 916928214

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

LA VETUSTA MORLA
CONSULTÓRIO MÉDICO
CLÍNICA GERAL

Linda Rosa Pinto
E.N. 13 - Cabreira, n.º 6
4920-012 CAMPOS VNC
Telm.: 966 148 872

M.ª Yolanda Martinez Pereira
LIVRARIA e PAPELARIA / JORNAIS e REVISTAS
FAZEMOS FOTOCÓPIAS
Avenida Ordónez, n.º 2
3675 GOIAN
Telf.: 986 621 406

www.cerveiranova.pt
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O Castelo de Cerveira visto
por um grupo de amigos

Centro de Cultura de Campos aposta na
recuperação das margens do Rio Minho
De novo, o Centro de Cultura de Campos mobilizou
um assinalável grupo de pessoas, algumas com as suas próprias máquinas e alfaias agrícolas, bem como o Agrupamento
de Escuteiros de Campos, Professores e Alunos do Colégio
de Campos, com o apoio ativo da Junta de Freguesia de
Campos, para uma intervenção nas Margens do Rio Minho,
que consistiu na eliminação de infestantes, desmatagem,
poda de árvores e arbustos, limpeza de acessos e recolha de
lixos de toda a espécie: Plásticos, Pneus, Garrafas, metais e
tudo quanto se possa imaginar que “mãos criminosas” abusivamente lançam naqueles recantos públicos!
No fim dos trabalhos regalaram-se “os trabalhadores” em contemplar toda aquela frente ribeirinha, agora em
todo o seu esplendor, de braços abertos e rasgados horizontes, pronta a receber quem queira usufruir de espaços tão
atraentes e que antes estavam tão abandonados!
Regista o Centro de Cultura de Campos a boa adesão da população e das coletividades da freguesia para este
serviço cívico, bem como o apoio da Junta de Freguesia de
Campos e da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira
para o bom êxito da iniciativa.
Para que o Centro de Cultura de Campos pudesse
realizar ação tão louvável houve que recorrer à intervenção da
Assembleia Municipal de Vila Nova de Cerveira, que aprovou
um “Violento Voto de Protesto”, contra os serviços da CCDRN
(Porto), que, solicitados a autorizar e dar parecer sobre os
trabalhos a realizar, no início do mês de Dezembro pp., fizeram “ouvidos de mercador”, e não fora a intervenção do Sr.
Presidente da Câmara de V. N. Cerveira e a magistratura de
influência do Sr. Governador Civil de Viana do Castelo, não
teria sido possível executar trabalho tão relevante em prol da
comunidade de Campos e em prol do meio ambiente!

Bom seria que, agora, os responsáveis, aos mais diversos
níveis, visitassem o local e apreciassem o trabalho feito, que
envolveu mais de 50 pessoas e para cima de 250 Horas de
trabalho, tendo-se gasto dezenas de litros de combustível e
houve máquinas que sofreram avarias, tudo suportado à custa de cada um, sem que ninguém pedisse nada em troca!
De novo podemos dizer “Homens, os de Campos”,
pois não é fácil encontrar gente como esta, disponível, esforçada e solidária!

Campos, 02 de Março 2009
R. M.

Projetos “opções” e “cria-te” para
evitar comportamentos de risco
Promovidos pela Associação de Desenvolvimento
Social e Local de Vila Nova de Cerveira (ADSL), os referidos
projetos têm como finalidade promover estilos de vida saudáveis junto da população jovem.
A Associação de Desenvolvimento Social e Local
de Vila Nova de Cerveira (ADSL), promove os programas
“Opções” e “Cria-te”, no âmbito do Programa Operacional de
Respostas Integradas (PORI), do Instituto das Drogas e Toxicodependências, intervindo nos concelhos de Vila Nova de
Cerveira, Valença e Caminha.
Servida por uma equipa de técnicos na área social
e em parceria com outras entidades dos três concelhos, a
ADSL intervêm junto de jovens, famílias e escolas com o objetivo de evitar a adoção de comportamentos de risco, promovendo a inserção da população mais vulnerável no mercado
de trabalho, educação e espaços de lazer e desporto.
O projeto “Opções” pretende agir na prevenção do

consumo das drogas, implementando um conjunto de ações
que contribuam para o desenvolvimento integral e qualidade
de vida destes jovens. O projeto “Cria-te”, vocacionado para a
reinserção, destina-se a jovens consumidores de substâncias
ativas licitas e ilícitas através do desenvolvimento de atividades promotoras de estilos de vida saudáveis.
A Associação de Desenvolvimento Social e Local de
Vila Nova de Cerveira (ADSL), instituição particular de solidariedade social, tem como principais objetivos a prestação
de serviços de segurança e solidariedade social, saúde e cuidados continuados, igualdade de género, desenvolvimento
social e economia local.

Biblioteca da Escola E.B.
2,3/Sec organiza Semana
da Leitura

“A cultura do poder
ou o poder da cultura

O Plano Nacional de Leitura propôs a todas as escolas que organizassem atividades educativas para comemorar
a Semana da Leitura 2009 que decorre de 2 a 6 de Março.
A nossa escola aderiu a esta iniciativa, destinada a
celebrar e incentivar o prazer de ler entre crianças e jovens,
tendo para o efeito organizado várias atividades de entre as
quais se destacam: encontro com o escritor Luandino Vieira,
Feira do Livro do Plano com obras recomendadas pelo Plano
Nacional de Leitura, documentários sobre autores literários,
projeção de Slideshows, Bibliopapers, dramatização de poemas de Fernando Pessoa, sessões de Leitura, entre outras.
Os pais e encarregados de educação também foram convidados a participar quer como intervenientes, podendo contar uma história, ler um poema ou falar sobre um
livro, quer apenas como espetadores de alguma atividade.
A equipa da biblioteca fez a divulgação do evento
através de um cartaz, de brochuras, convites a docentes e
aos pais. Informações acrescidas sobre as atividades podem
também ser consultadas no blog da biblioteca www.becerveira.blogspot.com.
A coordenadora da biblioteca
Fernanda Oliveira

Pague a sua assinatura através de
transferência bancária para a conta com o
NIB: 0033-0000-50077499264-05

Manuela Ferreira
Contacto
934883765

A cultura transforma as mentalidades, mas o poder
tem medo das transformações sociais que não sejam ditadas
por eles. Há várias formas de poder, desde o poder político
que estabelece as regras da economia, o poder dos usos e
costumes que tem resistência à mudança e o poder de mercado que está sujeito a esses poderes. Há ainda o poder
da informação (ou desinformação) que condiciona todos os
poderes à política do mais forte.
Todos estes poderes funcionam como um garrote à
criatividade.
O criador que se exprime através de uma linguagem
verbal, ou escrita, ou sonora ou visual, precisa de um veículo
para comunicar e romper os usos e costumes para melhorar
as mentalidades, cujo veículo está nas mãos dos poderes
políticos e dos órgãos de informação.
Quem detém o poder económico manipula o poder
político e os órgãos de informação, e, por consequência, as
mentalidades.
Pescadinha de rabo na boca onde o criador só tem a
porta da “marginalidade” (entenda-se como à margem de…)
para se exprimir, ou se vender ao mais ofertante. A Bienal de
Cerveira pretendeu desde sempre ser essa porta, contra os
que pretendem “institucionalizá-la” ao serviço de “quem dá
mais”.
Interrogar-se sobre o papel dos criadores no conceito desta Bienal, que faz 30 anos este ano, poderá ser tema
da XV Bienal de Cerveira e tema de debate entre os vários
poderes e os que se tem dedicado a desenvolver um novo
conceito de valores entre os valores materiais e o conhecimento. Henrique silva/Abril 2008”
Publicada por Laurindo Almeida
http://modusdever.blogspot.com/2009/03/xv-bienal-decerveira.html

…Início dos anos 60: um grupo de jovens amigos
resolve dar a sua passeata pelo majestoso Castelo da nossa
imponente vila.
Após um trago de conversa, são desafiados para
posar para uma foto, a qual, após quase meio século, ainda
há quem, olhando para ela, recorde aquele bucólico momento.
Uma vez que se falou do Castelo, porque não recordar um pouco do seu passado? Outrora, no seu casario,
habitaram as nossas gentes. Foi no edifício contíguo à Igreja
da Misericórdia que funcionaram os Paços do Concelho, a
prisão, e onde também ensaiou a Banda de Música Cerveirense. Muito haveria para relembrar daquele cantinho paradisíaco no qual foi mal instalada a Pousada, uma vez que
há na montanha, tão próxima de nós, sítios bastante mais
propícios, tanto em sossego, como em vistas, do que aquele
que lhe foi atribuído. Dentro do Castelo, deveriam ter sido
restauradas todas aquelas pequenas casinhas, onde nelas
se instalariam pequenas lojas comerciais, tais como as tasquinhas de outrora, onde se levava o amigo a beber o bom
vinho, a comer o saboroso presunto e chouriço da região e,
porque não, onde os turistas poderiam adquirir as lembranças e/ou recordações cerveirenses… enfim, apenas ideias!
Para terminar este simples preâmbulo, porque não
fazê-lo com a apresentação dos elementos fotografados?
Pois então, são eles: Napoleão Augusto Rodrigues da Silva “Lão” (N. 15.04.1950); Eduardo Andrade Carilho “Passurra” (N. 03.11.1943 e F. na freguesia da Pena-Lisboa em
03.12.1969); Artur Azevedo Bouça (N. 03.04.1943); José Maria Carilho Rebelo “Periquito” (N. 22.05.1947); António de Andrade Carilho (N. 18.01.1950) e o talismã do grupo, António
Manuel do Vale Martins Antunes “Toninho” (N. 28.10.1956).
Magalhães Costa - 2008

Já podemos reclamar,
via Internet
Para reclamar de um serviço, de uma empresa, de
um produto, etc., já temos onde:
http://www.livroamarelo.net
Por outro lado, se tivermos dúvidas sobre determinada empresa, podemos fazer uma pesquisa naquele site.
Não deixem de divulgar o que está mal ou não foi
cumprido por uma determinada empresa.
Assim, ajudamos os outros a não caírem na mesma
asneira de contratar serviços ou comprar produtos que não
prestam.
Quantas mais reclamações foram registadas, menos possibilidades são dadas aos maus prestadores de serviços e produtos.

www.cerveiranova.pt
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RECEITAS DE COZINHA

TRIBUNAL JUDICIAL DE
VILA NOVA DE CERVEIRA

ANÚNCIO
PROCESSO: 13/08.4TBVNC
Regulação do Poder Paternal
| Partes | Identificação |
Nos autos acima identificados, correm éditos de
30 dias, contados da data da segunda e última publicação
do anúncio, notificando Requerido: Viktor Musiychuk,
domicílio: Gávea - Reboreda, 4920-000 Vila Nova de
Cerveira, com última residência conhecida na morada
indicada para no prazo de 5 dias, decorrido que seja o dos
éditos, alegar, querendo, o que tiver por conveniente, nos
termos e para os efeitos do art.º 181.º n.º 2 da OTM.
O duplicado da petição inicial encontra-se nesta
Secretaria, à disposição do citando.
Fica advertido de que não é obrigatória a constituição de mandatário, salvo na fase de recurso.
Passei o presente e mais dois de igual teor para
serem afixados.
Vila Nova de Cerveira, 27-02/2009
N/Referência: 313403

BOLO DE CASA DE LÁ

300g de açúcar
6 ovos
250g de farinha
pêssego q.b.

Preparação
Bate-se o açúcar com os ovos. Depois adicionase a farinha e as claras em castelo e mexe-se muito bem.
Cortar pêssego aos bocados e deitar no bolo.
Volta-se a mexer. Unta-se a forma com manteiga
e farinha e leva-se o bolo ao forno a 180º durante 1 hora.
Se for preciso deixar estar mais um bocado. No fim, deixar
arrefecer e cobrir com fatias de pêssego.
Conferir em: www.receitasdecozinha.com

Pague a sua assinatura através de
transferência bancária para a conta com o

O Juiz de Direito,
Dr.ª Paula Manuela Branquinho Gonçalves Neto

RÁDIO CULTURAL DE CERVEIRA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ingredientes
•
•
•
•
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CONVOCATÓRIA
Fernando Augusto Segadães Rebelo, Presidente
da Mesa da Assembleia Geral da Rádio Cultural de Cerveira,
R.C.C., Cooperativa de Radiodifusão, C.R.L., convoca, nos
termos do artigo 17.º, alínea a), dos Estatutos, uma Assembleia Geral Ordinária para o próximo dia 30 de março de 2009
(segunda-feira), às 17,30 horas, com a seguinte
ORDEM DE TRABALHOS
Ponto um: - Apreciação e votação do relatório e contas da direção referente ao exercício de 2008 e do parecer do
conselho fiscal;
Ponto dois: - Autorização para contratar um empréstimo até ao montante de € 10.000,00, para fazer frente a dificuldades de tesouraria; e
Ponto três: - Outros assuntos de interesse para a
Cooperativa.
Se à hora prevista não houver quórum, a mesma
realizar-se-á uma hora mais tarde com qualquer número de cooperantes presentes.
A Assembleia Geral decorrerá na sala de reuniões da
Junta de Freguesia de Vila Nova de Cerveira.
Vila Nova de Cerveira, 12 de março de 2009.
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Fernando Augusto Segadães Rebelo

O Oficial de Justiça,
José Domingues

ADVOGADA

TRADUÇÕES

Cristina Fernandes Lima

FRANCÊS / INGLÊS / ESPANHOL

Avenida Heróis do Ultramar
Edifício das Finanças, Loja B
4920-275 VILA NOVA DE CERVEIRA
Telefone e Fax: 251 794 893

Contactar: Teresa Vitorino
Licenciada em Tradução e Interpretação Simultânea

Lugar das Faias / 4920-061 GONDARÉM
Telef.: 251 795 864 / Faz: 251 794 835
Telemóvel: 969 086 389

CREDIVISÃO
CINEMA
CINE-TEATRO DOS BOMBEIROS
Dia 27 de março
O ESTRANHO CASO DE BENJAMIN BUTTON
Drama / Mistério - Maiores de 12 anos
Dia 3 de abril
A LENDA DE DESPEREAUX
Aventura / Animação - Maiores de 6 anos
Dia 17 de abril
VALQUÍRIA
Drama - Maiores de 12 anos

CORTINADOS - DECORAÇÕES
ARRANJOS DE COSTURA

Carlota

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

CARLOS o feirante
DE CALÇADO
TODOS OS SÁBADOS NA FEIRA
DE VILA NOVA DE CERVEIRA
PREÇOS IMBATÍVEIS
Lugar dos Outeirais
4920-042 COVAS - V.N. CERVEIRA
Telm.: 966 492 310 / Fax: 251 943 181
E-mail: carlos.o.feirante@mail.telepac.pt

10 MESES
SEM JUROS
EM VILA NOVA DE CERVEIRA:
- No Pingo Doce
- No C. Comercial Ilha dos Amores

CHURRASQUEIRA
DO CRUZEIRO
FORNECEMOS DIARIAMENTE, PARA LEVAR PARA CASA,
CASA O
MELHOR CHURRASCO, MAS SÓ POR ENCOMENDA

FRANGO - COSTELA - CRIOLO - POLVO
BACALHAU - ESPETADAS
SEMPRE ACOMPANHADO DE BATATA E ARROZ

LUGAR DO CRUZEIRO / 4920-081 LOVELHE
VILA NOVA DE CERVEIRA / TELF.: 251 794 028
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“Sabores com Tradição - Bacalhau, Azeite e Pão”

11 de Fevereiro

SUMÁRIO DA REUNIÃO
Ordem do Dia
Órgão Executivo
• Aprovação da ata da reunião de 28 de janeiro de 2009
• Voto de pesar – Jaime Isidoro
• Taxas de publicidade – suspensão ano de 2009
• Alterações ao plano plurianual de investimentos, ao
plano de atividades municipais e ao orçamento da
despesa
Património Municipal
• Habitação Social – Bairro Social da Mata Velha – Atribuição de casas
Rendas e Concessões
• Concurso público para arrendamento de duração limitada de um espaço destinado à instalação de um bar/
self service no Centro de Apoio Social às Empresas da
ZIC – Relatório Final
• Elisa & Orlando, Lda. – Ausência da feira semanal
• Venda da casa 48 no Bairro Social da Mata Velha –
Ana Oliveira Rodrigues – Hipoteca de usufruto
Regulamentos Municipais
• Proposta de Regulamento de Utilização e Cedência do
Auditório e das Salas de Formação do Centro de Apoio
às Empresas
Empreitadas, Fornecimentos, Prestações
de Serviços e Locações Financeiras
• Locação financeira mobiliária (leasing) para aquisição
de um autocarro marca Volvo B12B 420 Euro 4 – Adjudicação
• Locação financeira mobiliária (leasing) para aquisição
de um chassi volvo Fll16 – (4x2) Air – Adjudicação
Juntas de Freguesia
• Freguesia de Campos – Doação de terrenos
• Junta da Freguesia de Covas – Protesto pela falta de
segurança da E.N. 301
• Junta de Freguesia de Gondarém – Sinalização turística
Emissão de Pareceres
• Parecer – Proteção civil/nomeação do comandante
operacional municipal
Associações Culturais, Desportivas e Humanitárias
• Clube Desportivo de Cerveira – Renovação de protocolo/Manutenção de relvado sintético
Centros Sociais, Paroquiais e Comissões de Festas
• Centro de cultura de Campos – Limpezas e podas nas
margens do Rio Minho
Escolas do Concelho
• Agrupamento das Escolas de Vila Nova de Cerveira –
Concurso “Da palavra ao livro: Incursões pelo imaginário infantil”
• ETAP – Escola Profissional – Visita de estudo a Barcelona
• Finalistas da Escola EB 2.3/Sec de Vila Nova de Cerveira – Viagem a Paris
Requerimentos de Interesse Particular
• Gestamp Portugal, Lda. – Ligação de águas residuais
• AICEP – Portugal Global – Gestamp Portugal, Lda. –
Pedido de benefícios fiscais municipais
Expediente e Assuntos Diversos
• UNISÉNIOR – Visita às amendoeira em flor
• Trade Center Português – Eventos 2009
• Assembleia da República – Deputadas Maria do Rosário Carneiro e Teresa Venda – Equipamento escolar
adequado ao ensino especial
• Partido Socialista – Dispositivos de afixação de propaganda pelos partidos políticos
• Instituto Regulador de Águas e Resíduos – Portaria
966/2006, de 08.06
• Águas do Minho e Lima – Reclamação relativa a maus
cheiros na rua da Carvalha no subsistema de Campos
• Serviço de Finanças de Vila Nova de Cerveira – Nomeação de vogal
• Associação Patas e Patas –Pedido de verba
• Rádio Cultural de Cerveira – Relatório
• Associação Portuguesa dos Limitados da Voz – Pedido
de subsídio
• José Leite – Participação Campeonato Nacional de
Velocidade de Motociclismo – Pedido de patrocínio
• Resumo diário da tesouraria
• Aprovação da ata em minuta

Todos os meses, entre Março a Dezembro, oito restaurantes do concelho apresentam,
aos fins de semana, um prato de bacalhau diferente. Este mês, aprecie bacalhau à galega, seguido de rabanadas.
Oito restaurantes do concelho
aceitaram o desafio da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira para a
confeção de dez pratos diferentes de
bacalhau que serão apresentados todos
os fins de semana de cada mês, entre
Março e Dezembro, nos cardápios dos
restaurantes aderentes.
Fortemente enraizado na gastronomia tradicional portuguesa, o bacalhau é cozinhado de mil e uma maneiras. Nesta iniciativa, cada prato do “fiel
amigo” terá um nome relacionado com
Vila Nova de Cerveira, sendo acompanhado por uma sobremesa de doçaria
típica.
Durante o mês de Março, quem
se deslocar à “Vila das Artes” pode apreciar um convidativo bacalhau à galega,
uma tradicional caldeirada de bacalhau
confecionada no tacho com batata às
rodelas, cebola, azeite, alho, pimentão
e vinho branco. A sobremesa escolhida
para o inicio da iniciativa foram rabanadas.
Nos fins de semana de Abril,

em cima da mesa estará Bacalhau à
Rei Lavrador. Bacalhau, batata e hortaliça previamente cozida. Vai ao forno
a gratinar, num tabuleiro forrado com
preparado de azeite, em camadas de
bacalhau, batatas e hortaliça, regado
com molho bechamel. Para sobremesa,
arroz doce.
Segue-se em Maio, Bacalhau
à Minhota e Pudim Caseiro. Em Junho,
Bacalhau na Forca e Maça Assada e
em Julho, Bacalhau à Cerveirense e os
doces típicos locais Cerveirenses
Com a chegada de Agosto, os
restaurantes apresentam Bacalhau à S.
Gonçalo e Leite Creme Queimado. Em
Setembro, Bacalhau à Cervaria e Pera
Emborrachada, em Outubro, Bacalhau
à D. Dinis e Doce de Mel e em Novembro, Bacalhau à Moura Encantada e
Bolo de Chocolate
Os “Sabores com tradição –
Bacalhau, azeite e pão” terminam em
Dezembro com um Bacalhau à Carocho acompanhado por Aletria Doce e
Rabanadas. Participam nesta iniciativa

26 de Fevereiro

SUMÁRIO DA REUNIÃO
Ordem do dia
Órgão Executivo
• Aprovação da ata da reunião de 11 de Fevereiro de
2009
• Toponímia – Vila Nova de Cerveira
Rendas e Concessões
• Concurso público para arrendamento de duração
limitada de um espaço destinado a serviços médicos e
enfermagem – Anulação de concurso
• Café-Bar Ferry-Boat – José António Fernandes – Pedido de não pagamento de dois meses de arrendamento
Emissão de Pareceres
• Parecer – Contrato de concessão da exploração da
doca de recreio de Vila Nova de Cerveira
Associações Culturais, Desportivas e Humanitárias
• Associações e clubes desportivos do concelho/Subsídios
• Associações de estudantes, culturais e recreativas do
concelho/Subsídios
• ADEIXA – Associação de Dança do Eixo Atlântico –
Proposta de atividades 2009
• Associação Cultural Convento de S. Paio – Relatório
de Janeiro de 2009
Centros Sociais e Paroquiais
• Centros sociais, paroquiais e de caráter social do concelho/Subsídios
• Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Cerveira
– Solenidades da Semana Santa na Igreja da Misericórdia
Escolas do Concelho
• Escola Gallaecia – Exposição “A Praça em Portugal.
Inventário de espaço público”
Expediente e Assuntos Diversos
• Minuta de Protocolo – Constituição de agrupamento de
entidades adjudicantes
• Contrato de prestação de garantia bancária – Referência 9015/006301/493
• Contrato de prestação de garantia bancária – Referência 9015/006302/293
• Federação dos Bombeiros do Distrito de Viana do
Castelo – Órgãos sociais triénio 2009/2011
• Associação Nacional de Municípios Portugueses – II
Encontro de Governos Locais Lusófonos e XXIV Estados Gerais dos Municípios e Regiões da Europa
• Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade – Prémio Cidades de Excelência do Jornal Planeamento e
Cidades
• Resumo diário da tesouraria
• Aprovação da ata em minuta
• Período de intervenção aberto ao público

os restaurantes Abrigo das Andorinhas,
Braseirão do Minho, Cantinho dos Amigos, Casa do Lau, Central, Costa Verde,
Glutão, e O Lavrador

Autarquia apoia coletividades
com 16 mil euros
A Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira aprovou, na última reunião do executivo, um apoio global de
159.750,00 € às associações culturais, desportivas, recreativas e humanitárias do concelho, bem como aos centros
sociais, paroquiais e entidades de caráter social.
Os 13 associações e clubes desportivos beneficiam
de um subsidio de 98.500,00 € enquanto as associações de
estudantes, culturais e recreativas, em número de 24, irão
receber 26.500,00 €. Por sua vez, os 8 centros sociais, paroquiais e entidades de caráter social vão dispor de 34.750,00
€.
Segundo o presidente da autarquia, José Manuel
Carpinteira, este apoio pretende incentivar e valorizar a componente associativa do concelho, assegurando, uma atividade permanente de iniciativas culturais, desportivas e recreativas e uma ocupação saudável do tempo livre dos jovens
cerveirenses.
As transferências atribuídas a cada uma das associações dependem da sua dimensão, estando diretamente
relacionadas com o número de associados ou praticantes e
quantidade de atividades previstas. Todas devem apresentar
o relatório de atividades de 2008 e o plano de atividades de
2009.
O subsídio, destinado a apoiar a atividade regular
das coletividades, mantém genericamente os mesmos valores do último ano em virtude da necessária contenção da
despesa municipal. Além deste apoio, o município disponibiliza transporte gratuito nos termos do regulamento em vigor.

Concerto de primavera
Com organização do Coral Polifónico de Vila Nova
de Cerveira e apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de
Cerveira, realiza-se no próximo sábado, dia 21 de Março, pelas 21h30, o habitual concerto de Primavera que decorrerá no
Cine Teatro dos Bombeiros.
O concerto de Primavera, que assinala o início da
estação das flores e dos dias mais quentes, conta com atuações do referido coral e de dois agrupamentos convidados:
Grupo Coral da Associação, Instrução e Recreio 1º de Maio
Alfarelense e Coral Polifónico Ponte das Febres (Riba de Louro)
Com entrada gratuita, o concerto polifónico pretende
constituir-se como mais “um extraordinário momento” dedicado à musica coral, sendo uma oportunidade para os cerveirenses e visitantes apreciarem a qualidade do repertório dos
corais presentes.
Com pouco mais de duas décadas de existência, o
Coral Polifónico de Vila Nova de Cerveira, com direção artística de Cíntia Pereira, tem contribuído para a divulgação
da música coral e representado o concelho de Vila Nova de
Cerveira em atuações tanto no nosso pais como na vizinha
Espanha.
Entre as várias atividades desenvolvidas, destacase a organização do I, V, IX, XII e XVII encontros de corais da
Ribeira do Baixo Minho, todos em Vila Nova de Cerveira. Em
1989, realizou uma digressão artístico-cultural por todas as
freguesias do concelho, tendo, em 1994, recebido a medalha
de mérito concelhio outorgada pela autarquia local.

Textos da responsabilidade do Gabinete de Imprensa da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira
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Foi criado, na freguesia de
Covas, um grupo de bombos
que já participou no cortejo
carnavalesco

Casal cerveirense celebrou as
bodas de ouro matrimoniais
Abílio Segadães e Laura Correia

Luandino Vieira na Escola
E.B. 2,3/Sec. de Vila Nova
de Cerveira

Foto Mota
No desfile de carnaval realizado na freguesia de Covas, no dia 22 de fevereiro, participou um grupo de bombos
que teve formação, recente, na localidade.
Composto por uma dezena de elementos, em que
também se incluem dois tocadores de concertina, o grupo de
bombos tem contado com a orientação de pessoas ligadas
ao setor daquele género musical.
A coordenação tem estado apoiada em João Caldas e Filipe Oliveira e reuniões e ensaios têm tido cedência
de espaços por parte da Junta de Freguesia de Covas e da
Comissão Fabriqueira.
Depois dos grupos de bombos de Sopo e de Cornes, teremos, agora, o da freguesia de Covas.

No passado dia 3 de março, a Biblioteca Escolar de
Vila Nova de Cerveira teve a honra de receber o escritor Luandino Vieira, que se dispôs a uma conversa com os alunos
do 10º ano e com todos os que não quiseram deixar passar a
oportunidade de ouvir o prémio Camões. A iniciativa, integrada no âmbito das comemorações da Semana da Leitura, contou com um elevado número de participantes entusiastas.
Os alunos, que tinham previamente feito um estudo sobre a
vida e obra do escritor na aula de Português, deliciaram-se
a ouvir as histórias de vida de um extraordinariamente bemhumorado escritor. No final, quem o desejou, pôde adquirir
um título da sua vasta e diversificada obra numa feira do livro
do autor, tendo-se o escritor disposto a os autografar.

Como solicitar em Vila Nova
de Cerveira o cartão do idoso

Descontentamento pelo
encerramento, aos fins de
semana, das casas de banho
na Central de Camionagem

O cartão municipal do idoso “idade +” destina-se a
apoiar os idosos economicamente mais carenciados do concelho e facilitar o acesso a determinadas atividades, contribuindo para a melhoria das condições de vida da população
mais desprotegida.
Podem candidatar-se todos os cidadãos residentes
no concelho de Vila Nova de Cerveira há pelo menos cinco
anos, que tenham idade igual ou superior a 65 anos ou pensionista por invalidez e cujo rendimento “per capita” mensal
do agregado familiar não ultrapasse o salário mínimo nacional.
Para solicitá-lo, basta dirigir-se à secção de Administração Geral da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira e preencher o respetivo requerimento de candidatura. Só
após a emissão e entrega do cartão é que o beneficiário terá
direito aos apoios previstos.

Na Igreja Matriz de Vila Nova de Cerveira celebrou
as bodas de ouro matrimoniais o casal composto por Abílio
José Segadães e Laura Alice Fernandes Correia.
Residentes na sede do concelho, onde durante largos anos dirigiram um restaurante em que a fama dos cozinhados chegou a ultrapassar fronteiras, o casal contraiu matrimónio há meio século, na Igreja Paroquial de Reboreda.
Nas cerimónias das bodas de ouro, que decorreram
no dia 1 de março, participaram familiares e amigos.
O casal, que tem dois filhos e dois netos, contribuiu,
principalmente na época culinária da lampreia, para atrair a
Cerveira muitos apreciadores da boa mesa.

Há anos abandonado no
parque da Central de
Camionagem de Cerveira

Roubo de lampreias em Vila Meã
Já não é a primeira vez que se verificam protestos
por, aos fins de semana, as casas de banho da Central de
Camionagem de Vila Nova de Cerveira se encontrarem encerradas.
Acontece, até, quando o movimento é maior, particularmente aos sábados, a situação caricata de as pessoas
terem de procurar nas redondezas um cantinho para satisfazerem as suas necessidades fisiológicas.
É tempo de se resolver um problema que, desde há
muito, causa mal-estar às pessoas que utilizam a Central de
Camionagem, ou frequentam aquela zona, e preocupação e
incómodo às pessoas que residem nas imediações.

Nem as lampreias escapam aos amigos do alheio.
O famoso ciclóstomo, que em tempos poderia estar em segurança nos chamados “viveiros”, hoje já não acontece assim.
Que o diga o pescador Fernando Sá que viu desaparecerem
do espaço onde estavam recolhidas, mais concretamente do
“viveiro”, nada menos do que 16 lampreias.
Isso aconteceu na freguesia de Vila Meã e, sem que
ninguém o previsse, o roubo dos ciclóstomos verificou-se na
noite de 1 de março.
E segundo a cotação da altura, as 16 lampreias roubadas motivaram, a Fernando Sá, um prejuízo de aproximadamente 320 euros.

Estabelecimento comercial
assaltado em Cerveira
Na madrugada do dia 6 de março foi assaltado um
estabelecimento de venda de roupas, calçado e ainda outros
artigos, localizado no Centro Comercial Ilha dos Amores, na
rua D. Manuel I, na sede do concelho cerveirense.
Os assaltantes entraram no estabelecimento, ao
que se presume após terem forçado a fechadura de uma porta, e roubaram artigos no valor de cerca de 10 mil euros.
A casa, com o nome comercial de “Têxteis Maikel”,
que tem como responsável Miguel Fernandes Afonso, ficou
bastante prejudicada a nível de recheio, já que, no assalto,
foram levados elevado número de artigos.
O caso está a ser investigado pelas autoridades.
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Desde há cerca de quatro anos que, no parque de
estacionamento da Central de Camionagem de Vila Nova
de Cerveira, se encontra, ao que tudo indica, abandonado o
atrelado que a gravura documenta.
O facto causa a admiração de quem passa constantemente por aquele sítio e verifica que o espaço poderia ter
utilidade para outras ações, isto para além de estar a prejudicar uma pequena passagem que ali existe e que dá muito
jeito a quem costuma circular naquela zona.
Ninguém consegue identificar a quem pertence o
atrelado que, como se pode verificar, tem umas consideráveis dimensões e que, a continuar ali abandonado, entrará,
certamente, em degradação.
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Secular procissão de
quinta-feira santa é na
noite de 9 de abril
Organizada pela Santa Casa da Misericórdia de Vila
Nova de Cerveira, realiza-se em 9 de abril, às 21,30 horas, a
secular procissão de quinta-feira santa. Irá participar a Banda
Musical de Monção, bem como serão entoados cânticos alusivos, pela “Verónica”, em todos os “Passos” evocativos da
paixão de Cristo, espalhados por diversas ruas da sede do
concelho.
Ainda, integrado nos atos litúrgicos da procissão
dos “Passos”, decorrerá, à tarde, na igreja da Misericórdia,
a “hora de adoração”, seguindo-se o transporte do andor de
Nossa Senhora da Soledade para a igreja Matriz.
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EMPRESA DO DIÁRIO DO MINHO, LDA.
Rua de Santa Margarida, 4 A
4710-306 BRAGA
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Novais Alves; José Augusto Lopes Gonçalves; José da Encarnação Ramos Pereira Pedreira; José Henrique Paula Ferreira da Costa; Luís Pedro Pinto Barbosa; Manuel Bonifácio de
Portugal Marreca Gonçalves Costa; Manuel Puga Gonçalves
Costa; e Manuel da Purificação Rodrigues.
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Foi desportista e dirigente
em Cerveira

FUNERAIS
EM VILA NOVA DE CERVEIRA

Telmo Jorge Bravo Diz
faleceu aos 71 anos

Crónica da quinzena
Feira de Artes e Velharias

Parece que lhe falta
alguma coisa...
Iniciaram-se no dia 8 de março as edições
mensais, deste ano, da Feira de Artes e Velharias de
Vila Nova de Cerveira.
Na praça da Galiza, na sede do concelho,
novamente se viram as bancas com material antigo
e os stands com os artigos mais variados, entre os
quais se destacavam a relojoaria, pratas, mobiliário,
livros e peças de artesanato.
Como nas edições do passado ano, não faltou a animação, desta vez a cargo das tocatas dos
ranchos folclóricos de Campos e de Gondarém e
ainda o Grupo de Bombos de Santiago de Sopo.
Desde a sua fundação que dedicamos um
carinho especial a este certame, devido, talvez, às
suas versáteis características. Por isso, tudo que
possa acontecer de diferente me desperta sempre a
atenção.
E foi assim que neste regresso da feira dei
pela falta das “barraquinhas” de doçaria e daqueles
pequenos artigos de índole local que tanto interesse
provocava nos visitantes.
Sei que esses artigos estão à venda, todos
os fins de semana, na Casa do Artesão.
Mas uma coisa não impediria a outra (poderiam ser transacionados em ambos os lados), tanto
mais que a feira só se realiza uma vez por mês.
E, assim, deixaria de haver a impressão, ou
a certeza, de que na Feira de Artes e Velharias de
Vila Nova de Cerveira faltava alguma coisa...
José Lopes Gonçalves

Uma centenária cerveirense,
natural de Candemil, reside com
uma filha em Viana do Castelo
A morar na freguesia da Areosa, no concelho de
Viana do Castelo, Olinda Rodrigues é mais uma centenária
natural do concelho de Vila Nova de Cerveira.
Nasceu na freguesia de Candemil, onde residiu até
enviuvar, em 1981, passando depois para casa de uma filha,
na citada localidade vianense, sendo as suas condições de
saúde já bastante precárias devido, em parte, à avançada
idade.
A família mais chegada de Olinda Rodrigues, que
lhe promoveu a festa dos 100 anos de existência, integra cinco filhos, nove netos e doze bisnetos, além de outros parentes menos chegados.

Em 28 de março a assembleia geral
da Santa Casa da Misericórdia de
Vila Nova de Cerveira
Está marcada para o dia 28 de março, com início às
14 horas, uma assembleia geral ordinária da Santa Casa da
Misericórdia de Vila Nova de Cerveira.
Nessa reunião, a ordem de trabalhos será a seguinte:
Apreciação e votação do relatório e contas do ano
de 2008, assim como o parecer do conselho fiscal.
Outros assuntos de interesse para a Instituição também poderão ser discutidos.
A assembleia decorrerá nas instalações do Lar Maria Luísa.

Natural de Vimioso
(distrito de Bragança), onde
nasceu há 71 anos, Telmo
Jorge Bravo Diz veio para
Vila Nova de Cerveira na
década de setenta como funcionário judicial. Nesse longo
tempo de vivência no concelho, além da sua atividade
profissional, deu o seu contributo em atividades desportivas e em corpos diretivos de
instituições.
No desporto, mais concretamente no futebol, foi um
excelente atleta de equipas locais, bem como um atento treinador. Na caça e na pesca também marcou a sua presença.
Como dirigente chegou a integrar a direção e o concelho fiscal da Caixa de Crédito Agrícola, tendo também feito
parte dos órgãos sociais da extinta Casa do Povo.
Residia em S. Pedro de Rates, na sede do concelho, e foi a sepultar no Cemitério Municipal de Vila Nova de
Cerveira.
À família enlutada “Cerveira Nova” apresenta sentidas condolências.

Para tentar debelar a crise um
comerciante cerveirense colocou
a imaginação ao serviço da
informática e da diversão

Com 75 anos foi a sepultar, para o
Cemitério Municipal de Vila Nova de Cerveira, Maria D’Amorim Bouça Areal, de
75 anos, viúva, que residia na travessa do
Bairro Novo, na sede do concelho.
Embora natural da freguesia de Reboreda, mas a residir, desde há tempo, no
lugar de S. Roque, na sede do concelho,
Ernesto Maria da Cunha, de 77 anos,
casado, foi a sepultar no Cemitério Municipal de Vila Nova de Cerveira.

EM REBOREDA
Para o Cemitério Paroquial de Reboreda foi a sepultar Manuel Teixeira Marinho, de 84 anos, casado, que residia no
lugar de Gontige. Era natural de Airães do
concelho de Felgueiras.

EM GONDARÉM
Com a avançada idade de 95 anos foi
a sepultar, no Cemitério Paroquial de Gondarém, Adelina Alves Pereira, que residiu no lugar de Penetão. A falecida, que
era viúva, encontrava-se, como utente, no
Centro de Bem Estar Social de Seixas.

Às famílias de luto apresentamos sentidas
condolências.

Praça da Galiza e avenida das
Comunidades, em Cerveira,
com ajudas para obras no
valor de 3,7 milhões de euros
Através do Programa Operacional do Norte, o Município de Vila Nova de Cerveira foi contemplado com 2.549.583
euros para regeneração urbana.
Dessa quantia, 1.532.740 euros serão para aplicar
na remodelação da praça da Galiza (largo da Feira), onde
deverão ser gastos cerca de 2.200.000 euros. E 1.016.843
euros irão para as obras da avenida das Comunidades/entrada norte da sede do concelho, onde se prevê que irão ser
gastos à volta de 1.500.000 euros.
Obras importantes que muito beneficiarão a zona
urbana cerveirense.

Na rua Queirós Ribeiro, na sede do concelho, existe
um estabelecimento do ramo da informática (Cervinformática)
que abriu ao público há alguns meses, que estava a passar,
como acontece com outras casas comerciais, por problemas
motivados pela crise.
Perante isso, o proprietário colocou a imaginação
ao serviço da recuperação e movimentação do seu estabelecimento, portanto para melhorar o negócio, tendo acrescentado à venda de material informático um espaço, com dez
computadores, para acesso à Internet, um bilhar, um jogo de
matraquilhos, uma máquina para utilização de setas e ainda
uma área para assistir a filmes e a outros programas televisivos.
E, assim, alguém que viu a crise bater-lhe à porta
tenta correr com ela.
Que a consiga vencer é o que sinceramente se deseja.

Estudante diz ter sido
agredido em Cerveira,
entre a Escola Profissional
e a Estação da C.P.
Familiares de um aluno da Escola Profissional deram a conhecer que o jovem teria sido agredido no percurso
entre o estabelecimento de ensino e a Estação da C. P. de
Vila Nova de Cerveira.
Afirmam, ainda, que o estudante foi agredido por um
grupo composto por quatro pessoas, tendo sido apresentada queixa contra uma delas, por ser a mais ativa nas agressões.
Os responsáveis pela Escola Profissional já pediram às autoridades o reforço da vigilância entre a escola e a
estação, para que possa evitar-se novas agressões.
O jovem estuda em Cerveira, mas reside, com os
seus familiares, em Viana do Castelo.

www.cerveiranova.pt

Cerveirenses atentos à encosta
do monte do Espírito Santo
Ainda a propósito de uma notícia publicada no último
número de “Cerveira Nova”, intitulada “Abate de árvores na
encosta do monte do Espírito Santo motiva queixa da Junta
de Freguesia de Vila Nova de Cerveira”, tivemos informação
que, nessa altura, mais de duas dezenas de cerveirenses
quiseram manifestar a sua opinião.
E a opinião dessas vinte e três pessoas era de que
existia uma área de baldio comunitário sujeita ao Regime Florestal que deveria ser defendida e preservada.
Estando, portanto, de acordo com as ações desenvolvidas pela Junta de Freguesia de Vila Nova de Cerveira
no tocante a tudo relacionado com a defesa do património,
mostrando-se ainda indignados por tudo que possa contribuir
para a delapidação do que dizem ser pertença da sua terra.

Almoço especial para
idosos do Lar Maria Luísa
com lampreias oferecidas
No dia 13 de março houve um menu especial para
os utentes do Lar Maria Luísa de Vila Nova de Cerveira.
Pescadores locais ofereceram lampreias para que
os idosos tivessem um almoço diferente do habitual, o que
realmente veio a acontecer, já que a safra só acontece, por
esta altura, uma vez por ano.
Gesto simpático dos pescadores cerveirenses que,
assim, mostraram a sua solidariedade para com as pessoas
que se encontram a viver no Lar Maria Luísa.
O número de lampreias ofertadas foi de dezasseis.

ASSINE, LEIA
E DIVULGUE
“CERVEIRA NOVA”
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PALAVRA DE DEUS
POR: Manuel Venade Martins (Pastor Evangélico)
E-mail: pastorvenade@yahoo.com / Página na Internet: www.igrejaemanuel.org

Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos
veio por um homem. Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo (I ª Coríntios 15:20-22).

COMENTÁRIO
(2009-03-B)

Pode vencer o último inimigo (morte)
INTRODUÇÃO

Amigo que ainda não és salvo, certamente que depois de ouvires estas coisas terríveis e medonhas acerca da
segunda morte, deves querer escapar da ira futura. Graças a
Deus, há uma maneira de não ires para o lago de fogo. Em
Apocalipse a Palavra de Deus diz: Quem tem ouvidos, ouça
o que o Espírito diz à igreja: e isto é para todo o indivíduo que
vencer, não receberá o dano da segunda morte. Alguns de
vós, que ledes esta mensagem, estais a marchar tristemente para o sol que se põe. Estais sentados junto à janela da
vossa alma olhando para o último brilho, puro da vossa vida.
Estais a ouvir a música das ondas que se quebram na maré
vagante da vida e desejais ardentemente ver as faces e ouvir
as vozes dos queridos que perdeste há pouco tempo. Mas
se és verdadeiro para com Deus e tens aceitado Jesus como

teu Salvador, por fim aclamarás na manhã radiante e gloriosa, em que as ondas do mar se transformarão em ondas de
cristal no grande mar da eternidade.
Uma crente estava a morrer e dizia o seguinte: - A
minha fé está a ser provada e alegria de que me fala eu não
a possuo. Mas tenho aceitado Jesus como meu Salvador, e
se Deus deseja pôr-me a dormir na Eternidade que a Sua
vontade seja feita. A dor toca por vários assuntos nas nossas vidas antes de se partir, mas a Palavra tem sempre uma
mensagem de esperança.
Nos fins da Bíblia lemos este aviso: - E a morte e o
inferno foram lançados no lago de fogo; esta é a segunda
morte (Apoc. 20:14). Já meditamos no que é a segunda morte e como é? Mas quanto tempo dura a segunda morte? Por
quanto tempo arderá o lago de fogo? Haverá alguma esperança para os perdidos neste lugar de tormento? As falsas
(seitas) religiões têm inventado doutrinas erradas para ensinar os seus seguidores (e as pessoas até os acreditam).
Contudo, a Palavra de Deus ensina-nos que a segunda morte é para todo o sempre, conforme se lê em (Apoc. 14:11). O
Senhor falou também no sermão. Então dirá também aos que
estiverem à sua esquerda: apartai vos de mim malditos, para
o fogo eterno (S. Mateus 25:41,46).
Os que não obedecem ao evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo serão castigados com eterna perdição. Outra pergunta, quem não se vai? Bem, a Bíblia dá-nos a resposta: E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi
lançado no lago de fogo (Apoc. 21:8). A Bíblia é o livro mais
vendido no mundo e ainda há tanta gente que nunca a leu.
Há muitos milhões de pessoas que estão, dia após
dia, a caminho dum destino eterno, sem pararem para considerar seriamente onde irão passar a eternidade. Há uma
grande diferença quando conhecemos Jesus como nosso
Salvador. Na parábola do semeador, Jesus diz, que parte da
semente caiu na beira da estrada, e vieram as aves do céu e
comeram-na. Refere-se Jesus aos homens de coração endurecido, nos quais a Palavra de Deus não consegue penetrar.
Costumo compará-los à terra batida de certos caminhos nas
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MARIA D’AMORIM
BOUÇA AREAL

TELMO JORGE BRAVO DIZ

(Faleceu em 2 de março de 2009)

AGRADECIMENTO

O Senhor Jesus afirmou à igreja da Laodiceia assim: Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no
meu trono; assim como eu venci, e me assentei com meu Pai
no seu trono (Apoc. 3:21). Haverá maior recompensa do que
esta? Eu digo: não há com toda a verdade.
A glória com que o nosso excelso Deus honra o seu
povo, não há palavras para que o ser humano possa descrever tal Alta Glória, que Deus concederá a todo aquele que
vencer. Mas alguém perguntará, quem tenho eu que vencer?
Segundo a leitura à igreja da Laodiceia, eles viviam num estado de ostentação, por causa da abundância material, e em
seus corações, já não existia lugar para Deus.
Temos de ter cuidado, caso isto seja uma foto das nossas vidas, da nossa maneira de viver, da nossa maneira de adorar
ou não Deus. Não nos esquecendo da leitura Sagrada, do
seu livro (Bíblia) e de nossos deveres e obrigações para com
a sua obra, implementada no mundo através do seu Reino,
que na realidade é apenas a sua própria igreja, que devemos
servir. Amém!
COMENTÁRIO

AGRADECIMENTO

(Faleceu em 2 de março de 2009)

Agradece ainda a todos
quantos participaram na Missa do 7.º Dia em sufrágio da alma da saudosa extinta.

A FAMÍLIA vem, por este único meio e muita reconhecidamente, agradecer as manifestações de
solidariedade, amizade e pesar
demonstradas por ocasião do
falecimento e funeral do seu
ente querido.
Também àqueles que, por
qualquer outro modo, apresentaram os seus sentimentos
de pesar em momentos de tão
grande dor e sofrimento manifesta o seu mais profundo reconhecimento, não esquecendo as pessoas que participaram na Missa do 7.º Dia em
sufrágio da alma do Telmo Jorge Bravo Diz.

Ad aeternum, Lda. / Vila Nova de Cerveira

Ad aeternum, Lda. / Vila Nova de Cerveira

A FAMÍLIA de Maria D’Amorim Bouça Areal vem, por este único meio,
agradecer a todas as pessoas que se incorporaram no
funeral do seu ente querido
ou que, de qualquer outro
modo, lhe manifestaram o
seu apreço e carinho.

GUERREIRO E MARTINS, LDA.
CONTABILIDADE

A. COUTO GUERREIRO, LDA.
Compra e Venda de Propriedades

(Gerência de um Cerveirense)

(Gerência de um Cerveirense)

Rua Rafael Andrade, 18
1169-095 LISBOA
Telefone: 218 850 439 / Fax: 218 850 771

Rua Rafael Andrade, 16
1169-095 LISBOA
Telefone: 218 850 439 / Fax: 218 850 771

províncias. Tornam-se fechados à ação do Espírito Santo de
Deus. É por isso que não se arrependem e não se convertem
ao Senhor Jesus. Mas, caro amigo, faz uma pausa, não te
estou a dizer que mudes de RELIGIÃO, mas que aceites a
Cristo como teu suficiente Salvador. Porque o Senhor Jesus
mesmo o disse: - Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao pai, senão por mim (S, João 14:16). Já achaste
tu este caminho para o Céu?

IMPORTANTE
Se o amado leitor deseja melhores esclarecimentos,
pode contactar comigo através do telf. 251 823 463 – Portugal
- ou telf: 00 631 666 9238 - USA - ou ainda com o nosso representante para Portugal, Sra. D. Isabel Tenedório, pelo telf. 251
107 069 ou Tml. 964 262 007.
Visite o nosso site na Internet em http://www.igrejaemanuel.org ou contacte-nos através do E-mail: pastorvenade@
yahoo.com
Pode ainda escrever para:
IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS EMANUEL
14 Connecticut Ave.
BAY SHORE, NY 11706-3007
USA

Vila Nova de Cerveira

ERNESTO MARIA DA CUNHA
(Faleceu em 6 de março de 2009)

AGRADECIMENTO
A FAMÍLIA, na impossibilidade de o fazer
pessoalmente, vem, por este
único meio, agradecer a todas
as pessoas que participaram
no funeral do extinto Ernesto
Maria da Cunha, bem como
àqueles que, por qualquer outro modo, lhe manifestaram o
seu sentimento de pesar por
tão infausto acontecimento.
Agradece ainda a todos
quantos quiseram participar na
Missa do 7.º Dia que sufragou a alma do seu ente querido.
Agência Adriano, Lda. / Arão - Valença

Loivo - Vila Nova de Cerveira

JOSÉ JOAQUIM
MORENO BORLIDO
(Faleceu em 26 de Fevereiro de 2009)

AGRADECIMENTO
A FAMÍLIA vem, por este único maio, agradecer a todos quantos se associaram a tão grande dor,
participando no funeral do
saudoso extinto ou que, de
outro modo, lhe manifestaram o seu apreço, solidariedade e pesar.
Agradece ainda àqueles
que participaram na Missa
do 7.º Dia em sufrágio da
alma do seu ente querido.
Ad aeternum, Lda. / Vila Nova de Cerveira
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Expominho cancelada
para auxiliar vitimas da crise
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Municípios do Vale do Minho
assinam Simplex Autárquico

A Câmara Municipal de Valença vai avançar, de
imediato, com um Plano Anticrise que pretende chegar às
camadas sociais mais fragilizadas, nomeadamente à terceira
idade, aos novos desempregados e aos recém-licenciados,
200 mil euros, distribuídos por várias medidas de intervenção
social, serão transferidos do orçamento da EXPOMINHO,
que este ano será cancelada excecionalmente.
Para o Presidente da Câmara “abdicamos, este ano,
a título excecional, da realização da EXPOMINHO, e transferimos a verba para a concretização deste plano que pretende
intervir, de imediato, junto daqueles, que pelas mais diversas
razões, estão a sentir, com mais intensidade, os efeitos da
crise mundial”.
Apoios nos Medicamentos, Estágios
Profissionais, Rendas de Casa ...
Entre as várias medidas, abrangidas pelo plano,
destacam-se a redução no pagamento de consumo de água,
atribuição de subsídios eventuais para pagamento de despesas com rendas de casa, pagamento de eletricidade e de
gás, a comparticipação na aquisição de medicamentos, o
transporte para consultas/tratamentos no Centro de Saúde de
Valença, o acesso gratuito às iniciativas de caráter cultural,
desportivo e recreativo promovidas pela Câmara e o acesso
gratuito às piscinas municipais, bem como com a criação de
mais estágios profissionais para recém-licenciados, nos serviços municipais.
Reforço do Cartão do Idoso, Recuperação de
Habitações Degradadas e Bolsas de Estudo
Este plano completa-se com o reforço dos apoios e
abrangência do Cartão do Idoso, do programa de recuperação de habitações degradadas e do programa de atribuição
de bolsas de estudo a estudantes que frequentam o ensino
superior.
Este plano será aplicado em 2009 e eventualmente
em 2010 se a situação social assim o justificar.

Campanha de Prevenção
e Segurança Rodoviária
É objetivo de todos contribuir para a criação de um
ambiente favorável de segurança rodoviária que resulte na
diminuição da sinistralidade e das suas consequências sociais e económicas.
Assim, promover a melhoria da segurança rodoviária, reduzindo ao mínimo o número de acidentes e de vítimas
na estrada, além de ser dever de todos, é um objetivo estratégico no qual se devem empenhar todas as entidades e a
comunidade em geral.
O Governo tem-se empenhado fortemente nesta
matéria, para que Portugal se possa situar, na União Europeia, entre os 10 países membros com indicadores de sinistralidade mais baixos.
O Governo Civil de Viana, ciente da importância
desta causa está a levar a efeito um conjunto de ações, dentro da sua intervenção sistemática nesta matéria, das quais
destacámos: Plastrom - Demonstração de Meios, em colaboração com a Câmara Municipal dos Arcos de Valdevez, no
Agrupamento de Escolas de Sabadim, também nos Arcos de
Valdevez, da responsabilidade da G.N.R., para sensibilização
da comunidade escolar e da população para o cumprimento
das regras de trânsito e prevenção rodoviária, nomeadamente condução sob o efeito do álcool, velocidade, utilização de
cadeiras e cintos de segurança.
Nestas ações, para além dos meios presentes que
puderam ser experimentados e explicados pelos agentes,
estiveram montadas escolas rodoviárias para os alunos das
escolas onde puderam de uma forma teórica e prática ser
sensibilizados para estas matérias. O futuro da educação
rodoviária passa essencialmente pelas crianças e pelos jovens.

Pague a sua assinatura através de
transferência bancária para a conta com o
NIB: 0033-0000-50077499264-05
REDE IMOBILIÁRIA DA APEMIP

A IMAGEM DOS MEDIADORES
DAS FAMÍLIAS PORTUGUESAS
Praça D. Dinis
C.C. Ilha dos Amores, Loja 7
4920-270 Vila Nova de Cerveira
Tel./Fax. 251 792 013
cerveiracomprarcasa@gmail.com
www.comprarcasa.pt/cerveira

MINHOCERVA - Mediação Imobiliária, Lda.
APEMIP 2894 - AMI 6120

Os presidentes do 5 municípios do Vale do Minho
assinaram hoje o Protocolo de Adesão ao Simplex Autárquico, em Valença, numa cerimónia que contou com a presença da Secretária de Estado da Modernização Administrativa,
Maria Manuel Leitão Marques. Com este protocolo de colaboração com o Governo os 5 municípios procuram alcançar a
simplificação relativamente à consulta pública, transparência
e prestação de contas e dando continuidade ao projeto de
modernização iniciado há alguns anos.
Rui Solheiro, presidente da Comunidade intermunicipal do Vale do Minho referiu que o Simplex Autárquico
surge no seguimento de medidas de simplificação já desenvolvidas no âmbito do projeto Vale do Minho Digital frisando
que foi dado mais um passo neste processo ao assinar este
protocolo com a Secretaria de Estado da Modernização Administrativa em que as 5 autarquias se comprometem, até ao
próximo mês de Julho 2009, implementar o Programa Simplex Vale do Minho que se traduz um conjunto de medidas
municipais, intermunicipais e intersetoriais. Estas medidas
passam pela contratação pública, registo on-line dos estabelecimentos industriais, balcão de atendimento on-line, SIG
on-line, plantas na hora, água no dia, entre outras.
Para Maria Manuel Leitão Marques, Secretária de
Estado da Modernização Administrativa, numa altura em que
se assinala a conclusão das primeiras 500 medidas e o terceiro aniversário do programa de modernização administrativa
é de salientar a importância destas iniciativas - em particular
a implementação do Programa Simplex Vale do Minho - que
passam pela simplificação da legislação e dos procedimentos ligados à área administrativa, num esforço especialmente
orientado para a resolução dos impactos mais negativos que
a burocracia representa para empresas e cidadãos. A Secretária de Estado destacou ainda o elevado esforço que os 5
municípios do Vale do Minho têm vindo a desenvolver para
fazer face às novas exigências e desafios decorrente do processo de modernização administrativa.
De referir ainda que a partir de Julho próximo os 5
municípios estão disponíveis para assumir mais compromissos no âmbito do Simplex Autárquico e para isso irão contar
nos próximos anos com cerca de 2.000.000 euros para a Modernização Administrativa no âmbito da contratualização do
PO Regional Norte com a NUT III Minho-Lima.

Festa da ADASPACO de
Paredes de Coura em Bordéus
A Associação de Dadores Benévolos de Sangue de
Paredes de Coura (ADASPACO) organizou no dia 8 de março, uma festa/convívio para a comunidade lusa da região de
Bordéus - França, cujos lucros reverteram a favor de obras
na Casa do Dador.
A exemplo do que aconteceu há seis anos, a ADASPACO foi acompanhada por uma vasta comitiva, onde se incluía o presidente do Município de Paredes de Coura.
Em 1984 surgiu, no seio da Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Paredes de Coura, um núcleo
de dadores de sangue. Volvidos cinco anos, após uma reunião da comissão representativa do referido núcleo, foi fundada a 17 de junho de 1989 a Associação de Dadores Benévolos de Sangue de Paredes de Coura, contando à nascença
com cerca de 150 associados.
Joaquim de Carvalho Lajes, um dos fundadores e o
primeiro presidente da direção da ADASPACO, grande impulsionador da dádiva de sangue, foi homenageado, após o seu
falecimento, com um busto em bronze colocado no exterior
da Casa do Dador.
A ADASPACO foi reconhecida como associação de
utilidade pública a 15 de Outubro de 1992, e a Câmara Municipal de Paredes de Coura agraciou-a com a Medalha de
Altruísmo, grau prata.
Em 2009 as colheitas de sangue efetuadas nas últimas quartas-feiras de cada mês, e nos dias 22 de março, 19
de julho e 22 de novembro, entre as 09:00 e as 12:30.

CERVEIRA NOVA , O SEU JORNAL

Novo Centro Escolar de Cerdal
A empreitada do novo Centro Escolar de Passos,
em Cerdal, já avançou com um investimento de 694.861 euros e um prazo de execução de 9 meses.
Do novo edifício destacam-se 7 salas de aula, salão
polivalente com pátio coberto, para o desenvolvimento das
mais diversas atividades desportivas e recreativas, biblioteca, refeitório e sala de professores.
A empreitada implica a reformulação completa dos
antigos edifícios da Escola Básica, do Jardim de Infância de
Passos e a construção de um novo bloco.
Os espaços envolventes ao centro escolar serão,
também, todos reformulados com a criação de um parque
infantil, com equipamentos adequados e toda a demais área
pavimentada com materiais próprios.
O novo Centro Escolar de Passos, em Cerdal,
insere-se no programa de reformulação do parque escolar
do concelho que, neste momento, tem em execução obras
no valor de 3 milhões e 900 mil euros. Com estas intervenções fecha-se um ciclo de grandes investimentos na área da
educação no concelho, com o objetivo de proporcionar aos
jovens alunos as melhores condições para a prática pedagógica e atividades complementares.

Inauguração da requalificação
do parque termal de Monção

A requalificação do parque termal conjugou preocupações ambientais com espaços dedicados ao lazer, ao
desporto e ao descanso. Monção passa a contar com um
extraordinário polo de atração turística junto ao rio Minho.
A inauguração da requalificação do parque termal
Dr. António José de Pinho Júnior teve lugar ontem, 12 de
Março, feriado municipal, ao final da manhã, numa cerimónia
presidida pelo Secretário de Estado do Ordenamento do Território e das Cidades, João Ferrão.
Durante a tarde, realizaram-se algumas atividades
desportivas, recreativas e radicais e um encontro de gira-volei que juntou, naquele espaço aprazível e apelativo, centenas de jovens e crianças acompanhados dos pais que, desta
maneira, passaram uma tarde de feriado calorosa de uma
forma entretida e agradável.
A presente recuperação daquela zona ribeirinha do
município de Monção constou da beneficiação do jardim das
caldas, colocação de equipamentos infantis, radicais e geriátricos, um extenso prado verde e um passadiço de madeira
à beira rio entre a zona da piscina descoberta e o poço da
couraça.
Na fase seguinte, numa área “colada” ao complexo
de piscinas e à unidade termal, nascerá um campo de futebol
sintético e vários campos de ténis, estando igualmente previsto o prolongamento do passadiço de madeira. Entregues
à iniciativa privada, aguarda-se também a recuperação do
antigo balneário termal e a instalação de um café-bar.

STAND-BANGÚ
COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
FINANCIAMENTOS ATÉ 48 MESES
É uma casa cerveirense que vos espera
Sede: Rua dos Anjos, 80 B e C / 1150-040 LISBOA
Telf.: 213 530 266 / Fax: 213 541 605
Filial: Rua José Estevão, 10-B / 1050-040 LISBOA
Telf.: 213 533 605 / http://www.standbangu.com

FARMÁCIA CERQUEIRA
24 horas ao seu serviço
todos os dias do ano, sempre!
Rua Queirós Ribeiro, 23-25
Telf.: 251 795 291 / Fax: 251 795 285
4920-289 VILA NOVA DE CERVEIRA
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A natureza e a primavera
Poema de Manuel Viegas
(Lisboa)
O ar cheira a primavera
As amendoeiras em flor
Espalham pela atmosfera
Seu perfume encantador
A natureza se veste
Com nova vegetação
Vai findando o tempo agreste
Vem aí nova estação
Árvores que estavam despidas
Têm agora rebentos
Há muito as folhas caídas
Foram arrastadas pelos ventos
Nos campos cheira a mimosas
Alecrim e rosmaninho
Já se veem mariposas
E pardais fazendo o ninho
A cotovia no monte
Cantando alegre, contente
E o céu no horizonte
Já tem uma cor diferente
Bandos de pardais voando
Em círculos endiabrados
Vão piando e saltando
Nas florestas e nos prados
As andorinhas migrantes
A chilrear pelos caminhos
Virão de terras distantes
Fazer aqui os seus ninhos
Papoilas de linda cor
E muitas flores da era
Obra de nosso Senhor
Quando fez a primavera
O azevinho, a giesta
Começam a despontar
Toda a flora fica em festa
Quando o Sol a vem banhar
A primavera é um bem
Que nos dá a natureza
E que nos trás também
A cor, perfume e beleza
O Sol vem também brilhando
Com seus raios a luzir
Aquecendo e afagando
A primavera a florir
Três meses de duração
Que a natureza modera
Maravilhosa estação
A estação da primavera

Semeando flores

No imaginário

Quatro sementes
Futuras flores
Simples, inocentes
Despertando amores

Subi num balão
Daqueles que sobem
Cheios de ar quente
Subi com ele e bem que tal
Me despeguei de tudo
Que me fazia mal,
Andei lá nos ares
Senti meu interior cheio
Como aquele balão,
“Cheio” de tudo que era bom
Daquilo que fazia viver
Era tão bom voar, esquecer
Eu gostaria de voar, voar
E... não mais voltar!
Mas o balão teve que aterrar
E era tão lindo no ar
“Pousado”!...
Ficou um “farrapo”
Estendido no chão, um trapo
Que alguém recolheu e guardou
E eu ali estava como o balão
Meu peito esvaziou,
Não sei como hei de fazer
Para o voltar a encher
E o farrapo do meu corpo
“Recolher”, erguer, viver...

Quatro boninas
Confiantes ao sol
Borboletas traquinas
Beijando um girassol
Quatro olhinhos
Parecendo um tear
Tecendo carinhos
Na trama do verbo amar
Quatro mãos
De coragem e caridade
Dois secretos corações
Unidos p’ra eternidade
Quatro sonhos
Mil e uma paciência
Que a contar me ponho
Numa só existência
Quatro estrelas
Rodando uma só lua
Os dois olhando pr’a elas
Tu és meu eu sou tua

Gracinda
(França, 26/9/2008)

Às mulheres de Cerveira
As mulheres de Cerveira são como o sol nascente
Brilham pela manhã e iluminam o dia
Aquecem a nossa vida e não somente
À noite são majestosa melodia
Trabalham em vários setores, tratam do linho e do milho
Amam os filhos, acariciam os maridos ou namorados
[sem preguiça]
Adoram a terra que é nossa com muito brilho
Vão ao campo, à fonte, ao lavadouro e à missa
Cantam nas espadeladas canções de amor
Bailam nas desfolhadas viras minhotos
Mostram todo o seu esplendor
E quando o milho-rei aparece, recebem beijos marotos
São tudo que os cerveirenses desejam
Trabalhadoras, bonitas, sejam casadas ou solteiras
E vamos pedindo que sempre assim sejam
Prendadas, amorosas e namoradeiras
Nota do autor:
- Talvez algumas pessoas se pronunciem a que eu me
refiro a outros tempos, o que eu respeito.
Coelho do Vale
(Damaia)

Quatro preces
A um único céu
Não sei o que se merece...
Juízo e fé nos dê Deus
Quatro braços em cruz
Duas almas em flor
A nossa fé em Jesus
Nosso amor maior
Quatro esperanças
P’la nossa vida afora
Eu repouso, tu avanças
Eu peço, tu alcanças
O Criador em nós demora.

Maria da Conceição Rocha de Vasconcelos
(Paris)

Loivo - Vila Nova de Cerveira

JOAQUIM FARIA TENEDÓRIO
MISSA DO 2.º ANIVERSÁRIO
DO FALECIMENTO
SUA ESPOSA, FILHA,
GENRO E NETA lembram
com muita saudade este
seu ente querido e participam a todas as pessoas das suas relações
e amizade que mandam
celebrar missa pelo eterno
descanso e 2.º aniversário
do falecimento no domingo, dia 5 de abril, pelas 10 horas, na Igreja Paroquial de Loivo.
Agradecem desde já a todos os que se
dignem estar presentes nesta santa eucaristia.

CERVEIRA NOVA, O SEU JORNAL

www.cerveiranova.pt

Gondarém - Vila Nova de Cerveira

Vila Nova de Cerveira

Reboreda - Vila Nova de Cerveira

ADELINA ALVES PEREIRA

JOSÉ EMÍLIO DA SILVA

MANUEL TEIXEIRA MARINHO

(Faleceu em 24 de fevereiro de 2009)

(Faleceu em 27 de fevereiro de 2009)

(Faleceu em 2 de março de 2009)

AGRADECIMENTO

AGRADECIMENTO

AGRADECIMENTO

A FAMÍLIA vem, por este único meio, agradecer a todos quantos participaram no funeral da saudosa extinta, bem como àqueles
que, por qualquer outro modo, lhe
tenham manifestado o seu sentimento de pesar, não esquecendo
os que lhe foram enviados pela
Câmara Municipal e pela Junta de
Freguesia de Gondarém.
Aproveita para endereçar uma palavra de reconhecimento a todos os que no Centro de Bem Estar Social
de Seixas cuidaram com desvelo e sempre deram carinho
e atenções à saudosa Adelina Alves Pereira.
Agradece ainda a todos quantos se dignaram
assistir à Missa do 7.ºDia em sufrágio da alma do seu ente
querido.

A FAMÍLIA, na impossibilidade de o fazer
pessoalmente como seria seu desejo, vem, por
este único meio, agradecer
a todas as pessoas que se
incorporaram no funeral do
seu ente querido ou que,
de qualquer outro modo, lhe
manifestaram o seu sentimento de pesar pelo falecimento do seu familiar.

A FAMÍLIA, na impossibilidade de o fazer
pessoalmente, vem, por este único meio, agradecer
a todas as pessoas que participaram no funeral do saudoso extinto Manuel Teixeira
Marinho, bem como àqueles que, por qualquer outro
modo, lhe manifestaram o
seu sentimento de pesar por
tão infausto acontecimento.

Agradece ainda a todos
quantos participaram na Missa do 7.º Dia em sufrágio da alma do saudoso extinto.

Agradece ainda a todos
quantos quiseram participar
na Missa do 7.º Dia que sufragou a alma do seu
ente querido.

Agência Funerária António Guerreiro, Lda. / Candemil

Agência Adriano, Lda. / Arão - Valença
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Regata Minho Internacional

CAMPEONATO
DISTRITAL DA
I DIVISÃO
DE HONRA

Juventude de Cerveira vence
em Espanha conquistando dois
primeiros lugares

CAMPEONATO
NACIONAL DA
II DIVISÃO
(SÉRIE A)

19.ª JORNADA
RESULTADOS

Neves, 0 - P. Barca, 1
Campos, 0 - Correlhã, 1
Valenciano, 4 - V. Franca, 1
Melgacense, 1 Monção, 1
Raianos, 2 - Courense, 1
A. Rego, 0 - Távora, 1
Castelense, 1 - Cerveira, 0

1º lugar 4x absolutos femininos
ao centro Diana Ferreira e Carla Fernandes
O Rio Minho, foi palco no passado dia 8 de Fevereiro da V Copa Presidente de la Diputacón de Pontevedra.
A regata teve uma distância de 6500m e participaram neste evento 15 clubes (Portugueses e Espanhóis) distribuídos por 34 embarcações.
A Associação Desportiva e Cultural da Juventude
de Cerveira, pelo segundo ano, acedeu ao convite que lhe
foi endereçado pelo Clube do Minõ / Tuy e participou neste evento com 6 atletas, distribuídos por duas embarcações,
tendo alcançado um excelente resultado na classificação final, ao conquistar o 1º lugar em 4x abs. Masc (9 clubes). e 4x
abs. Fem. (8 clubes)
Recorde-se que no barco 4xabs. Feminino a equipa
de Cerveira fez equipa com duas atletas do Clube de Remo
de Miño, sendo que uma delas mais concretamente Nuria
Dominguez Asensio, é considerada “la mejor remera espanhola de todos los tiempos”, pois participou em vários campeonatos do mundo e jogos olímpicos, sendo o último em
Pekim em 2008.
Esta prova para além do convívio entre atletas e dirigentes, serviu ainda para aferir o andamento dos atletas, que
vão participar já no próximo dia 7 e 8 de Março nos Campeonatos Nacionais, em Montemor-o-Velho.
A distribuição de prémios teve lugar no final das provas sendo oferecido de seguida um almoço convívio oferecido a todos os remadores.
A.D.J.C.

CAMPEONATO
DISTRITAL
JUVENIS
FASE FINAL

2.ª JORNADA
RESULTADOS

3.ª JORNADA
RESULTADOS
Limianos, 3 - Cerveira, 0
P. Barca, 0 - Valdevez, 2
Castanheira, 0 - Valenciano, 4
CLASSIFICAÇÃO

Vianense, 2 - Monção, 0
Friestense, 1 - Ancorense, 6
Cerveira, 5 - Campos, 4
Âncora, 0 - Barroselas, 4
Courense, 2 - Moreira, 3

Mondinense, 0 - Amares, 1
Prado, 1 - M. Cavaleiros, 0
Limianos, 1 - Bragança, 0
Fão, 3 - Vilaverdense, 2
Marinhas, 1 - Joane, 1
M. Água, 3 - Merelinense, 2
Vieira, 0 - Fafe, 0

1.º - Valenciano

48

2.º - Neves

45

Monção, 1 - Valenciano, 2
Ancorense, 1 - Vianense, 0
Campos, 16 - Friestense, 0
Barroselas, 3 - Cerveira, 1
Areosense, 0 - Âncora, 10

9

2.º - Valdevez

7

3.º - Valenciano

5

4.º - Cerveira

4

1.º - Vianense A

43

5.º - Ponte da Barca

0

2.º - Ancorense A

42

6.º - Castanheira

0

3.º - Barroselas A

41

7.º - Luciano Sousa

7

4.º - Campos

37

8.º - Melgacense

0

5.º - CD Cerveira

31

6.º - Âncora A

28

7.º - Valenciano

22

8.º - Monção

21

9.º - Courense

18

10.º - Moreira

13

11.º - Areosense

3

12.º - Friestense

0

22.ª JORNADA
RESULTADOS

Areosense, 0 - L. Sousa, 21
Friestense, 2 - Moreira, 11
Cerveira, 17 - Âncora, 0
Ancorense, 3 - Monção, 2
Limianos, 0 - Vianense, 2
Courense, 2 - Valenciano, 4

Darquense, 1 - Moledense, 0
V. Fria, 1 - M. Lima, 1
Castanheira, 3-Peladeiros, 0
Fachense, 3 - Grecudega, 1
Perre, 1 - Moreira, 5
Torre, 1 - Ág. Souto, 1
Bertiandos, 3 - Vit. Piães, 4
Chafé, 3 - Lanheses, 1

19.ª JORNADA
RESULTADOS

23.ª JORNADA
RESULTADOS

L. Sousa, 12, - Font.se, 0
Moreira, 10 - Areosense, 0
Âncora, 7 - Friestense, 2
Monção, 0 - Cerveira, 1
Vianense, 3 - Ancorense, 0
Valenciano, 1 - Limianos, 4

47

53

3.º - Luciano Sousa A

44

CLASSIFICAÇÃO

2.º - Bragança

47

4.º - Limianos A

41

1.º - Chafé

60

3.º - Joane

43

5.º - Ancorense

38

2.º - Moreira Lima

46

4.º - Merelinense

40

6.º - Valenciano

34

3.º - Castanheira

44

5.º - Limianos

40

7.º - Courense

27

4.º - Vila Fria

42

6.º - Fafe

38

8.º - Moreira

21

5.º - Moledense

39

7.º - Macedo Cavaleiros

37

9.º - Monção

19

6.º - Vitorino de Piães

38

10.º - Âncora

19

7.º - Lanheses

31

9

8.º - Darquense

31

3.º - Monção

41

4.º - Courense

36

5.º - Melgacense

35

6.º - Castelense

31

7.º - Correlhã

30

8.º - C.D. Cerveira

26

9.º - Vilaverdense

29

9.º - Ponte da Barca

26

10.º - Prado

29

8.º - Fão

37

10.º - Távora

23

11.º - Marinhas

26

11.º - Campos

19

12.º - Amares

26

12.º - Raianos

17

13.º - Mondinense

21

13.º - Artur Rego

13

14.º - Mãe D’Água

13

14.º - Vila Franca

13

NEVES FUTEBOL CLUBE
Paulo José Silva Moreira
15 dias de suspensão e multa de € 15
Alípio Fernandes Costa Caixeiro
20 dias de suspensão e multa de € 30
José Carlos Alves Amorim
30 dias de suspensão e multa de € 40
Carlos Manuel F. Correia Pinto
30 dias de suspensão e multa de € 40
Neves Futebol Clube
Processo disciplinar

CAMPEONATO DISTRITAL DA 1.ª DIVISÃO

CLASSIFICAÇÃO

18.ª JORNADA
RESULTADOS

1.º - Vieira

CLASSIFICAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO

Neiva, 3 - Darquense, 1
Moledense, 0 - V. Fria, 2
M. Lima, 3 - Castanheira, 0
Peladeiros, 0 - Fachense, 2
Grecudega, 0 - Perre, 0
Moreira, 1 - Torre, 0
Ág. Souto, 0 - Bertiandos, 0
Vit. Piães, 1 - Chafé, 1

Font.se, 3 - Areosense, 1
L. Sousa, 8 - Friestense, 0
Moreira, 3 - Cerveira, 7
Âncora, 0 - Ancorense, 7
Monção, 1 - Limianos, 1
Vianense, 11 - Courense, 0
Monção, 6 - Valenciano, 3

Moledense, 1 - Neiva, 0
M. Lima, 3 - Darquense, 2
Peladeiros, 1 - V. Fria, 0
Grecudega, 0-Castanheira, 2
Moreira, 1 - Fachense, 0
Ág. Souto, 2 - Perre, 3
Vit. Piães, 3 - Torre, 1
Lanheses, 4 - Bertiandos, 0

DESPORTIVO DE MONÇÃO
Filipe Daniel Martins Teixeira
1 Jogo de suspensão
Ricardo Raul Martins Pacheco
15 dias de suspensão e multa de € 15

17.ª JORNADA
RESULTADOS

1.º - Limianos

ASSINATURA
ANUAL
NACIONAL:
€ 18,00

Cerveira, 0 - Neves, 0
P. Barca, 0 - Campos, 0
Correlhã, 1 - Valenciano, 2
V. Franca, 0 - Melgacense, 2
Monção, 1 - Raianos, 1
Courense, 3 - A. Rego, 1
Távora, 2 - Castelense, 0

CAMPEONATO DISTRITAL DA I DIVISÃO DE HONRA

Valenciano, 2 - Vianense, 1
Monção, 2 - Friestense, 0
Ancorense, 4 - Cerveira, 0
Campos, 2 - Âncora, 4
Areosense, 1 - Courense, 8

16.ª JORNADA
RESULTADOS

Limianos, 2 - Castanheira, 0
Cerveira, 4 - P. Barca, 0
Valdevez, 0 - Valenciano, 0

25.ª JORNADA
RESULTADOS

21.ª JORNADA
RESULTADOS

CASTIGOS DO
CONSELHO DE DISCIPLINA

15.ª JORNADA
RESULTADOS

P. Barca, 1 - Limianos, 2
Valenciano, 0 - Cerveira, 0
Castanheira, 0 - Valdevez, 2

Mondinense, 3 - Prado, 1
M. Cavaleiros, 1-Limianos, 2
Bragança, 1 - Fão, 0
Vilav.se, 2 - Marinhas, 1
Joane, 3 - M. Água, 1
Merelinense, 0 - Vieira, 0
Fafe, 1 - Amares, 3

ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL
DE VIANA DO CASTELO

CAMPEONATO
DISTRITAL DE
ESCOLAS “A”

1.ª JORNADA
RESULTADOS

Amares, 2 - Prado, 1
Limianos, 2 - Mondinense, 2
Fão, 1 - M. Cavaleiros, 2
Marinhas, 4 - Bragança, 0
M. Água, 3 - Vilaverdense, 4
Vieira, 1 - Joane, 0
Fafe, 0 - Merelinense, 1

24.ª JORNADA
RESULTADOS

20.ª JORNADA
RESULTADOS

21.ª JORNADA
RESULTADOS

17.ª JORNADA
RESULTADOS

23.ª JORNADA
RESULTADOS

Cerveira, 2 - P. Barca, 2
Correlhã, 1 - Neves, 3
V. Franca, 1 - Campos, 1
Monção, 2 - Valenciano, 1
Courense, 0 - Melgacense, 3
Távora, 2 - Raianos, 2
Castelense, 1 - A. Rego, 0

CAMPEONATO
DISTRITAL
DA I DIVISÃO

CAMPEONATO
DISTRITAL DE
INFANTIS

GRUPO DESPORTIVO MOREIRA LIMA
Fernando José Lopes Alves
2 Jogos de suspensão
GRUPO DESPORTIVO BERTIANDOS
Nuno André Lima Campos
1 Jogo de suspensão
Camilo Oliveira Rocha
2 Jogos de suspensão
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE CHAFÉ
António Manuel Maio Coentrão
1 Jogo de suspensão

www.cerveiranova.pt

CLASSIFICAÇÃO
1.º - CD Cerveira
2.º - Vianense A

11.º - Friestense

50

12.º - Fontourense

6

9.º - Perre

31

13.º - Areosense

3

10.º - Bertiandos

29

CAMPEONATO
DISTRITAL DE
INICIADOS
16.ª JORNADA
RESULTADOS
Limianos, 11 - Vianense, 0
L. Sousa, 2 - Ancorense, 1
Campos, 2 - Valenciano, 1
Courense, 2 - Friestense, 2
Moreira, 5 - Venade, 0
Âncora, 1 - Cerveira, 3

11.º - Fachense

29

12.º - Moreira

27

13.º - Grecudega

21

14.º - Torre

20

15.º - Águias de Souto

17

16.º - Peladeiros

16

17.º - Neiva

12

ANUNCIE

17.ª JORNADA
RESULTADOS

NO N/JORNAL

Cerveira, 0 - Limianos, 0
Vianense, 0 - L. Sousa, 1
Ancorense, 7 - Campos, 0
Valenciano, 0 - Courense, 0
Friestense, 1 - Moreira, 3
Venade, 2 - Âncora, 1

18.ª JORNADA
RESULTADOS
L. Sousa, 0 - Limianos, 4
Campos, 0 - Vianense, 1
Courense, 3 - Ancorense, 1
Moreira, 3 - Valenciano, 3
Âncora, 1 - Friestense, 3
Venade, 0 - Cerveira, 7
CLASSIFICAÇÃO
1.º - Limianos

49

2.º - Moreira

47

3.º - Cerveira

43

4.º - Luciano Sousa

33

5.º - Ancorense

29

6.º - Friestense

21

7.º - Courense

20

8.º - Venade

19

9.º - Vianense

17

10.º - Valenciano

14

11.º - Âncora

10

12.º - Campos

3

CERVEIRA
NOVA
Locais de venda
em Cerveira:
Barbosa, Bouça &
Ferreira da Costa
(Rua Queirós Ribeiro)
Papelaria Tali
(Largo do Terreiro)
EUREK@
(Av. 1.º de Outubro)
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XVII Convívio de Pesca “Os
Trutinhas” decorreu na praia
da Lenta, em Lovelhe

Pela primeira vez um clube
do concelho vence uma
competição nacional de equipas

Foi no dia 7 de março que decorreu, na praia da
Lenta, em Lovelhe, o XVII Convívio de Pesca “Os Trutinhas”,
o qual reuniu mais de meia centena de pescadores desportivos.
Durante quatro horas (das 9 às 13 horas) os participantes procuraram capturar, nas águas do rio Minho, o maior
número de pescado, de forma a poderem atingir a melhor
pontuação possível, sendo, no entanto, de referir que o pescado preferido era, ou foram, as trutas.
E, assim, o 1.º lugar foi para o “Miguel 14” que apanhou uma truta com o peso de 0,565 grs.; o 2.º lugar pertenceu a Manuel Vieira, com uma truta de 0,345 grs.; e o 3.º lugar, com a mesma pontuação, foi para Francisco Domingues
e Nelson Castro, com peixes cujo peso, por exemplar, foi de
0,130 grs.
Terminado o concurso, efetuou-se o habitual almoço-convívio, procedendo-se, depois, à entrega dos troféus
aos melhores classificados e lembranças a todos os outros
concorrentes.
O troféu Manuel Viegas, destinado ao pescador
desportivo que tenha reunido a maior quantidade de peixe,
foi conquistado por “Miguel 14”.
E assim teve lugar mais uma edição, décima sétima,
do convívio de pesca organizado por “Os Trutinhas”.

Os seis Componentes da equipa de Lovelhe foram,
Bruno Gomes e Ricardo Venade no Lançamento de Martelo
Masculino, Rafael Venade no Lançamento do disco Masculino, Andreia Venade, Catarina Granja e Daniela Silva no lançamento do Martelo Feminino.
No passado dia 22 de Fevereiro, em Leiria, Bruno
Gomes, ao atingir a marca de 55,95 m., foi primeiro, Ricardo
Venade, conquistou o 3º lugar com a marca de 46,67 m., Rafael Venade conseguiu o 2º lugar com 42,09 m. e ainda fez
45,25 m., 4º lugar, no lançamento do martelo (extra competição). Andreia Venade, muito perto do seu recorde pessoal,
47,94 m., conseguiu o 2º lugar e Catarina Granja, melhorou
em cerca de três metros a sua melhor marca (46,73 m.) e
alcançou o 3º lugar, Daniela Silva ficou em 11º lugar com a
marca de 29,30 m.
Com este conjunto de resultados, cada clube participava com seis atletas, três masculinos e três femininos,
a Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de Lovelhe,
sagrou-se Campeã Nacional de Lançamentos de juvenis com
um total de 4008 pontos, ficando com uma vantagem de 510
pontos da Juventude Vidigalense (2ª equipa classificada) e
1333 pontos do Clube de Futebol “Os Belenenses” (3ª equipa
classificada) numa competição onde participaram cerca de
20 clubes oriundos de todo o país.
No dia anterior, e no mesmo local, disputou-se o
Campeonato Nacional de Lançamentos Longos (Dardo, Disco e Martelo) para juniores e seniores. E os juniores masculinos de Lovelhe quase faziam o pleno, Victor Tiago venceu
o Lançamento do Martelo com 56,57 m., Hugo Silva venceu
o Lançamento do Dardo com 49,16 m. e Cristophe Correia
foi segundo no Lançamento do Disco com 43,95 m. Ainda
na mesma competição, Gabriela Venade, júnior, foi terceira
no Lançamento do Martelo com a marca de 43,95 m. e João
Venade, sénior, foi quarto, com a marca de 55,76 m.
É ainda de salientar que Dário Manso (sénior masculino), atleta do Sporting Clube de Portugal, que atualmente
treina no Centro Municipal de Atletismo, em Lovelhe, venceu
o lançamento do Martelo seniores, com a melhor marca Nacional da época em Portugal, de 67,34 m.
No mesmo dia realizou-se, também, o Meeting de
Pombal, em pista coberta, onde Inês Fernandes (sénior feminino) alcançou a marca de 11,73 m. e o 5º lugar no lançamento do peso.
A taça foi bastante importante, pois a equipa cumpriu o objetivo de ganhar a taça, bem como os objetivos pessoais, melhorar as marcas! Felicitam-se todos os atletas, em
especial os juvenis que realizaram uma excelente competição em equipa, e o treinador Jorge Rodrigues.
Mais informações em http://www.adlovelhe.net

XII Edição dos Troféus
Desportivos o Minhoto 2008
Em Ponte da Barca realizou-se, no dia 16 de fevereiro, a gala da XII Edição dos Troféus Desportivos o Minhoto
relativa ao ano de 2008.
Foram atribuídos 26 troféus e os galardoados foram
os seguintes:
Andebol - José Costa (Académico Basket Clube - Braga);
Artes Marciais - André Gonçalves (Ginásio Academia do Corpo Wado-Gym - Braga);
Atletismo - Dulce Félix (Sporting Clube de Braga - Vizela);
Canoagem - João Ribeiro (Grupo Cultural, Desportivo e Recreativo de Gemeses - Esposende);
Ciclismo - José Mendes (Centro Ciclista de Loulé - Guimarães);
Desporto Adaptado - Eunice Raimundo (A.P.P.C. Braga);
Desportos Motorizados - Pedro Sousa (Trial - Braga);
Futebol Amador - David Afonso (Clube Atlético de Valdevez
– Arcos de Valdevez);
Futebol Profissional - “Eduardo” (Sporting Clube de Braga
- Braga);
Futsal - Mário Carreiras “Marinho” (G.D. Fundação Jorge Antunes - Vizela);
Hóquei em Patins - Ricardo Silva (Associação Juventude de
Viana – Viana do Castelo);
Natação - Sara Loureiro (F.C. Porto - Braga);
Remo - André Pereira (Clube Náutico de Viana – Viana do
Castelo);
Outras Modalidades - Ana Rodrigues (Fosso Olímpico - Clube de Caçadores da Póvoa de Lanhoso – Vieira do Minho);
Árbitro - Carlos Duarte (Judo – Viana do Castelo);
Dirigente Desportivo - Emílio Macedo da Silva (Vitória Sport
Clube - Guimarães);
Treinador - Manuel Cajuda (Futebol - Vitória Sport Clube Braga);
Revelação - Fábio Magalhães (Andebol - A.B.C. de Braga Braga);
Consagração - “Costinha” (Futebol - Belenenses F.C. - Braga);
Clube de Desporto Escolar - Escola E.B. 2,3/S de Caminha
(Caminha);
Clube Fomento Jovem - Andebol Clube de Fafe (Fafe);
Clube Ligação Desporto/Cultura - Associação Cultural e
Recreativa de Roriz (Barcelos);
Associação de Clubes - Associação de Atletismo do Distrito
de Viana do Castelo;
Evento Desportivo - Torneio Internacional de Futebol Infantil
Fernando Pilar Cunha (Futebol – Futebol Clube das Marinhas
- Esposende);
Grande Prémio Júri Individual - Paulo Almeida (Hóquei em
Patins - Associação Juventude de Viana – Barcelos);
Grande Prémio Júri Coletivo - Grupo Desportivo de Natação de Vila Nova de Famalicão (V.N. Famalicão).

Hidrosénior na Piscina
Municipal de Valença
A Câmara Municipal de Valença avançou com a modalidade de hidrosénior – hidroginástica para seniores, na Piscina
Municipal, para os utentes do projeto “Vida Ativa”, duas vezes
por semana.
Tratam-se de aulas de hidroginástica inseridas no projeto valenciano “Vida Ativa” de dinamização da população idosa,
que permite de forma divertida, fácil e segura a realização de
vários exercícios físicos no meio aquático. Esta atividade, para
além da componente motora, dá especial atenção à componente
socioafetiva. Todas as aulas são realizadas com acompanhamento musical e numa zona pouco profunda da piscina.
O projeto “Vida Ativa” conta já com a participação de
233 seniores, oriundos das várias freguesias do concelho. As
aulas de hidrosénior vem reforçar e diversificar a oferta de atividades do projeto de que se destacam, ainda, as danças de salão
e a ginástica de manutenção.
O objetivo do “Vida Ativa” é aumentar a interação social, diminuir o isolamento, aumentar os níveis de independência
e autonomia, ocupar os tempos livres e promover o bem-estar.
Isto na perspetiva social, porque a ação tem objetivos bem definidos no tocante à saúde dos idosos, nomeadamente: aumentar a
aptidão cardiovascular, aumentar os níveis de força e resistência
musculares, manter e ou atenuar a perda de flexibilidade, coordenação e equilíbrio, diminuir os fatores de risco ao desuso e ao
envelhecimento.

Camadas de formação do
Cerveira em crescente forma

No passado dia 22 de Fevereiro juntaram-se, em
Viana do Castelo, os 60 melhores remadores jovens do Distrito para participar na primeira regata de apuramento para a
“Regata Inter-Associações de 2009”.
Os atletas que mais pontos conquistarem no conjunto das três regatas de apuramento, ficarão selecionados
para representar a Associação de Remo do Distrito de Viana
do Castelo na Regata Inter-Associações, que irá opor a Associação do nosso Distrito às Associações de Remo do Porto,
Beira Litoral, Lisboa e Setúbal.
A Associação Desportiva e Cultural da Juventude de
Cerveira (ADCJC) fez-se representar por 6 atletas: 2 Juvenis (14-15 anos), 2 Iniciados (12-13 anos) e 2 Infantis (10-11
anos). A sua prestação foi bastante positiva. Pedro Gomes e
Samuel Pinto (Infantis) conquistaram o 2º lugar na sua prova
ficando a 2 pontos do primeiro classificado. Nos Iniciados, Ivo
Carvalho alcançou o 3º posto e ficou a 4 pontos do vencedor
e João Gonçalves, na sua estreia, ficou num prometedor 5º
lugar. Os Juvenis, Tiago Lopes e Miguel Correia classificaram-se em 4º lugar, bastante próximos dos lugares da frente,
e estão a 5 pontos do primeiro classificado.
Mais uma vez, a ADCJC agradece o apoio do crescente número de pais que vem acompanhando os nossos
jovens atletas e faz, desde já, o convite a que se desloquem
a Caminha no próximo dia 15 de Março, para assistir à 2ª
Regata de Apuramento.
A.D.C.J.C.

Nossa Página Web:
www.cerveiranova.pt

2.º Passeio “Rota do Cervo” já
está marcado para 9 de Maio
A segunda edição do passeio BTT, denominado
“Rota do Cervo”, já está marcada para o dia 9 de Maio.
O itinerário privilegiará os montados do concelho
cerveirense, que será por onde os concorrentes terão de
demonstrar as suas aptidões, ou não, para este género de
provas.
A organização do passeio “Rota do Cervo” é da responsabilidade do C.A.T.T. de Vila Nova de Cerveira.
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