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Quadras São-Joaninas com
“Manjericos” cerveirenses

ELEIÇÕES EUROPEIAS: PPD/PSD VENCEU NO PAÍS, NO DISTRITO E NO CONCELHO DE CERVEIRA

CAMPOS
Se em Campos há escutas
Terão alho-porro por fado
E servirão para disputas
Como o “apito dourado”

Emissor

CANDEMIL
Em Candemil, que martírio,

Há arraiais desastrados
De cães varados a tiro

Ou mortos envenenados

Amigo dos Animais

CORNES
Os Peladeiros em Cornes
Bem lutam para singrar

Como escolhos são enormes
S. João vai ajudar

Treinador de Bancada

COVAS
S. João falou em Covas
Dos alarmes boateiros

E pediu para haver provas
De respeito por Bombeiros

Soldado da Paz

GONDAR
Santa Eulália, a padroeira,
Em Gondar tem tradição

Mas vai saltar na fogueira
Para festejar S. João

Foliona do Barral

GONDARÉM
Gondarém, marcha com arcos,

A S. João dá destaque
Para não cair nos buracos
Da “Avenida do Parque”

Às da Mota

LOIVO
Dizem que Loivo quer ter
Novamente animações
No S. João vai haver

E em certas eleições...

Eleitor

LOVELHE
Em Lovelhe S. João viu,
Disso chamou a atenção,
Para o caos em que caiu
O Largo da Encarnação

Tia da Breia

MENTRESTIDO
S. João já teve a prova

Em Mentrestido, da má sorte,
Que enterrar e abrir cova

Está pelas “horas da morte”

Coveiro

NOGUEIRA
Em Nogueira a festa avança

Devagar, devagarinho,
E S. João também dança
Ao som da “Flor do Linho”

Bailador do Tojal

REBOREDA
S. João és padroeiro,
A Reboreda dá rosas,

Para nenhum bandoleiro
Voltar a assaltar idosas

Mila da Bemposta

SAPARDOS
Em Sapardos houve afronte

E S. João viu estrada
Com destino a Boiamonte

Desviada para Regada

Zé da Guia

SOPO
Em Sopo há confusões,

No S. João, são constantes,
Pois faltam indicações
A guiar os visitantes

Néu Topónimo

VILA MEÃ
Vila Meã quer ações,
Com S. João a ajudar,

Que melhorem condições
Para se poder voar

Cerval

VILA NOVA DE CERVEIRA
À Pousada de D. Dinis,
Em Cerveira encerrada,
S. João torceu o nariz

Pois não lhe cheirou a nada...

O Lavrador
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Agência AdrianoAgência Adriano
(FUNDADA EM 1862)

Adriano Gonçalves da Cunha
Armador

FUNERAIS E TRANSLADAÇÕESFUNERAIS E TRANSLADAÇÕES
Arão / 4930 VALENÇA

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

Joaquim Magalhães
Advogado

Praça da República - Edifício dos Correios, 3.º
4950-514 MONÇÃO

Telf.: 251 640 120   /   Fax: 251 640 121
Telm.: 966 045 921

AdAd aeternum, lda.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

CHURRASQUEIRACHURRASQUEIRA  
DO CRUZEIRO

PARA LEVAR PARA CASAPARA LEVAR PARA CASA, O
MELHOR CHURRASCO, MAS SÓ POR ENCOMENDASÓ 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

Agência Funerária 
António Guerreiro, Lda.
ARMADOR * FUNERAIS * TRANSLADAÇÕES
Quinta das Corgas / 4920-020 Candemil VNC

Tlf.: 251 795 250 / Tlm.: 917532788 e 916928214

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

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

F L O R F L O R 
E  A R T EE  A R T E

FloristaFlorista
Maria da Graça B. A. GomesMaria da Graça B. A. Gomes

    Mercado Municipal    Mercado Municipal
    4920 VILA NOVA DECERVEIRA    4920 VILA NOVA DECERVEIRA

Telf.: 251 794 385 / Telm.: 963 314 948Telf.: 251 794 385 / Telm.: 963 314 948

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

CERVEIRA NOVA - Edição n.º 866, de 20 de junho de 2009

Maria Gabriela Correia Pereira Baptista
Notária

CARTÓRIO NOTARIAL DE
VILA NOVA DE CERVEIRA

EXTRACTO

 Certifi co, para efeitos de publicação que, por escritu-
ra de quinze de Junho de dois mil e nove, lavrada de fl s. 5 a fl s. 
7, do Livro de Notas para Escrituras Diversas número Sessenta 
e Nove-E, deste Cartório, Armando Rodrigues de Carvalho 
Lopes, N.I.F. 166 186 490, titular do B.I. n.º 8881073, emiti-
do em 28.04.2008, pelos S.I.C. de Viana do Castelo e mulher, 
Isabel dos Anjos Barbosa da Luz Lopes, N.I.F. 185 699 910, 
titular do B.I. n.º 3491220, emitido em 10.12.1999, pelos S.I.C. 
de Viana do Castelo, casados sob o regime da comunhão geral, 
naturais, ele da freguesia de Loivo, ela da freguesia de Gonda-
rém, ambas do concelho de Vila Nova de Cerveira, residentes 
na última, na estrada de Gondarém, n.º 690, declaram que são 
donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, dos 
seguintes imóveis sitos na freguesia de Gondarém, concelho 
de Vila Nova de Cerveira:

Verba um:
 Prédio rústico, composto por mata de salgueiros, com 
a área de quatrocentos metros quadrados, sito no lugar de Sua 
Bouça, a confrontar do norte com herdeiros de Armando Antó-
nio Esteves, do sul com herdeiros de António Ferreira, do nas-
cente com caminho-de-ferro e do poente com regueira, inscrito 
na respetiva matriz sob o artigo 849, com o valor patrimonial 
tributário de 0,41 € a que atribuem igual valor.

Verba dois:
 Prédio rústico, composto por terreno de vinha em 
ramada e pinhal, com a área de três mil e seiscentos metros 
quadrados, sito no lugar de Ramilo, a confrontar do norte com 
José Duarte da Costa, do sul com Lanhelas, do nascente com 
José Marinho e do poente com Teresa Ferreira Vidal, inscrito 
na respetiva matriz sob o artigo 757, com o valor patrimonial 
tributário de 106,23 €, a que atribuem igual valor.

 Verba três:
 Prédio rústico, composto por terreno de vinha em ra-
mada, com a área de seiscentos metros quadrados, sito no lu-
gar de Ramilo, a confrontar do norte com Teresa Ferreira Vidal, 
do sul com caminho público, do nascente com Alberto Carmo 
Alves e do poente com José Duarte Costa, inscrito na respetiva 
matriz sob o artigo 782, com o valor patrimonial tributário de 
39,68 €, a que atribuem igual valor. 
 Que os referidos imóveis se encontram omissos na 
Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Cerveira e 
que desconhecem os artigos da anterior matriz rústica, o que 
declaram sob sua inteira responsabilidade. 
 Que adquiriram o prédio identifi cado sob a verba um 
no ano de mil novecentos e setenta e quatro, por compra feita 
a António Evangelista Couto e mulher, Salomé da Silva Cama-
rão, casados sob o regime da comunhão geral, residentes que 
foram no lugar de S. Sebastião, da dita freguesia de Gonda-
rém. 
 Que os prédios identifi cados sob as verbas dois e três 
foram por eles adquiridos no ano de mil novecentos e sessenta 
e oito, por os haverem comprado a Mário Joaquim Ermida, viú-
vo, residente que foi no lugar da Estação, da referida freguesia 
de Lanhelas. 
 Que, no entanto, nunca chegaram a formalizar estas 
compras, mas desde aquelas datas que entraram na posse 
dos indicados imóveis, pelo que há mais de vinte anos que os 
possuem, sem interrupção, nem ocultação de quem quer que 
seja.
 Que tal posse tem sido mantida e exercida em nome 
próprio, de boa-fé ininterrupta e ostensivamente, com o conhe-
cimento da generalidade das pessoas e sem oposição, nem 
violência de quem quer que seja, gozando de todas as utilida-
des por eles proporcionadas, vindimando, regando, podando 
os prédios identifi cados sob as verbas dois e três, cortando o 
mato e procedendo à limpeza do prédio identifi cado sob a verba 
um, aproveitando as utilidades por todos eles proporcionadas, 
colhendo os correspondentes frutos e rendimentos, pagando 
as contribuições que sobre os citados prédios 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 
da propriedade, na convicção de que não lesam, nem nunca 
lesaram quaisquer direitos de outrem.
 Que, assim, tem a sua posse sobre os indicados pré-
dios vindo a ser contínua, pública e pacífi ca, factos que inte-
gram a fi gura jurídica de usucapião, que invocam. 
 Que, nestes termos, adquiriram os mencionados pré-
dios por usucapião, não tendo dado o modo de aquisição, tí-
tulo que lhes permita fazer prova do seu direito de propriedade 
perfeita. 
 
 ESTÁ CONFORME E CONFERE COM O ORIGINAL 
NA PARTE TRANSCRITA.
 Cartório Notarial, quinze de junho de dois mil e nove. 

A Notária,
Maria Gabriela Correia Pereira Baptista 

Pra
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A vida é para compartir
- Vila Nova de Cerveira...
 Vila Nova de Cerveira é un concello portugués que 
ofrece condicións envidables para os amigos/as de viaxar.
 Cerveira fi ca na marxen esquerda do Rio Miño que 
fai fronteira con España. Esta cerca de Valença do Miño, a 
37 km de Viana de Castelo e a 100 de Porto. Foi fundada por 
don Denis en 1320. Conta a lenda que, os Deuses do Olimpo, 
quixeron que fose rei un cervo, escollendo para o seu reinado 
e descendentes a terra portuguesa, que pasoou a chamarse 
terras de Cervaria por estar habitada por moitos cervos. Un 
día, un fi dalgo desafi ou ao rei Cervo, para apropiarse das 
súas terras, pero non puido co animal. Disque o devandito 
cervo quedou só no mundo e morreu de pena e aburremento 
desaparecendo do mapa a terra dos cervos.
 O caso é que no escudo de Cerveira hai un cervo 
en campo de verde e no penedo máis alto un fermosísimo 
mirador dende o que se divisa a desembocadura do río Miño 
en todo o seu esplendor, que está presidido por unha escultu-
ra de ferrro de dimensións descomuniais en forma de cervo, 
obra do escultor portugués José Rodrigues, que simboliza a 
lonxevidade das terras de Cerveira, ou o que é igual: terra 
dos cervos.
 A estrada de acceso ao mirador é moi estreita pero 
o fi rme está ben e hai onde aparcar arriba de todo. Paga a 
pena subir, a paisaxe é impresionate e o aire é puro. Pode-
mos ver a desembocadura do río Miño en todo o seu espe-
lendor e a orilla española
 Hai moito que ver nesta singular vila: un castelo, 
casas e igrexas medievais. Rio navegable, productor de lam-
preas e meixoes (angulas) -un dito popular di que en Cerveira 
todo sabe a rio- feiras e bienais culturais, que lle dan o nome 
da vila da cultura. O mercadiño é impresionante. Pódese 
atopar de todo: cesteiros, ebanistas, ferreiros, xardineiros, 
roupa, zapatos, etc, a prezos moi asequibles. A cerámica, 
azulexos portugueses e cestos de vimbio son boísimos. Nas 
feiras reúnense os mestres da artesanía popular, anque a 
comercialización da roupa empeza a gañar terreo…

Extraído do site:
http://www.fi naroca.com/?p=1157 

RESULTADOS NACIONAIS
Partidos

Coligações % Repre-
sentantes Votos

PPD/PSD 31,70 8 1.128.696
PS 26,58 7 946.279
B.E. 10,73 2 381.942
PCP-PEV 10,66 2 379.652
CDS-PP 8,37 2 297.991
MEP 1,48 0 52.812
PCTP/MRPP 1,21 0 43.135
MPT 0,66 0 23.402
MMS 0,61 0 21.633
P.H. 0,48 0 16.973
PPM 0,39 0 13.785
P.N.R. 0,37 0 13.037
POUS 0,14 0 5.097
BRANCOS 4,63 - 164.878
NULOS 2,00 - 71.153

RESULTADOS DISTRITAIS
Partidos

Coligações % Votos

PPD/PSD 38,35 32.750
PS 25,62 21.875
CDS-PP 10,58 9.038
B.E. 9,26 7.908
PCP-PEV 6,20 5.293
MEP 0,98 840
PCTP/MRPP 0,97 830
MPT 0,49 420
PPM 0,38 321
P.H. 0,37 317
MMS 0,30 252
P.N.R. 0,25 212
POUS 0,16 133
BRANCOS 4,48 3.822
NULOS 1,62 1.387

RESULTADOS CONCELHIOS
Partidos

Coligações % Votos

PPD/PSD 35,78 1.188
PS 35,72 1.186
B.E. 7,41 246
CDS-PP 7,26 241
PCP-PEV 3,86 128
MEP 0,99 33
PCTP/MRPP 0,93 31
MPT 0,54 18
PPM 0,48 16
P.H. 0,45 15
MMS 0,30 10
POUS 0,21 7
P.N.R. 0,12 4
BRANCOS 4,46 148
NULOS 1,48 49

Eleições europeias

- PPD/PSD venceu no país, no 
distrito e no concelho de Cerveira

Dois cerveirenses, António 
José Couto Guerreiro e Gil 
Costa Malheiro, são sócios 
honorários da Casa do Minho 
em Lisboa
 A Casa do Minho em Lisboa, festejou passado dia 
17 de maio o seu 86.º aniversário com pompa e circunstân-
cia. 
 Estiveram presentes, entre outras individualidades, 
o presidente da Casa do Minho, bem como os seus órgãos 
sociais, o vereador da cultura da Câmara Municipal de Lis-
boa, em representação do presidente, o presidente da Junta 
de Freguesia do Lumiar, o presidente da Casa dos Açores, 
o presidente da Casa do Algarve, o presidente da Casa de 
Trás-os-Montes, o presidente da Casa do Concelho de Ponte 
de Lima e o presidente da Casa Courense.
 Houve quem fosse convidado e que não pode estar 
presente por motivo de agenda, contudo desejaram as maio-
res felicitações a esta mui nobre Casa através de carta, entre 
outros meios. 
 Na cerimónia foram homenageados os seguintes 
sócios: 
Armando Santos Martins, sócio Benemérito (a Título Pós-
tumo). Pela sua contribuição intelectual e cultural na elabora-
ção da história da Casa do Minho, com os 2 livros. Com estes 
dois compêndios, a Casa do Minho fi cou mais rica, como tam-
bém com o livro que conta os 63 anos de existência do seu 
Rancho Folclórico. O nosso mais sincero agradecimento. 
Dr. Nuno Lima de Carvalho, sócio Honorário. Pela sua dedi-
cação à Casa do Minho na vertente da cultura minhota, espe-
cialmente na arte, com todas as suas vertentes. Este vianen-
se destaca-se ainda na gastronomia minhota e em tudo o que 
faz na nossa capital, divulgando e amando o nosso Minho. 
Dr. Osvaldo Gomes, sócio Honorário. Arcoense de gema, 
destacou-se na sua contribuição à Casa do Minho através 
do seu saber e conhecimento quando esta esteve em difi cul-
dades sob o ponto de vista jurídico. É de enaltecer que um 
dos nossos maiores advogados deste país tenha contribuído 
tanto para a nossa Casa. 
António José Couto Guerreiro, sócio Honorário. Congratu-
lamo-nos por este Cerveirense, dada a sua honrosa dedica-
ção e contribuição nos momentos difíceis, pelos quais esta 
Instituição passou, bem como os anos que lhe dedicou, pas-
sando pelos seus órgãos sociais. É um empresário de suces-
so nesta nossa capital, do qual o Minho se pode orgulhar. 
Gil Costa Malheiro, sócio Honorário. Cerveirense de nas-
cença, deu a sua contribuição à Casa com a sua disponibili-
dade. Tendo percorrido vários órgãos sociais desta mui nobre 
Casa ao longo de vários anos, destacou-se ainda como gran-
de empresário de sucesso. 
Padre Hermínio Araújo, sócio de Mérito. Este Vila-verdense, 
desde o dia que conheceu a Casa do Minho, deu-se em prol da 
mesma, tanto a nível religioso como a nível cultural. É sua a fa-
mosa frase “... Para sermos minhotos temos de ser fi dedignos, 
tanto em termos profanos como em termos religiosos. Para 
sabermos temos de recolher tanto modas como cantares...”.
 Seguidamente fomos acariciados com a honrosa 
atuação do Rancho da Casa e encerramos este 86º aniver-
sário com o tradicional ‘Verde de Honra’ e o bolo. 
 Despeço-me com o lema da nossa Casa: 
 Saudações minhotas “Pelo Minho e pelos minho-
tos”.

Paulo Duque
(Pela direção da Casa do Minho)

Sugestões e outros registos
NEM TUDO LEMBRA

 Quem circula pela avenida de Tominho, observa-
se que o Estádio Municipal Rafael Pedreira encontra-se 
invisível, devido à altura das árvores que lá se encontram, 
precisamente em frente ao mesmo.
 Seria de enaltecer uma “devastadela” nas galhas 
dessas árvores, para que o nosso belo Estádio fi que mais 
desafogado e bem à vista de todos.

TRANSMISSÃO PELA TVI

 Segundo o programa das tradicionais Festas do 
Concelho, em honra de S. Sebastião, a realizar nesta vila, 
de 26 de julho a 2 de agosto, a missa solene e sermão te-
rão lugar no dia 2 de agosto, pelas 11 horas, devendo ser 
transmitida pela TVI. 

Gaspar Lopes Viana

Recordações

 Ano de 1960. Quem não reconhece este grupo de 
amigos festejeiros? Para os mais idosos talvez não seja difícil 
mas, para os mais jovens, é difi cílimo visto que uma grande 
parte deles já não faz parte dos vivos. Então recordemos: José 
Augusto Rebelo (N. 18.05.1924 e F. 12.05.1999) / Joaquim 
Castro Barbosa “Caganas” (N. 17.05.1914 e F. 03.12.1983) 
/ Manuel Romeu “Preto” (N. 18.09.1920 e F. 18.07.1982) / 
Emílio Manuel Purifi cação “Marota” (N. 18.09.1924 e F. 
05.11.1991) / José Carlos Rebelo “Pousa” (N. 17.08.1897 e 
F. 04.03.1969) / José Maria Silva Carilho (N. 03.06.1918 e 
F. em Coração de Jesus, Lisboa, a 11.11.1986 / João Silva 
“Franco” (N. 19.09.1906 e F. 02.09.1973) / Emília Conceição 
Ribeiro (N. 24.09.1951) / António Amorim Barbosa “Totó” (N. 
19.02.1951) / Maria Zulmira de Castro Duro (N. 08.03.48) e 
Dalila Pereira Amorim (N. 19.07.1944). 

Magalhães Costa

LOJA DOS

ANIMAIS
965 513 818
965 362 954

Rua Queirós Ribeiro, 60
4920-289 Vila Nova de Cerveira
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MINHOCERVA - Mediação Imobiliária, Lda.
APEMIP 2894 - AMI 6120

REDE IMOBILIÁRIA DA APEMIP

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

A IMAGEM DOS MEDIADORES
DAS FAMÍLIAS PORTUGUESAS

LA VETUSTA MORLALA VETUSTA MORLA
M.ª Yolanda Martinez PereiraM.ª Yolanda Martinez Pereira

LIVRARIA e PAPELARIA  / JORNAIS e REVISTASLIVRARIA e PAPELARIA  / JORNAIS e REVISTAS
FAZEMOS FOTOCÓPIASFAZEMOS FOTOCÓPIAS

Avenida Ordónez, n.º 2Avenida Ordónez, n.º 2
3675 GOIAN3675 GOIAN

Telf.: 986 621 406Telf.: 986 621 406

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

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

TRADUÇÕESTRADUÇÕES
FRANCÊS  /  INGLÊS  /  ESPANHOLFRANCÊS  /  INGLÊS  /  ESPANHOL

Contactar: Teresa VitorinoContactar: Teresa Vitorino

Licenciada em Tradução e Interpretação SimultâneaLicenciada em Tradução e Interpretação Simultânea

Lugar das Faias  /  4920-061 GONDARÉMLugar das Faias  /  4920-061 GONDARÉM
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Carlota

ALIMENTACION  - ESTACO
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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

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

(Gerência de um Cerveirense)

Rua Rafael Andrade, 16
1169-095 LISBOA

Telefone: 218 850 439  /  Fax: 218 850 771

GUERREIRO E MARTINS, LDA.
CONTABILIDADE

(Gerência de um Cerveirense)

Rua Rafael Andrade, 18
1169-095 LISBOA

Telefone: 218 850 439  /  Fax: 218 850 771

RECEITAS DE COZINHA
BOLO DE IOGURTE

Ingredientes
1 Iogurte natural ou de aroma• 

2 Copos do iogurte de açúcar• 

3 Copos de farinha• 

5  Ovos inteiros• 

Meio copo de óleo• 

Manteiga e farinha para a forma• 

Preparação
  Bata os ovos com o açúcar. De se-
guida meta o iogurte e a farinha, mexendo sempre. 
Finalmente deite o óleo em fi o na massa sem parar 
de mexer.
 Unte uma forma com manteiga e polvilhe-a 
com farinha e deite o preparado na forma de cha-
miné e leve ao forno a 175% G, cerca de 35 a 40 
minutos.

Confi ra em www.receitasdecozinha.com

Novo dispositivo restabelece independência 
aos doentes de Parkinson
 Foi implantado pela primeira 
vez em Portugal, no Hospital de São 
João no Porto, o mais recente disposi-
tivo de estimulação cerebral profunda 
que permite aos doentes de Parkinson 
recuperar a sua qualidade de vida.
 Este novo dispositivo da Me-
dtronic, o Activa PC, sendo mais peque-
no que os anteriores dispositivos dis-
poníveis no mercado, permite melhorar 
a função motora doente de Parkinson, 
reduzindo as incapacidades motoras ca-
racterísticas da doença como o tremor 
ou a rigidez muscular, de forma mais 
cómoda e com a vantagem de permitir 
que sejam os doentes a escolher de en-
tre diferentes níveis terapêuticos os que 
melhor se adequam às suas diferentes 
atividades diárias.
 De acordo com o Prof. Rui Vaz, 
neurocirurgião e Diretor do Serviço de 
Neurocirurgia do Hospital de São João, 
“este novo dispositivo vem melhorar o 
bem-estar do doente de Parkinson, na 
medida em que, sendo mais pequeno, 

é mais estético e cómodo e tem ainda 
a vantagem clínica de ser o próprio do-
ente a poder regular a intensidade do 
estímulo elétrico, de acordo com os pa-
râmetros escolhidos pelo seu médico”. 
 Brevemente será também im-
plantado em Portugal o Ativa RC, o único 
neuroestimulador do mundo que, sendo 
recarregável, reduz consideravelmente 
o número de cirurgias a que os doentes 
com distonia estão sujeitos durante o 
seu tempo de vida, já que, doentes que 
anteriormente necessitariam de cirurgia 
de 2 em 2 anos, passarão a viver livres 
de operações durante aproximadamen-
te 10 anos.
 A terapia de estimulação ce-
rebral profunda administra, de forma 
segura e efi caz, estimulação elétrica às 
estruturas do cérebro que controlam a 
função motora. O Ativa é um neuroes-
timulador que, através da sua implan-
tação cirúrgica, possibilita uma estimu-
lação elétrica que bloqueia os sinais 
cerebrais que causariam sintomas como 

rigidez, difi culdade de movimento e tre-
mor. O neuroestimulador Ativa é implan-
tado debaixo da pele na zona do peito 
conectado a elétrodos implantados nas 
áreas cerebrais responsáveis pelo con-
trolo motor.
 A doença de Parkinson é uma 
perturbação degenerativa progressiva 
do sistema nervoso, sem causa conhe-
cida, caracterizada pelo tremor em re-
pouso, a lentidão na iniciação de movi-
mentos e rigidez muscular.  A 
cirurgia para o tratamento da doença de 
Parkinson permite que estes doentes 
possam retomar muitas das atividades 
diárias e melhorar a qualidade de vida, 
ao reduzir a intensidade dos sintomas 
em cerca de 70%.
 Estima-se que esta doença 
afete cerca de 20 mil portugueses. A sua 
incidência aumenta com a idade consti-
tuindo esta, só por si, um fator de risco. 

Hill & Knowlton | Ana Tomás 

ASSINE, LEIA E DIVULGUE “CERVEIRA NOVA”
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Textos da responsabilidade do Gabinete de Imprensa da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira

XV BIENAL DE ARTE APRESENTA OBRAS 
DE 269 ARTISTAS DE 32 PAISES
A bienal de arte mais antiga do pais realiza-se entre 25 de Julho e 27 de Setembro. Nesta edição, 
é homenageado o escultor Jorge Vieira, mantendo-se as “ofi cinas de trabalho”, as visitas guia-
das e as exposições descentralizadas em concelhos vizinhos 

 A XV Bienal Internacional 
de Arte de Vila Nova de Cerveira, 
que decorre entre 25 de Julho e 27 
de Setembro, conta com um total de 
269 artistas (158 estrangeiros) oriun-
dos de 32 países que apresentarão, 
durante este período, 480 criações 
artísticas.
 Ao concurso internacional, 
foram selecionados 83 artistas (115 
obras), tendo concorrido 439. O va-
lor global dos prémios situa-se em 
21 mil euros, divididos pelo Prémio 
Câmara Municipal com 15.000,00 
€, Prémio Lavazza com 5.000,00 
€ e Prémio IPJ/Artes Digitais com 
1.000,00 €.
 Contando com uma cente-

na de voluntários, a edição deste 
ano presta homenagem ao escultor 
Jorge Vieira (1922 – 1998) com uma 
exposição de esculturas e desenhos 
cedidos pela viúva do artista, Noé-
mia Cruz, e pelo Museu/Casa das 
Artes Jorge Vieira.
 Além do Fórum Cultural de 
Cerveira, que recebe as obras do 
concurso internacional e a exposi-
ção ao escultor Jorge Vieira, os tra-
balhos artísticos podem ser vistos 
na Biblioteca Municipal, Salão dos 
Bombeiros, Escola Superior Galla-
ecia, Convento de S. Paio, Galeria 
Projeto e Casa do Artista.
 Numa perspetiva de des-
centralização, decorrem, entre 18 de 

Julho e 31 de Agosto, as exposições 
nos concelhos vizinhos de Caminha 
(Museu Municipal), Valença (Posto 
de Turismo) Monção (Casa Museu/
UM) Melgaço (Casa da Cultura), Pa-
redes de Coura (Centro Cultural), e 
na localidade galega de Tui (Edifício 
Área Panorâmica)
 A semelhança das bienais 
anteriores, a XV edição mantém 
o serviço de visitas guiadas, bem 
como os ateliês de pintura, escul-
tura, gravura, cerâmica, arte digital 
e emissão de TV em direto. Haverá 
também um espaço infantil para que 
as crianças aprendam a manipular 
objetos e a estimular a criatividade e 
imaginação.

GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL
Com entrada em funcionamento prevista para o mês de Julho, o atendimento será feito no Gabi-
nete de Acção Social, localizado no Centro Coordenador de Transportes, e no Centro de Apoio 
às Empresas, estrutura situada na Zona Industrial de Cerveira – Pólo II 

 Numa promoção conjunta 
da Câmara Municipal de Vila Nova 
de Cerveira e do Instituto de Empre-
go e Formação Profi ssional, entra 
em funcionamento, no decorrer do 
mês de Julho, um Gabinete de In-
serção Profi ssional (GIP) que terá 
como principal função apoiar a in-
serção laboral dos munícipes de-
sempregados.
 O GIP funcionará durante o 
período da manhã (segunda a sexta-
feira, entre as 09h00 e as 12h00) no 

Gabinete de Ação Social, localizado 
no Centro Coordenador de Trans-
portes, na sede do concelho, e no 
período da tarde (segunda a sexta-
feira, entre as 14h00 e as 17h00), 
no Centro de Apoio às Empresas, 
estrutura situada na Zona Industrial 
de Cerveira – Polo II.
 Este gabinete pretende 
apoiar jovens e adultos desempre-
gados na sua inserção laboral, dis-
ponibilizando informação profi ssio-
nal, colaborando na procura ativa de 

emprego e promovendo um acom-
panhamento personalizado dos de-
sempregados.
 A nova estrutura terá ain-
da como função o atendimento dos 
munícipes com baixa escolaridade 
e grande difi culdade no acesso ao 
mercado de trabalho, encaminhan-
do-os para ofertas de trabalho e 
apoiando-os na procura de ocupa-
ções laborais.

CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE ESTACIONAMENTO
Situado junto ao Centro Coordenador de Transportes, engloba 220 lugares para veículos ligei-
ros,  8 autocarros e 4 autocaravanas. Trabalhos já arrancaram, devendo estar concluídos dentro 
de sensivelmente dois meses 
 No âmbito da requalifi cação 
da entrada norte de Vila Nova de 
Cerveira, o município local vai cons-
truir um parque de estacionamento, 
cujos primeiros trabalhos já tiveram 
inicio, devendo estar concluídos 
dentro de sensivelmente dois me-
ses.
 Adjudicado por 160 mil eu-
ros, o parque de estacionamento 
terá capacidade para 220 veículos 

ligeiros, 8 autocarros e 4 autocara-
vanas que disporão de “um ponto 
de água” para apoio. Tanto a ilumi-
nação como a arborização serão re-
forçadas naquela zona.
 Sendo uma localidade muito 
procurada por visitantes portugue-
ses e galegos durante o fi m-de-se-
mana, nomeadamente ao sábado, 
dia de feira semanal, esta empreita-
da, além de aumentar o número de 

lugares para estacionamento, per-
mitirá uma maior disciplina e fl uidez 
de trânsito no interior da vila.
 Numa área próxima ao Cen-
tro Coordenador de Transportes e 
Auditório Municipal, a presente inter-
venção complementa os trabalhos 
já efectuados naquela área, onde se 
destaca o acesso rodoviário à zona 
ribeirinha da vila e ao Parque de La-
zer do Castelinho.

CERVEIRA 
EM FESTA 2009
JUNHO

De 25 a 28

V Festival Internacional de Dança
“Dancerveira”
Horário: 21h00
Local: Auditório Municipal

JULHO

Dia 3

Concerto com o Grupo “Perfume”
Horário: 22h00
Local: Auditório Municipal

Dias 4 e 5

II Torneio Internacional de Lançamentos 
“Vila das Artes”
Horário: 10h00
Local: Centro Municipal de Atletismo

Dia 5

III Triatlo da Amizade
Horário: 15h00
Local: Cais do Rio Minho

De 8 a 13

XIX Feira do Livro
Local: Terreiro

De 16 a 18

II Filminho
Festa do Cinema Galego e Português
Horário: 22h00
Local: Auditório Municipal

Consulte:
www.cm-vncerveira.pt

De 24 a 02/08

Festas Concelhias em Honra 
de S. Sebastião

Centro Histórico

Dia 24/07

Concerto com Fernando Tor-
do  e Stardust Orquestra

Horário: 22h00

Local: Auditório Municipal
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No décimo aniversário do 
Camping de Covas acontece 
o 5.º Acampamento do 
Vale do Minho
 Um acontecimento de elevada importância, de vida 
ao ar livre, é o 5.º Acampamento do Vale do Minho, que tem o 
ponto alto entre 19 e 21 de junho com realização na freguesia 
de Covas.
 Integrado nas comemorações do 10.º aniversário do 
Camping de Covas, o acampamento englobará torneios de 
futebol, andebol e voleibol, caminhadas pedestres e ainda 
festa convívio com merenda e bailarico.
 Também é do cartaz um espetáculo musical, o fogo 
do campo, entrega de prémios, um sorteio e o encerramento 
do acampamento, onde campistas e caravanistas encontram 
os meios adequados para conviverem com a natureza.

Caminho, em Sopo, a precisar de 
melhoramentos no pavimento
 O caminho da Costa, em Sopo de Baixo, está a pre-
cisar de melhoramentos, especialmente no tocante ao pavi-
mento.
 Também a sua largura é referenciada como insufi -
ciente, pelo que os interessados clamam pela ampliação.
 O espaço da via onde é mais notória a degradação 
do pavimento vai do Arcipreste a Val-das-Donas.
 Portanto, um arranjo que, segundo os residentes, se 
torna bastante necessário.

Congregação de Vila Nova 
de Cerveira das Testemunhas 
de Jeová no Congresso de 
Guimarães
 Vai realizar-se, entre 3 e 5 de julho, na cidade de 
Guimarães, no Pavilhão Multiusos, o Congresso das Teste-
munhas de Jeová das regiões do Minho e Douro Litoral, no 
qual estará presente uma representação da congregação de 
Vila Nova de Cerveira.
 Este ano, o congresso, que é organizado pela Asso-
ciação das Testemunhas de Jeová, está subordina do tema 
“Como poderá sobreviver ao fi m do mundo?” e nele participa-
rão, aproximadamente, 6000 congressistas.
 Todas as sessões do congresso estão abertas ao 
público. As sessões das manhãs de sexta-feira, sábado e 
domingo, dias 3, 4 e 5, começarão às 9h20. As sessões da 
tarde, de sexta-feira e sábado, terão início às 13h50. No do-
mingo, a sessão da tarde começa às 13h30.

Exposição “Uma Carta 
Coreográfi ca” na Casa 
do Turismo

 Em colaboração com o programa “Território Artes”, 
a Galeria da Casa do Turismo de Cerveira teve patente ao 
público a exposição “Uma Carta Coreográfi ca”.
 A exposição, que apresentou diversos painéis “cons-
truídos” com base em fotografi as a cores e a preto e branco 
de diferentes tamanhos, retratou o conceito de permanente 
movimento e a adaptação do corpo à maleabilidade da dança 
contemporânea.
 “Esta exposição falou do corpo como uma grande 
adivinha”, propondo uma comparação entre aquilo que ve-
mos e aquilo que somos: “Em cada painel houve a oportuni-
dade para ver, ler e mover-se, para adivinhar ou intuir o que 
resulta do cruzamento entre os corpos que vencemos e o 
nosso próprio corpo”.

Feira de Artes e Velharias de 
Vila Nova de Cerveira teve, no 
dia 14, a edição de junho

 Decorreu, no dia 14 de junho, a edição relativa ao 
referido mês da Feira de Artes e Velharias de Vila Nova de 
Cerveira.
 Como acontece no segundo domingo de cada mês, 
entre março e Novembro, o certame atrai elevado número de 
visitantes, com destaque para os espanhóis.
 Materiais dos mais diversos, bem como livros, se-
los, bijutarias, mobiliário, cestaria, louças e relógios dos mais 
variados estilos, têm sempre presença marcada nesta feira.

1.ª Semana Cultural de 
Gondarém - Feira de S. Pedro e 
8.º Festival de Folclore
 Durante quatro dias, de 26 a 29 de junho, decorrerá 
a denominada 1.ª Semana Cultural de Gondarém - Feira de 
S. Pedro e ainda o 8.º Festival de Folclore.
 Recorde-se que S. Pedro é o padroeiro da freguesia, 
daí o nome do Apóstolo aparecer associado a estes aconte-
cimentos que terão a sua concentração no parque do Monte 
Calvário.
 Do variado programa salienta-se: 

26 SEXTA-FEIRA
19h30 - Abertura ofi cial - Grupo de Bombos
21h00 - Atuação do Rancho Folclórico de Gondarém
22h00 - Atuação da Tuna da Universidade Sénior

27 SÁBADO
21h00 - Atuação do Grupo “Pandereteiras do Alívio”, de
             Tominho (Galiza)
22h00 - Atuação do  Grupo de Música Popular e 
             Tradicional  da Galiza “Lirolai”
23h00 - Encontro de concertinas

28 DOMINGO
10H00 - Missa e procissão
15h00 - VIII Festival de Folclore
21h00 - Atuação do Grupo de “Aeróbica” de Figueiró - 
              Tominho (Galiza)
22h00 - Desfi le e atuação das Rusgas de S. Pedro e
              apresentação da Marcha de Gondarém

29 SEGUNDA-FEIRA
22h00 - Atuação do Grupo de “Cavaquinhos de Lovelhe”
24h00 - Encerramento - Lançamento de fogo de artifício

Durante quatro dias o 
V Festival Internacional de 
Dança de Vila Nova de Cerveira
 Conforme já anunciamos, realiza-se, durante quatro 
dias, entre 25 e 28 de junho, o V Festival Internacional de 
Dança de Vila Nova de Cerveira.
 Promovido pela Associação de Dança do Eixo Atlân-
tico (ADEIXA), em parceria com a Câmara Municipal, este 
acontecimento está aberto a escolas de dança de Portugal 
e de Espanha, prevendo-se uma movimentação de cerca de 
um milhar de participantes.
 Na mesma ocasião, e dentro do mesmo evento, as 
crianças não foram esquecidas, pois haverá o “Dançando 
com Água” que terá lugar no Parque do Castelinho e na Pra-
ça do Alto Minho, aproveitando-se os repuxos de água.

Fontenário, nos Malheiros, em 
Candemil, está em degradação 
à espera de ser restaurado
 Já há bastante tempo que se encontra em avançado 
estado de degradação um fontenário existente no lugar de 
Malheiros, na freguesia de Candemil.
 Construído em cimento, o referido fontenário tem 
sido abastecedor de água para quem a tem querido aprovei-
tar, tendo até atingido fases em que se revestiu de grande 
utilidade.
 Segundo habitantes de Candemil, interessados na 
conservação do património local, seria de toda a utilidade 
que o fontenário, localizado no lugar de Malheiros, fosse de-
vidamente arranjado, deixando, portanto, de ser, na fregue-
sia, uma desagradável referência.

Na Igreja Paroquial de Campos 
registo da festa da Crisma

 Na Igreja Paroquial de Campos diversos católicos 
receberam, recentemente, o sacramento da confi rmação.
 Além das pessoas que foram abrangidas pelo Cris-
ma, participaram nas cerimónias religiosas muitos fi éis. 

“S. Pedro da Breia” 
com a noite popular
 Tal como já fi zemos referência, no último número de 
“Cerveira Nova”, a festa, em Lovelhe, em honra de “S.  Pedro 
da Breia”, decorrerá nos dias 27, 28 e 29 de junho.
 No variado programa, que também já publicamos, 
o destaque para a atuação do “Duo Magia”, da banda espa-
nhola “Agrupamento Musical de Goian”, da missa solene, da 
procissão e da noite popular de S. Pedro.

Fotografi a Brigadeiro   
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FUNERAIS
EM NOGUEIRA

Para o Cemitério Paroquial de Noguei-
ra efetuou-se o funeral de CARMA MARIA 
DE CARVALHO, que contava 89 anos de 
idade. A falecida, que era viúva, residia na 
rua de Santiago.

EM GONDARÉM
Com 55 anos de idade foi a sepultar, 

para o Cemitério Paroquial de Gondarém, 
ARTUR ANTÓNIO SILVA CRUZ. 

O falecido, que era casado, residia no 
lugar de S. Sebastião.

EM REBOREDA
PALMIRA JOSEFA CORREIA PAL-

MEIRÃO DIAS, casada, de 63 anos de 
idade, residente no lugar de Gontige, foi 
a sepultar no Cemitério Paroquial de Re-
boreda.

Às famílias de luto apresentamos sentidas 
condolências.

Crónica da quinzena
As quadras são-joaninas com 
“manjericos” cerveirenses, 
uma tradição que se mantém
 Mais uma vez “Cerveira Nova”  volta a marcar 
presença, no período são-joanino, com aquilo que já vai 
sendo considerado como 
uma tradição: a publicação 
de quadras de cariz popu-
lar, obedecendo aos requi-
sitos que são apanágio dos 
versos dedicados a São 
João.
 Todas as quin-
ze freguesias do concelho 
de Vila Nova de Cerveira 
entram no “arraial”, tendo 
cada uma um tema rela-
cionado com a localidade. 
E acontece, assim, graças 
à boa colaboração de as-
sinantes e leitores do jornal 
que, atentos ao que se pas-
sa nas suas terras, lá nos 
vão entregando os “vasos” 
onde, depois, colocamos os 
“manjericos”.
 São pequenos reparos brincalhões ou, até, em 
alguns casos, sugestões que poderão motivar, tal como 
já tem acontecido, a resolução de certas situações que, 
noticiadas em prosa, não surtiram efeito, ao passo que em 
verso e em sentido folião se tornaram mais notadas.
 As quadras são-joaninas com “manjericos” cer-
veirenses, publicadas na primeira página deste número 
de “Cerveira Nova”, continuarão a ser, e disso estamos 
confi antes, como que um relato concelhio ao dispor das 
consultas de futuras gerações.
 E agora, com espírito folgazão, vivamos o S. 
João.

José Lopes Gonçalves

Sede da Junta pintada e 
caminho pavimentado em 
Vila Meã
 A sede da Junta de Freguesia de Vila Meã benefi -
ciou, recentemente, de arranjos, com destaque para a pintura 
exterior do imóvel.
 Na mesma localidade verifi cou-se a pavimentação 
da rua de Miragaia, uma obra que veio dar uma mais-valia 
àquela artéria.
 A realização de outros melhoramentos está prevista 
pela Junta de Freguesia, o que oportunamente será referen-
ciado.
 Entretanto, a autarquia local continua a movimentar-
se para que o aeródromo de Cerval venha a ter as melhores 
condições para quem o utiliza.

Assembleia Geral da Unisénior, 
em 10 de julho, para eleição de 
corpos diretivos
 Para eleição dos corpos sociais, está convocada 
para o dia 10 de julho uma assembleia geral da Unisénior 
(Universidade Sénior de Cerveira).
 A reunião será no Parque do Castelinho e terá início 
às 16 horas.
 As listas candidatas à Mesa da Assembleia Geral, 
Direção e Conselho Fiscal deverão dar entrada na secretaria 
da Unisénior até às 17 horas do dia 8 de julho.

Em Candemil o Senhor dos 
Afl itos já não é referência 
para os viajantes
 Durante muitos anos o nicho do Senhor dos Afl itos, 
na freguesia de Candemil, foi uma referência para viajantes e 
até visitantes.
 Situado à beira da estrada que dava acesso, por um 
lado, à freguesia de Covas e, por outro, a Sapardos, dando 
até ligação à A3, há algum tempo deixou de ser a tal referên-
cia.
  Primeiro, a imagem foi roubada e, depois, o nicho 
foi mudado para próximo da Igreja Paroquial, onde agora se 
encontra colocado.
 Há pessoas na freguesia que discordam da mudan-
ça do nicho, pois dizem que o local onde antes estava, pelo 
seu nome, já fazia parte do património da localidade.

Na sede do concelho 
cerveirenses assaltos 
e vandalismo continuam
 Depois da série de assaltos e de vandalismo de que 
demos notícia no último número de “Cerveira Nova”, ocorri-
dos na sede do concelho, novamente temos de noticiar que 
na vila continuaram esses reprováveis atos.
 Na ânsia de encontrarem dinheiro, que parece ser o 
seu fi to principal, os ratoneiros assaltaram um gabinete técni-
co, um consultório, um estabelecimento de venda de cobres 
e ainda as instalações da UNISENIOR, no Centro Coordena-
dor de Transportes, já que os outros locais referidos foram na 
rua de Santo António de Lourido.
 Danos materiais e outros prejuízos foi o que os as-
saltantes concretizaram.

ECO-ESCOLA
O Colégio de Campos em 
movimento a cuidar do ambiente
 Tendo a convicção fi rme de que a escola é o meio 
crucial para o desenvolvimento e a promoção de jovens 
consciências ecológicas, o Colégio de Campos empenhou-
se, no decorrer do Ano que agora termina, na concretização 
das iniciativas delineadas no Plano de Acção do Programa 
Eco-Escola. 
 Para a celebração destes primeiros passos, aos 
quais outros se seguirão nos próximos anos, queremos par-
tilhar com toda a comunidade escolar, o entusiasmo, dina-
mismo e entrega dos nossos alunos à causa estimulante das 
boas práticas ecológicas para a defesa do ambiente.
 No dia dezassete de Junho, o Colégio de Campos 
comemorará o “Dia Eco-Escola” abrindo as portas à comuni-
dade e contando com a presença de todos.  
 Nesse dia desenvolver-se-ão as seguintes activi-
dades: exposição de trabalhos realizados pelos alunos, pro-
jecção do fi lme “Uma Verdade Inconveniente” e, por último, 
colocação de ninhos e bebedouros para aves no recinto es-
colar. 
 Conscientes de que muito ainda fi cou por fazer, o 
Colégio de Campos propõe-se continuar a promover e dina-
mizar acções indutoras de mudanças comportamentais que 
permitam a formação de jovens críticos e informados. Serão 
eles, os nossos alunos, o veículo da mensagem: 
É urgente!
“O planeta necessita de pessoas que o defendam para 
poder continuar a ser fonte de vida para as gerações 

vindouras”. (Julián Villanueva).

A Coordenadora
Professora Maria Adelaide Meira 

Justino José de Carvalho, 
antigo presidente da direção 
da Caixa de Crédito Agrícola 
e professor do Ensino Básico 
faleceu aos 76 anos
 Foi a sepultar, no 
dia 14 de junho, no Cemité-
rio Paroquial de Sapardos, 
Justino José de Carvalho, 
que contava 76 anos de 
idade.
 O falecido, que 
residia no lugar da Val, era 
professor aposentado do 
1.º Ciclo do Ensino Básico, 
profi ssão que exerceu em 
escolas dos concelhos de 
Vila Nova de Cerveira e de 
Viana do Castelo.
 Natural da fregue-
sia de Nogueira, Justino 
José de Carvalho, além da sua atividade profi ssional, tam-
bém esteve ligado a atividades sociais, das quais se destaca 
o ter sido, durante alguns anos, presidente da direção da Cai-
xa de Crédito Agrícola de Vila Nova de Cerveira.

Rua do Prado, em Cerveira, 
com águas desagradáveis
 Habitantes da rua do Prado, em Vila Nova de Cer-
veira, estão aborrecidos por, naquela zona, as águas não 
estarem a ter escoamento, facto que lhes causa bastante in-
satisfação.
 Dizem que pelo motivo dessa degradação já há er-
vas que crescem por ali, dando um aspeto nada agradável 
a uma artéria cerveirense que, nas Cortes, até tem os seus 
pergaminhos.
 Tal como outros melhoramentos que já têm sido 
efetuados na rua do Prado, e que os habitantes receberam 
com muita satisfação, está-se convicto de que esta anomalia 
também deverá ser solucionada.

Movimentações, em Lisboa, 
para a possível instalação de 
uma casa regional 
representativa do concelho 
de Vila Nova de Cerveira
 Desde há tempo que decorrem, em Lisboa, conver-
sações e também outras movimentações tendentes à insta-
lação, na capital, de uma casa representativa do concelho de 
Vila Nova de Cerveira.
 Seria uma delegação regional, com estatuto próprio, 
todo ela virada para o apoio a interesses dos cerveirenses, 
tais como acontece com as casas representativas, em Lis-
boa, de outros concelhos do país.
 Diversos naturais do concelho de Vila Nova de Cer-
veira residentes na capital já estão a trabalhar nesse projeto, 
pelo que há esperanças de que a casa regional cerveirense 
possa vir a ser uma realidade.

Estrada pavimentada, a 
betuminoso, na freguesia 
de Gondar
 Terminaram, recentemente, as obras de pavimenta-
ção de uma estrada na freguesia de Gondar.
 A via arranjada, entre Lamó e Fagundes, passando 
pelo lugar do Sobreiro, foi pavimentada a betuminoso.
 Os melhoramentos foram de iniciativa da Junta de 
Freguesia de Gondar que contou com a comparticipação da 
Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira.

Época balnear na praia da 
Lenta tem início em 1 de julho
 Conforme já tivemos oportunidade de noticiar em 
anteriores edições, a época balnear na praia da Lenta, em 
Lovelhe, terá início no dia 1 de julho.
 Embora tivesse início, no país, em 1 de junho, a 
entrada em atividade da maioria das praias, o certo é que 
a única fl uvial que existe no concelho cerveirense só estará 
legalmente em funcionamento, como referimos, a partir de 1 
de julho.

CREDIVISÃO
10 MESES

SEM JUROS
EM VILA NOVA DE CERVEIRA:

- No Pingo Doce
- No C. Comercial Ilha dos Amores



Sopo - Vila Nova de Cerveira

JOSÉ AUGUSTO DO POÇO

MISSA DO 1.º ANIVERSÁRIO
DO FALECIMENTO

 Sua Sobrinha participa às 
pessoas de suas relações e 
amizade que manda celebrar 
a missa comemorativa do 1.º 
aniversário do falecimento 
do seu ente querido no pró-
ximo dia 26 de junho, pelas 
18 horas, na Igreja Paroquial 
de Sopo.
 Antecipadamente agrade-
ce a todos quantos possam 
estar presentes nesta ceri-

mónia.

Alzira do Poço
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PALAVRA DE DEUS
POR: Manuel Venade Martins (Pastor Evangélico)

E-mail: pastorvenade@yahoo.com  /  Página na Internet: www.igrejaemanuel.org

 Entrai pela porta estreita; porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos sãos os que entram por ela; E porque estreita é a porta, e aper-
tado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem (S. Mateus 7:13-14).

COMENTÁRIO
(2009-06-B)

A PORTA DA SALVAÇÃO
INTRODUÇÃO

 A Palavra de Deus (a Bíblia) é repleta de palavras 
fi gurativas na qual o ser humano poderá entender princípios 
divinos que Deus nos quer fazer saber, compreender e por 
fi m aceitá-los.
        É, sem dúvida alguma, uma maneira clara de nos 
fazer compreender os atos do Altíssimo, para o homem na-
tural, que ainda não recebeu o Espírito Santo, começar a dar 
os primeiros passos e poder passar na porta da salvação que 
é estreita e apertado o caminho (verso: 13). Há bastante di-
fi culdade em passar por ela e seguir as pisadas do Mestre, 
necessita estar convicto dessa caminhada nova que tem de 
empreender com boa vontade.
         O homem natural sozinho não pode executar esse 
plano, necessita de ajuda, necessita do Salvador, e esse Sal-
vador é o Senhor Jesus Cristo. Pede-lhe que te aceite pela fé 
como fi lho arrependido. 

COMENTÁRIO

 Vemos aqui dois caminhos, um da perdição e outro 
da salvação. O primeiro, o que conduz à perdição, é largo e 
espaçoso; neste caminho há diversões, orgulho, vaidade e 
tudo o que é pecado, e no fi m está o inferno. Mas graças a 
Deus que há um outro caminho. Este conduz à vida eterna e 
ao Céu. O texto com que principiámos diz que a entrada para 
a vida é uma porta estreita e que são poucos os que acertam 
com ela. Ora, se a porta é estreita e o caminho apertado, 
então não podemos levar o fardo de pecados que, por natu-
reza, todos nós carregamos. Jesus disse mais tarde: E outra 
vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo 
de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os 
seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: 
Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, 
disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é 
possível (S. Mateus 19:24-26). De facto, o homem não pode 
salvar-se por si mesmo. A salvação só é possível por Deus. É 
Ele quem nos dá esta bênção
            Então a porta é estreita e o caminho é apertado, 
mas Jesus é esta porta e este caminho. Entra, amigo por esta 
porta que é Jesus. Arrepende-te dos teus pecados; confessa-
os a Ele e, com fé, aceita Jesus como teu Salvador. Certa 
vez, durante uma conversa com um escriba, Jesus disse-lhe: 
Não estás longe do reino de Deus (S. Marcos 12:34). Mas 
lembrai-vos que Jesus era divino e conhecia perfeitamente 
os corações. Há muitos que vivem religiosamente, e muitos 

outros que conhecem a Bíblia, e estes estão perto do reino 
de Deus. Jesus era, e é, o reino de Deus e o escriba estava 
perto dele. Mas o facto é que Jesus estava ali para salvar 
aquele homem. Outra vez Ele falou com um fariseu chamado 
Nicodemos, um príncipe dos judeus, um grande homem na 
religião e na política. Jesus disse-lhe: Necessário te é nascer 
de novo (S. João 3:7). Pensámos que ele entrou no reino 
de Deus, eu creio que sim. Nicodemos encontrou o cami-
nho, ele estava perto do caminho, na qual é o Senhor Jesus, 
noutras palavras podemos dizer que a porta estava aberta 
perante ele. No entanto, ele tinha de aproveitar a oportunida-
de, ajuntou-se à grande multidão dos que chegam mesmo à 
porta do reino, mas têm que se decidirem para serem salvos, 
caso contrário se perderão eternamente. Não basta estarem 
quase em casa; pouco faltava para lá chegarem, mas não 
chegaram. Há algumas pessoas que chegam mesmo à porta 
do reino de Deus, e estão quase persuadidas a seguir o ca-
minho apertado ou a porta estreita, mas não chegam.
         Caro leitor, já está no caminho estreito da salvação 
ou ainda permaneces no caminho largo (perdição)? Meu ami-
go não seja um desses, quase a fazer-se crente, mas perdido 
ainda. Se ainda não podes dizer que passaste deste para 
aquele caminho, então te aconselho a fazê-lo hoje. Ou não 
sabes ainda o que deves fazer para entrar nesse caminho? 
É bem fácil conhecê-Lo. Jesus explica-o desta maneira: Eu 

sou a porta; se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará 
e sairá, e achará pastagens (S. João 10:9). 

 Com todo o meu coração eu te peço, caro leitor, 
que aceites Jesus, agora, como teu salvador pessoal. 
Que Deus te possa abençoar. 

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 repre-
sentante 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.igrejae-
manuel.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

Pague a sua assinatura através dePague a sua assinatura através de

transferência bancária para a conta com otransferência bancária para a conta com o

NIB: 0033-0000-50077499264-05NIB: 0033-0000-50077499264-05

Lovelhe- Vila Nova de Cerveira

ROSA DIAS FERREIRA
(Faleceu em 1 de junho de 2009)

AGRADECIMENTO
 A FAMÍLIA, na impossibili-
dade de o fazer pessoalmen-
te como gostaria, vem, por 
este único meio, agradecer a 
todas as pessoas que partici-
param no funeral da saudo-
sa extinta, bem como àque-
les que, por qualquer outro 
modo, lhe manifestaram o 

seu sentimento de pesar.
 Também agradece às pessoas que partici-
param na missa do 7.º dia em sufrágio da alma do 
seu ente querido.

Agência Funerária António Guerreiro. Lda. / Candemil

Nogueira - Vila Nova de Cerveira

CARMA MARIA DE CARVALHO
(Faleceu em 6 de junho de 2009)

AGRADECIMENTO
 A FAMÍLIA vem, por este 
único meio, agradecer a to-
das as pessoas das suas re-
lações e amizade que assis-
tiram ao funeral do seu ente 
querido ou que, de qualquer 
outro modo, lhe manifesta-
ram o seu sentimento de pe-
sar.
 Agradece também àqueles 
que participaram na missa 
do 7.º dia em sufrágio da 

alma da saudosa extinta.

Agência Funerária António Guerreiro. Lda. / Candemil

Sapardos - Vila Nova de Cerveira

JUSTINO JOSÉ DE CARVALHO
(Faleceu em 13 de junho de 2009)

AGRADECIMENTO
 A FAMÍLIA vem, por este 

ÚNICO MEIO, expressar a 
sua gratidão a todos quan-
tos estiveram presentes no 
funeral do seu ente querido, 
bem como àqueles que, por 
qualquer outro modo lhe ma-
nifestaram a sua amizade.
 A todos quantos com a sua 
presença os honraram na 
Missa do 7.º Dia, também 

expressa o seu profundo e reconhecido agradeci-
mento. 

Agência Funerária António Guerreiro. Lda. / Candemil

Gondarém - Vila Nova de Cerveira

ARTUR ANTÓNIO
SILVA CRUZ

(Faleceu em 14 de junho de 2009)

AGRADECIMENTO
 SUA ESPOSA e demais FA-
MÍLIA, mergulhados na maior 
dor, vêm, por este ÚNICO 
MEIO, agradecer muito reco-
nhecidos a todas as pessoas 
que assistiram ao funeral do 
saudoso ente querido, bem 
como as muitas provas de 
sentimento e dedicação que 
lhes manifestaram.
 Também agradecem, anteci-

padamente, a todos aqueles que venham a participar 
na Missa do 7.º Dia em sufrágio da sul alma.

Agência Funerária António Guerreiro. Lda. / Candemil
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Vale do Minho promoveu sustentabilidade 
das paisagens em Dia Mundial do Ambiente
 A Comunidade Intermunicipal 
do Vale do Minho promoveu, em Va-
lença, uma sessão de apresentação do 
projeto Promoção e Sustentabilidade 
das Paisagens do Vale do Minho (PSP 
Vale do Minho). Este projeto - com um 
investimento de cerca de 1,5 milhões 
de euros a implementar até ao fi nal de 
2010 - visa, em concordância com as 
preocupações ambientais em relação 
à degradação dos sistemas ambientais 
promover a sustentabilidade e dinami-
zar as paisagens culturais e ambientais 
existentes no território com recurso a 
medidas de caracterização, sistemati-
zação e análise de informação através 
da concretização de quatro ações fun-
damentadas na diversidade dos siste-
mas ecológicos presentes no Vale do 
Minho. Nesta sessão, destaque para a 
apresentação da ação “Caracterização, 
Análise e Valoração das Paisagens do 
Vale do Minho” - elaborada  pela Esco-
la Superior Gallaecia - que prevê zonar 
o território em unidades homogéneas 
distintas; identifi car os recursos e valo-
rização ambiental e uma caracterização 
biofísica dos mesmos. “Educar para a 
Sustentabilidade” foi outro dos temas 
abordados, nesta sessão, pela Asso-
ciação para a Promoção de Atividades 
Culturais no Vale do Minho – Comédias 
do Minho que tem vindo a realizar uma 
série de atividades de sensibilização 
e interpretação ambiental envolvendo 
o público estudantil do Vale do Minho. 
Este momento foi também aproveitado 
para apresentação dos resultados desta 

campanha de sensibilização e Educa-
ção Ambiental, para a apresentação de 
ações posteriores tais como: os traçados 
dos percursos pedestres – travessia da 
Ribeira Minho e Alto Coura, bem como 
as potencialidades da implementação 
de um sistema de áudio-guias para a 
interpretação dos recursos (ligação do 
Património Ambiental ao Património 
Construído).  
 A terminar a sessão de apre-
sentação, teve lugar a primeira reunião 
da Comissão de Acompanhamento do 
projeto PSP Vale do Minho constituída 

pelas seguintes entidades: Associação 
de Desenvolvimento Rural Integrado do 
Vale do Minho (Adriminho), Paisagem 
Protegida do Corno de Bico (PPCB), CII-
MAR – Universidade do Porto, Comis-
são de Coordenação e Desenvolvimen-
to Regional do Norte (CCDR-N), CIBIO 
– Faculdade de Ciências Universidade 
do Porto, Instituto de Conservação da 
Natureza e da Biodiversidade (ICN-B) e 
ainda o Município de Monção. 

Comunidade Intermunicipal do Vale do 
Minho, Valença 5 de Junho de 2009.

Miúdos de rua, quem os protege?
- Eles vivem depressa - morrem cedo
 Em todo o mundo, particular-
mente nas ruas do Brasil. Quem não 
se lembra do dia 5 de dezembro de 
1992. Um menino de rua, com apenas 
12 anos, é assassinado numa das ruas 
mais movimentadas do Rio de Janeiro. 
Um homem, com um revolver calibre 38, 
dispara dois tiros e mata aquele inocen-
te. A notícia espalhou-se rapidamente.
 Como magia, meninos de rua 
surgem de todos os lados, vestidos com 
T-shirts e calções sujos e ténis velhos, 
sentando-se no passeio em silêncio. 
Aquela não era a primeira vigília que 
faziam em homenagem por um colega 
assassinado.
 Quando morreu, as suas pala-
vras brotaram mais depressa do que as 
suas lágrimas, o desgosto ultrapassou 
uma adolescente que acusou aberta-
mente de assassino um ex-polícia que 
há tempos vinha ameaçando os meni-
nos de rua. Este assassino estava alcu-
nhado de sexta-feira, 13. Há crianças 
assassinadas no Brasil a toda a hora. 
O total destas mortes são de 1000 por 
ano. No entanto, as autoridades dizem 
que há progressos, porquanto, antes, 

essas mortes rondavam 1500.
 A sociedade brasileira, choca-
da com esta carnifi cina, exige do gover-
no medidas drásticas contra esses mal-
feitores, diz: nada explica porque esses 
meninos de rua são barbaramente as-
sassinados.
 E no nosso país? Quantas 
crianças não são raptadas, violadas e 
muitas delas, até hoje, sem rasto. Onde 
param? O seu sofrimento, da família, 
dos amigos, enfi m, de todos. Muitos 
pais ainda têm esperança do regresso 
do seu fi lho ou fi lha. No entanto, infeliz-
mente, essa esperança, apenas... es-
perança. Sexta-feira, 13, andam por aí 
à solta. Todos conhecemos a dolorosa 
realidade.
 A Justiça? Dizem que é cega. 
Não há dúvida, todos sabemos... é mes-
mo cega. Porém, ainda dizem os res-
ponsáveis nesta matéria, as mudanças 
estão a chegar. Acreditamos? Quando 
se encontrará o caminho certo e seguro 
para todos, particularmente para esses 
meninos de rua e outros, sempre em pe-
rigo? Quando terão essa tão desejada 
proteção e não esse engano que prolife-

ra por todo o lado?
 Em face deste triste e vergo-
nhoso cenário de sofrimento, e tantas 
vezes de morte, resta-nos esperar pelo 
Bíblio, organização criada em 1989, 
projeto europeu sediado em Bordéus - 
França, Haia - Holanda e Lisboa - Por-
tugal. Bíblio quer dizer: Livro - Nef - quer 
dizer: palavra antiga que designa barco.
 A ideia do Bíblio nasceu de um 
encontro de determinada personalidade 
com crianças recolhidas em zonas de 
autêntica miséria, onde o sofrimento e 
mortes eram monstruosos. Essas crian-
ças têm direito a viver, a aprender, a se-
rem felizes. Portanto, é preciso fazer al-
gumas coisas por elas, estruturalmente 
fazer, não apenas acidentais. Elas têm 
o direito a viverem com dignidade, sem 
sofrimento. Esta organização é como 
um navio carregado de livros, cheio de 
boas intenções. Oxalá, faço voto, que 
não afunde neste mar tão encapelado.

Pestana de Carvalho
(Afi fe)

Red-Genera vai intervir na 
Euro-Região Norte de Portugal - Galiza

AIMinho em consórcio 
luso-galego para inovar na 
reciclagem e na valorização 
de resíduos
 Fortalecer o setor da valorização e reciclagem de 
resíduos industriais na Euro-região Norte de Portugal - Galiza 
é o principal objectivo do Red Genera, um novo projeto luso-
galego integrado pela AIMinho, com uma dotação orçamental 
de mais de 1,6 milhões de euros.
 A decorrer até fi nais de 2010, este projeto responde 
a uma dupla necessidade de prevenir a produção de resíduos 
industriais através da reciclagem e de valorizar a reutilização 
dos mesmos noutros processos ou através de valorização 
material e energética.
 O projeto é promovido por um consórcio de dez par-
ceiros, portugueses e galegos. Além da AIMinho, integram 
o Red Genera o Consello Galego de Cámaras, as Cámaras 
de Comercio de Pontevedra, Vigo, Tui e Ourense, a Soga-
ma – Sociedade Galega de Medio Ambiente, a Fundación, 
Galega para a Sociedade do Coñocemento, o CVR – Centro 
de Valorização de Resíduos e o IDITE-Minho – Instituto de 
Desenvolvimento e Inovação Tecnológica do Minho.
 Através deste projeto, será possível não só bene-
fi ciar o meio ambiente como também contribuir para a con-
solidação de um setor da reciclagem forte e competitivo que 
prime pelo crescimento económico e pela criação de postos 
de trabalho. 

Observatório para a valorização de recursos

 Entre os objetivos gerais que gerem o Red-Genera 
destacam-se a dinamização de iniciativas inovadoras que 
levem à prevenção da contaminação gerada pelos resíduos 
industriais produzidos pelas PME e a criação de novas inicia-
tivas empresariais que valorizem os mesmos.
 Entre estas, está previsto o desenvolvimento de um 
observatório para a valorização de recursos que apoie a de-
lineação de políticas e análises de viabilidade de soluções e 
iniciativas de gestão e valorização de recursos. Será ainda 
criado uma plataforma de serviços avançados intensivos, um 
portal que facultará conhecimento e assessoria empresarial 
especializada.
 O projeto contempla, ainda, a criação de uma in-
fraestrutura que funcionará como um Mapa de Resíduos, 
identifi cando os mesmos por localização e tipo, e de uma 
rede de R-Agents, responsável por fazer chegar o projeto às 
empresas. No decorrer do projeto, será abrangido um total 
de cem empresas nacionais e galegas, através de um con-
junto de auditorias ambientais realizadas por estes peritos. 
Os setores visados serão a construção, a metalomecânica, a 
indústria alimentar e a confeção e calçado.
 Cofi nanciado pelo FEDER em 75%, através do Pro-
grama de Cooperação Transfronteiriça Portugal-Espanha, 
este projeto conta com um orçamento total de 1.676.289,43 
euros. Iniciado a 01 de Janeiro do presente ano, o desenvol-
vimento do projeto prolonga-se por um período de 24 meses, 
até 15 de Dezembro de 2010.
 Os objetivos do Red-Genera centram-se em apro-
veitar os resíduos de modo a que estes se tornem numa solu-
ção sustentável, mediante a prevenção da produção de resí-
duos e a sua reintrodução nos ciclos da produção através da 
reciclagem dos seus componentes e valorização de materiais 
para outros processos.
 Desta forma, é favorecido o desenvolvimento de 
atividades de investigação que permitam superar a especia-
lização produtiva, fomentando a competitividade empresarial 
e a promoção do emprego na Euro-região Norte de Portugal-
Galiza. 

AIMinho

Português Moderno - A Nova Língua Portuguesa
 Desde que os americanos se lem-
braram de começar a chamar aos pretos ‘afro-
americanos’, com vista a acabar com as raças 
por via gramatical - isto tem sido um fartote 
pegado!
 As criadas dos anos 70 passaram 
a ‘empregadas domésticas’ e preparam-se 
agora para receber menção de ‘auxiliares de 
apoio doméstico’. De igual modo, extinguiram-
se nas escolas os ‘contínuos’ e passaram to-
dos a ‘auxiliares da ação educativa’.
 Os vendedores de medicamentos, 
com alguma prosápia, tratam-se por ‘delega-
dos de informação médica’. E pelo mesmo 
processo transmudaram-se os caixeiros-via-
jantes em ‘técnicos de vendas’.
 O aborto eufemizou-se em ‘interrup-
ção voluntária da gravidez’; os gangs étnicos 

são ‘grupos de jovens’. Os operários fi zeram-
se de repente ‘colaboradores’; as fábricas, 
essas, vistas de dentro, são ‘unidades produti-
vas’ e vistas da estranja são ‘centros de deci-
são nacionais’.
 O analfabetismo desapareceu da 
crosta portuguesa, cedendo o passo à ‘ilitera-
cia’ galopante. Desapareceram dos comboios 
as 1.ªs e 2.ªs classes, para não ferir a susce-
tibilidade social das massas hierarquizadas, 
mas por imperscrutáveis necessidades de 
tesouraria continuam a cobrar-se preços dis-
tintos nas classes ‘conforto’ e ‘turística’.
 A Ágata, rainha do pimba, cantava 
chorosa: «Sou mãe solteira...», agora, se qui-
ser acompanhar os novos tempos, deve alte-
rar a letra da pungente melodia: «Tenho uma 
família monoparental...» - eis o novo verso da 

cançoneta, se quiser fazer jus à modernidade 
impante.
 Aquietadas pela televisão, já se não 
veem por aí aos pinotes crianças irrequietas 
e «terroristas»; diz-se modernamente que têm 
um ‘comportamento disfuncional hiperativo’. 
Do mesmo modo, e para felicidade dos ‘encar-
regados de educação’, os brilhantes progra-
mas escolares extinguiram os alunos cábulas; 
tais estudantes serão, quando muito, ‘crianças 
de desenvolvimento instável’.
 Ainda há cegos, infelizmente. Mas 
como a palavra fosse considerada desagradá-
vel e até aviltante, quem não vê é considerado 
‘invisual’. (O termo é gramaticalmente impró-
prio, como impróprio seria chamar inauditivos 
aos surdos - mas o ‘politicamente correto’ ma-
rimba-se para as regras gramaticais...).

 Para compor o ramalhete e se darem 
ares, as gentes cultas da praça desbocam-se 
em ‘implementações’, ‘posturas pró-ativas’, 
‘políticas fraturantes’ e outros barbarismos da 
linguagem. E assim linguajamos o Português, 
vagueando perdidos entre a «correção políti-
ca» e o novo-riquismo linguístico.
 Estamos lixados com este ‘novo por-
tuguês’; não admira que o pessoal tenha cada 
vez mais esgotamentos e stress. Já não se diz 
o que se pensa, tem de se pensar o que se diz 
de forma ‘politicamente correta’.
 E na linha do modernismo linguísti-
co, como se chama uma mulher que, segundo 
muitos, tenta destruir a educação em Portugal’ 
Ministra! Antigamente chamava-se ex-minis-
tra.

R.K.
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Locais de vendaLocais de venda
 em Cerveira: em Cerveira:

Barbosa, Bouça & Barbosa, Bouça & 
Ferreira da CostaFerreira da Costa

(Rua Queirós Ribeiro)(Rua Queirós Ribeiro)

Papelaria TaliPapelaria Tali
(Largo do Terreiro)(Largo do Terreiro)

EUREK@EUREK@
(Av. 1.º de Outubro)(Av. 1.º de Outubro)

AVISO 
EIXO PRIORITÁRIO II

VALORIZAÇÃO ECONÓMICA DE RECURSOS ESPECÍFICOS 
ACÇÕES INTEGRADAS DE VALORIZAÇÃO TERRITORIAL

ML / II / AIVT / 01 / 2009

A Comunidade Intermunicipal do Minho-Lima (CIM Alto Minho) torna público que, enquadrado 
pelo Regulamento Específi co “Valorização Económica de Recursos Específi cos”, está aberto 
o período para a apresentação de candidaturas no domínio “Acções Integradas de Valorização 
Territorial”.

1. As operações a fi nanciar visam a promoção e valorização económica dos recursos endóge-
nos do Minho/Lima e a dinamização da actividade comercial de base endógena em articulação 
com outras operações de regeneração urbana e de requalifi cação de espaços públicos, bem 
como apoiar a consolidação das infra-estruturas físicas das áreas de acolhimento empresarial 
e incentivar as condições de instalação de serviços de apoio às empresas e de apoio social.

2. O território abrangido pelas operações a fi nanciar no presente Aviso corresponde à Zona 
Prioritária 1 (Caminha, Vila Nova de Cerveira, Paredes de Coura, Valença e Monção).

3. Podem apresentar candidaturas as entidades benefi ciárias, que são neste caso os muni-
cípios.

4. A dotação orçamental atribuída à totalidade das operações a seleccionar no âmbito do 
presente Aviso de Concurso é de 1.400.000 € (um milhão e quatrocentos mil euros) de co-
fi nanciamento comunitário FEDER.

5. O prazo para apresentação de candidaturas decorre entre o dia 3 de Junho de 2009 e as 
17h30 do dia 23 de Junho de 2009.

6. A candidatura é apresentada à CIM Alto Minho, por via de submissão de formulário electró-
nico disponível no sítio da Internet do PO Regional do Norte - www.novonorte.qren.pt.  

7. A análise do mérito da operação e a consequente decisão de aprovação é da responsabili-
dade da CIM Alto Minho.

8. A versão integral do presente Aviso e outras peças e informações relevantes, designa-
damente legislação, regulamentos e formulários, estão disponíveis nos sítios da Internet do 
Programa Operacional do Norte (www.novonorte.qren.pt), do QREN (www.qren.pt) e da CIM 
Alto Minho (www.cim-altominho.pt).

Viana do Castelo, 3 de Junho de 2009

O Presidente do Conselho Executivo da CIM Alto Minho

António Rui Esteves Solheiro
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Ave que vens 
de Cerveira

Poema de Manuel Viegas
(Lisboa)

Ave que vens a voar
Desde Cerveira ao vento
Sempre, sempre a baloiçar
No alto do fi rmamento

Trazes mensagem de bem
Dentro do teu coração
Muitas lembranças também
Dessa linda região

Uma paisagem formosa
Que não há noutro lugar
Gente simples, amistosa
Que eu ali fui encontrar

A saudade é conselheira
Há de fazer tu voltares
Pois a vila de Cerveira
É o céu p’ra tu voares

Voas sem rumo, sem tino
Voando dessa maneira
Porque afi nal teu destino
É na vila de Cerveira

Não emigres avezinha
E volta a essa terra
O local onde és rainha
E tanta beleza encerra

Quando chegares a Cerveira
Diz-lhe que a recordo bem
E que passo a vida inteira
Tendo saudades também

Não penses mais e regressa
Os sinos estão-te a chamar
Bate as asas bem depressa
Deus não gosta de esperar

Essa vila abençoada
Mais parece uma princesa
Para ser admirada
Por toda a sua beleza

Podes ir ave migrante
Que eu fi co a ver-te partir
Lastimando a todo o instante
Contigo não poder ir

Santos populares
É chegado o mês de junho
Com marchinhas e altares
Há arquinhos e balões
Aos seus santos populares

Há cheiro a sardinha assada
E também a manjericos
Segue a marcha, tudo dança
Arranjam-se namoricos

O primeiro a festejar
Sempre foi o Santo António
É o santo padroeiro
Que abençoa o matrimónio

Depois chega o S. João
Com o manto a arrastar
E a bilha de água fresca
A sede a muitos matar

O S. Pedro tem a chave
Esse condão é só seu
E muitos lhe vão pedir
Um lugarzinho no Céu

E lá vai tudo na marcha
Com ruído e alegria
Esquecendo por momentos
As tensões do dia-a-dia

Para que a marcha prossiga
Menos lutas sociais
O Povo com alegria
Festeje nos arraiais

Aos que milhões arrecadam
Esses falsos santarrões
Deixem trabalhar o Povo
E ganhar os seus tostões

Peço aos santos populares
Ao que for mais milagreiro
Mude as mentes no País
E também no mundo inteiro

Armanda Ribeiro
(Amadora, 2009-05)

Viver
Viver é no mundo saber estar
Para nele poder dar e receber...
Se cada um souber aceitar...
Tudo o que lhe quer oferecer!

Viver é saber dizer ao mundo
Que nele quero estar...
E que aceito num segundo
O que tiver para me dar!...

Viver é aquele ato
De se sentir a esperança...
E ser sempre o retrato...
Do olhar de uma criança!

Viver é não querer deixar
Nada no mundo morrer
Para que se saiba aceitar
O amar e o sofrer!

O amar e o sofrer na vida
Que pelo viver faz lutar...
Com emoção mais sentida
Que devemos respeitar

Augusto Joaquim Rodrigues Bacelos
(Caminha)

Ciúmes
Ciúme é um devaneio
De quem ama e tem receio
Da incerteza de amor
É no peito de quem ama
A mais ateada chama
Que se consome na dor.

Só quando não há fi rmeza
O amor perde a beleza
Como a rosa seu perfume
Quando há amor de verdade
Se houver reciprocidade
Não há lugar pró ciúme.

Dizem que o ciúme é cego
E levado por seu ego
De quase tudo é capaz
Diz do povo a sensatez
Que o ciúme talvez
É obra de Satanás...

Eu não sei porque razão
Existe esta emulação
Que ao nada se resume...
Sem ter razão de existir
Se nada logra atingir
Maldito seja o ciúme!...

Euclides Cavaco

Esperança
Bons motivos você tem para acordar... 
Abra os olhos, deixe o sol queimar... 

Encantada borboleta te diz que ser feliz é uma questão 
delicada, 

Mas se não encontras boas razões, 
Envolva-se nos olhos da mulher amada, 

Deixe o vento em seus cabelos, 
Afogue-se nos braços da relva, 

Flutue nas ondas do mar... 
E se ainda assim, 

Te faltarem motivos para encontrar teu próprio coração, 
Olha o teu irmão em desamparo, 
Caridade é a luz sempre maior. 

Ou então, redescubra-se com dois anos de idade, 
Correndo pelas ruas da cidade... 

Se você está só, também não entristeça. 
Algo lindo te espera... 

Um céu aberto, uma lua em alegria, uma fl or de estrada, 
uma alma para ser amada... 

Entregue-se à vida... 
Viva com intensidade... 

Deixe sempre uma palavra de carinho a todos... 
Fale Eu Te Amo para quem você ainda não teve a 

coragem de falar... 
E siga em frente... 

A vida é o que tens de melhor... 
Ache os tesouros que ela te reservou e derrame-se em 

amor... 
Olhe o futuro com esperança, 
E o passado com satisfação... 

E escute, 
Faça tudo com paixão. 

Tens tua vida em tuas mãos... 
És o arquiteta/o de teu próprio destino, 

Faça de teu caminho algo realmente divino!

Extraído do site:
http://claucerveira.blogspot.com/2009/04/esperanca.html

VEMDEM-SE
Terrenos p/construção

Zonas privilegiadas, em 
Vilar de Mouros, sem

Intermediários.
Trata o próprio

Telm.: 964 436 915
           917 934 246
Telf.:   258 727 205

ASSINATURA ASSINATURA 
ANUALANUAL

NACIONAL: NACIONAL: 
€ 18,00€ 18,00

Cristina CancelaCristina Cancela
SolicitadoraSolicitadora

Urbanização Cerveira, Loja 8 - Quinta das Penas
4920-245 VILA NOVA DE CERVEIRA

Telefone/Fax: (+351) 251 794 345
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CIM Alto Minho aprova protocolo de 
cooperação com congénere romena
 O Conselho Executivo da Co-
munidade Intermunicipal do Minho Lima 
(CIM Alto Minho) reuniu no dia 1 de Ju-
nho, em reunião ordinária, nos Novos 
Paços do Concelho, em Ponte da Barca, 
decidiu estabelecer um protocolo de coo-
peração com a sua congénere romena, a 
Associatia Oraselor din România (AOR), 
no domínio da administração autárquica.
 Este protocolo será assinado 
entre os dias 25 e 28 de Junho, durante 
uma visita que uma delegação da AOR, 
liderada pelo seu presidente, Teodor Du-
mitru Banciu, fará à região do Alto Minho. 
A AOR é uma associação de municípios 
com menos de 50 mil habitantes, forma-
da com o objetivo de contribuir para a 
realização de uma verdadeira autonomia 
local, em conformidade com a Carta Eu-
ropeia da Autonomia Local.
 O protocolo a estabelecer pre-
vê o desenvolvimento da cooperação 
através de intercâmbios frequentes, que 
envolvam diretamente as autarquias e 
as suas associações, no quadro de um 
plano de ação comum que incluirá, entre 
outras medidas, a troca de informação e 
documentação, estágios, seminários e 
a promoção de eventos em áreas como 
inovação e emprego, inclusão e coesão 
social, desporto, cultura e criatividade, 
desenvolvimento integrado e sustentado 
e turismo.
 Pretende-se, por outro lado, o 
intercâmbio de boas práticas, assim como 
a partilha de experiências em questões 
relacionadas com a administração autár-

quica, nomeadamente no que respeita a 
novas formas de relacionamento com os 
cidadãos e a administração central; pro-
cessos de modernização, simplifi cação 
e certifi cação de qualidade dos serviços 
administrativos; fontes de fi nanciamento 
e do regime de fi nanças locais e coope-
ração intermunicipal e transfronteiriça. 
 Na reunião do Conselho Exe-
cutivo, foi ainda tomada a primeira deci-
são de admissibilidade das candidaturas 
submetidas pelos municípios ao aviso de 
concurso no domínio da “Qualifi cação do 
Sistema Urbano – Mobilidade Territorial” 
do Eixo Prioritário IV, na sequência do 
contrato de delegação de competências 
com subvenção global celebrado com 
a Autoridade de Gestão do Programa 
Operacional Regional do Norte, para a 
gestão do Programa Territorial de Desen-
volvimento do Minho-Lima (PTD Minho-
Lima).
 No âmbito deste contrato a CIM 
Alto Minho detém diretamente a respon-
sabilidade de apreciar a aceitabilidade e 
o mérito das candidaturas, aprovar ou re-
vogar a decisão de fi nanciamento, acom-
panhar a realização física e fi nanceira 
das mesmas e verifi car a elegibilidade 
das despesas e a gestão dos processos 
de pagamento. 
 Assim, foram consideradas ad-
missíveis as candidaturas “Requalifi ca-
ção/benefi ciação da rede viária municipal 
de Arcos de Valdevez”, “Reabilitação da 
rede viária de Melgaço”, “Qualifi cação do 
sistema urbano de Monção”, “Mobilidade 

Territorial” de Ponte da Barca e “Rede 
Viária - Ponte de Lima 2013”. A dotação 
orçamental afeta a este aviso foi de 6,5 
milhões de euros de cofi nanciamento 
comunitário FEDER (Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional), para inter-
venções de benefi ciação e requalifi cação 
na malha viária supramunicipal e muni-
cipal de proximidade. As candidaturas 
selecionadas serão objeto de apreciação 
do mérito na próxima reunião do Conse-
lho Executivo.
 Durante a reunião foi, ainda, 
aprovado a abertura de um aviso de 
concurso destinado a apoiar projetos no 
domínio “Ações Integradas de Âmbito 
Territorial”, no âmbito do Eixo Prioritário 
II “Valorização Económica de Recursos 
Específi cos” do PTD Minho-Lima, tendo 
em vista a dinamização e valorização da 
atividade comercial de base endógena 
em articulação com outras operações de 
regeneração urbana e de requalifi cação 
de espaços públicos, bem como apoiar 
a requalifi cação e consolidação das in-
fraestruturas físicas das áreas de acolhi-
mento empresarial e incentivar as condi-
ções de instalação de serviços de apoio 
às empresas e serviços de apoio social. 
 Com uma dotação orçamental 
de 1,4 milhões de euros de cofi nancia-
mento comunitário FEDER, este aviso 
tem como entidades benefi ciárias os 
municípios de Caminha, Vila Nova de 
Cerveira, Paredes de Coura, Valença e 
Monção.

CIM Alto Minho 

Associação Empresarial de Viana do Castelo aceita 
posição com a Confederação do Comércio e Serviços 
de Portugal
 A Associação Empresarial de 
Viana do Castelo acaba de subscrever as 
mais recentes posições da Confedera-
ção do Comércio e Serviços de Portugal 
(CCP), num encontro com o presidente 
da instituição, designadamente sobre 
a necessidade de alteração do quadro 
legislativo relativo à Gestão de Centros 
Urbanos e do Urbanismo Comercial.
 José Luís Ceia e Secundino 
Cantinho reuniram com José António 
Silva e concordaram que o setor do co-
mércio e serviços em Portugal, composto 
na sua esmagadora maioria por PME’s 
necessita de um novo fôlego com a cor-
reção de conjunto signifi cativo de des-
vantagens competitivas relativamente 
às quais a atuação dos governos e dos 
poderes públicos se tem revelado muito 

pouco determinada. 
 Um crescente desequilíbrio 
entre tipologias comerciais; a perda de 
competitividade das zonas “históricas” 
urbanas; a destruição de milhares de 
postos de trabalho e aumento da preca-
riedade no setor; a crescente entrada de 
produtos fabricados no estrangeiro e o 
encerramento de muitas pequenas uni-
dades industriais nacionais; são alguns 
dos problemas apontados por ambas as 
entidades empresariais.  
 Para a AEVC e a CCP, o novo 
“ciclo de crescimento” do país só pode 
acontecer recentrando o papel das PME 
e dos serviços e, para isso, as políticas 
públicas tem que assentar numa lógica 
de parcerias público-privadas, capazes 
de fomentar dinâmica de crescimento em 

rede, alocar competências externalizan-
tes às empresas, através da gestão de 
uma rede altamente qualifi cada de pres-
tadores de serviços que tem que englo-
bar as Universidades e os Politécnicos, 
o que pressupõe uma abertura destes à 
vida económica e à realidade das empre-
sas bem mais intensa do que hoje existe. 
Outro domínio onde as duas instituições 
estão de acordo prende-se com o plane-
amento comercial ao reivindicarem que 
seja concretizado um Plano Setorial para 
o Comércio, que defi na as regras básicas 
de ordenamento comercial, a exemplo, 
aliás que acontece na generalidade dos 
países europeus, e que retire este plane-
amento da mão dos promotores imobiliá-
rios. 

AEVC

Jantar de fi nalistas da ETAP
 Mais um ano, mais um jantar, nova confraterniza-
ção… mais um ciclo de formação!
 As Associações de Estudantes da ETAP reuniram-
se, mais uma vez, para organizar uma atividade, em que os 
fi nalistas foram os protagonistas. O evento teve lugar no dia 
29 de Maio de 2009, na Quinta do Cruzeiro, em Vile e contou 
com a presença de alunos, professores e funcionários das 
diferentes Unidades de Formação, reunindo cerca de 150 
pessoas, num animado convívio.
 A cor e o brilho inundaram a noite e o espírito de 
amizade e companheirismo entre professores, alunos e fun-
cionários foram os sentimentos dominantes.
 Muitas felicidades para os fi nalistas e aguarda-se 
que, no próximo ano letivo, a experiência se repita com o 
mesmo entusiasmo. 

ETAP

Valença já é cidade
- 12 de junho foi dia histórico

 Composto por 16 freguesias e com uma área de 114 
quilómetros quadrados, o concelho de Valença acaba de vi-
ver momentos de grande satisfação, graças à recente eleva-
ção da sua vila a cidade.
 Isso aconteceu no dia 12 de junho quando, na As-
sembleia da República, cinco vilas foram elevadas a cidades 
e mais 22 localidades passaram de aldeias a vilas, incluindo-
se nestas a do Soajo, nos Arcos de Valdevez, e Castro Labo-
reiro, em Melgaço.
 Terra onde em 1451 D. Afonso V instituiu o primeiro 
marquesado que houve em Portugal, Valença vive agora ou-
tro momento histórico, por via da elevação a cidade.
 Banhada, a norte, pelo rio Minho, que é atravessado 
por duas pontes internacionais, Valença também tem outros 
requisitos que foram necessários para a sua ascensão a ci-
dade.

Ruas de Caminha
- Toponímia e história da 
  vila da Foz do Minho
 No dia 6 de ju-
nho foi apresentado o livro 
“Ruas de Caminha - Topo-
nímia e História da Vila da 
Foz do Minho”, que teve 
edição da Junta de Fre-
guesia de Caminha (Ma-
triz) e do Agrupamento de 
Escolas Coura e Minho.
 Foi autor deste 
importante trabalho Paulo 
Torres Bento, licenciado 
em História e mestre em 
Educação, residente na 
freguesia de Vilar de Mou-
ros e professor na EB 2,3/
Sec. de Caminha.
 Ruas de Cami-
nha, além de conter os 
atuais nomes das artérias da sede do concelho também 
apresenta outras designações que a vila da Foz do Minho 
registou ao longo dos últimos séculos.

Ministros da Saúde de 
Portugal e do Brasil 
entronizados na Capela 
da Misericórdia de Monção
 Além das novidades relacionadas com o setor vi-
nícola, foi ponto alto da edição deste ano a entronização de 
novos elementos da Real Confraria do Vinho Alvarinho que 
teve lugar no dia 13 de Junho, na Capela da Misericórdia.
 Entre outros, foram entronizados o Ministro da Saú-
de do Brasil, José Gomes Temporão, a Ministra da Saúde, 
Ana Jorge, o Bispo da Diocese de Portalegre e Castelo Bran-
co, D. Antonino Dias, o antigo Ministro da Agricultura, Arlindo 
Cunha, e o presidente da Comissão de Viticultura da Região 
dos Vinhos Verdes, Manuel Pinheiro.
 Em termos de animação musical, destacaram-se as 
presenças de Júlio Pereira e Ana Free, bem como de grupos 
de bombos e cavaquinhos, charangas galegas, fanfarra dos 
bombeiros locais, bandas musicais de Monção e Tangil e fes-
tival de folclore com todos os agrupamentos do concelho.
 Referência ainda para o III Encontro de Combaten-
tes do Ultramar do Concelho de Monção, provas comenta-
das de vinho Alvarinho, colóquio sobre agricultura biológica, 
e desfi le e cerimónia de entronização da Real Confraria do 
Vinho Alvarinho. 

www.cerveiranova.pt
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Arranjos de fl ores / Artigos de decoração
Plantas ornamentais naturais e artifi ciais

Florista

Roubados, em Viana do 
Castelo, cerca de duas 
centenas de óculos de sol
 De um estabelecimento da especialidade, perto da 
praça da República, em Viana do Castelo, foram roubadas 
cerca de duas centenas de óculos de sol.
 A porta de vidro de acesso à loja foi toda estilhaçada 
e os assaltantes apenas levaram pares de óculos das marcas 
mais conceituadas, na maioria da coleção deste verão.
 O assalto ocorreu de madrugada e, apesar do alar-
me ter soado, quando a polícia chegou já os gatunos se ha-
viam posto em fuga.



 Vila Nova de Cerveira foi pal-
co, nos dias 30 e 31 de maio, de dois 
eventos desportivos organizados pela 
Associação Desportiva e Cultural da Ju-
ventude de Cerveira (ADCJC).
 O primeiro, um colóquio sobre 
desporto, teve lugar no dia 30, pelas 22 
horas, no auditório da Biblioteca Munici-
pal de Vila Nova de Cerveira.
  A 1ª comunicação esteve a car-
go Dr. Eduardo Oliveira, Fisiologista de 
atletas de alto rendimento (Remo), que 
abordou o tema “Contributo da Fisiolo-
gia do exercício na otimização do rendi-
mento do remador. Estudo caso de atle-
tas com presença nos Jogos Olímpicos 
2008”.
  A 2ª comunicação foi proferida 
pelo Dr. Rui Hernâni Gomes, Nutricio-
nista a atuar na área do desporto, que 
abordou o tema “Nutrição e Performance 
desportiva – Remo”.
 Os dois oradores explanaram 
de forma brilhante alguns dos conheci-
mentos das suas áreas de especializa-
ção. Desta forma, foi alcançado o ob-
jetivo do colóquio de refl etir com todos 
os presentes, nomeadamente agentes 
desportivos, desportistas e técnicos, di-
rigentes, clubes, associações, comuni-
dade escolar e, ainda, os cidadãos em 
geral, o importante papel do desporto, e 
da modalidade Remo em particular, na 
melhoria e preservação da saúde e como 
componente essencial de um estilo de 
vida ativo.
 O elevado número de pessoas 
a assistir, bem como a sua ampla partici-
pação, confi rmaram que o evento veio ao 
encontro das aspirações daqueles que 
lidam com o fenómeno desportivo.
 O colóquio serviu de largada 
para o segundo evento, a 4ª edição da 
Regata Internacional Ponte da Amizade, 
que se realizou no dia 31, pelas 15 horas 
junto ao Cais de Vila Nova de Cerveira.
  Na sua génese, os principais 
objetivos foram conseguidos, dado ter-
mos estimulado a colaboração associa-
tiva, a promoção da vida saudável e do 
exercício físico, e a divulgação da moda-

lidade no concelho de Vila Nova de Cer-
veira, junto das crianças e dos jovens. 
Simultaneamente, a Regata contribuiu 
também para a promoção do Concelho.
 Superou-se ainda outro objeti-
vo, que foi o de aumentar o número de 
atletas e de clubes envolvidos. No total 
estiveram em competição cerca de 320 
atletas dos escalões infantil, iniciado e 
juvenil, representando 13 Clubes Nacio-
nais e 7 Espanhóis, envolvendo ainda, 
28 Técnicos e 22 dirigentes. Assim, esta 
foi a edição mais participada de sempre 
da Regata Internacional Ponte da Amiza-
de. O sucesso desta 4ª edição faz desta 
Regata uma referência a nível nacional 
em termos de Remo Jovem.
 Antes das provas, os Clubes 
participantes, puderam ainda desfrutar de 
uma visita ao Aquamuseu de Vila Nova 
de Cerveira, a convite da Autarquia.
 Os resultados com maior desta-
que vão para as provas em que estão em 
disputa dois troféus (8+ Juv. Masc. e 4X 
Juv. Fem.), da autoria do escultor José 
Rodrigues.
 Este ano, os grandes vence-
dores foram, no 8+ Juv. Masc., o Clube 
Ginásio Clube Figueirense, e no 4X Juv. 
Fem., o Clube Naval Infante D. Henri-
que.

 Saliente-se ainda a boa presta-
ção dos atletas da ADCJC que, por terem 
iniciado a prática da modalidade apenas 
este ano, participaram pela primeira vez 
na Regata Ponte da Amizade. 
 No escalão infantil, Rafael Car-
valho alcançou um excelente 7º lugar, fi -
cando Bruno Correia em 15º na prova de 
skiff (1x). Na prova de double-scull (2x) 
do mesmo escalão, Samuel Pinto e Pe-
dro Gomes, apesar do choque com uma 
tripulação espanhola, conquistaram o 11º 
lugar da geral.
 No escalão iniciado, em skiff 
(1x), Ivo Carvalho alcançou o 6º lugar da 
geral tendo sido o 3º melhor português, 
João Gonçalves, na mesma prova, con-
seguiu o 16º lugar entre 23 competido-
res.
 Finalmente, no escalão juvenil, 
João Correia e Tiago Lopes, no double-
scull, conquistaram o 8º lugar da geral, 
numa prova que contou com 17 tripula-
ções.
 A organização, agradece o 
apoio prestado por parte de todos os co-
laboradores e patrocinadores, e ainda à 
Câmara Municipal de Vila Nova de Cer-
veira.

 Manuel de Araújo Soares
O Presidente da Direção 
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Locais de vendaLocais de venda
 em Cerveira: em Cerveira:

Barbosa, Bouça & Barbosa, Bouça & 
Ferreira da CostaFerreira da Costa

(Rua Queirós Ribeiro)(Rua Queirós Ribeiro)
Papelaria TaliPapelaria Tali

(Largo do Terreiro)(Largo do Terreiro)
EUREK@EUREK@

(Av. 1.º de Outubro)(Av. 1.º de Outubro)

CAMPEONATO
NACIONAL
III DIVISÃO

FASE DE SUBIDA
9.ª JORNADA
     RESULTADOS

Merelinense, 1 - Joane, 0
Limianos, 2 - Vieira, 2
Bragança, 1 - Fafe, 1

10.ª JORNADA
     RESULTADOS

Vieira, 3 - Merelinense, 1
Fafe, 0 - Limianos, 2

Joane, 1 - Bragança, 2

CLASSIFICAÇÃO
 1.º - Vieira 43

 2.º - Merelinense 43

 3.º - Bragança 39

 4.º - Fafe 35

 5.º - Joane 29

 6.º - Limianos 28

II Torneio Internacional de 
Lançamentos de Vila Nova 
de Cerveira em 4 e 5 de julho
 Realiza-se nos dias 4 e 5 de julho, no Centro Muni-
cipal de Atletismo, em Lovelhe, o II Torneio Internacional de 
Lançamentos de Vila Nova de Cerveira com a presença de 
atletas olímpicos de vários países.
 Juntamente com a competição desportiva decorrerá 
um verdadeiro arraial onde não faltarão os comes e bebes 
típicos.
 No sábado, dia 4, as provas de lançamento do peso, 
dardo, martelo e disco iniciam-se às 10 horas e prolongam-se 
até às 19horas.
 No domingo, dia 5, começam às 10 horas e termi-
nam às 18 horas com a entrega de prémios.

III Triatlo Internacional “Ponte 
da Amizade” em 5 de julho
 O III Triatlo Internacional da Amizade decorre no dia 
5 de julho nas localidades de Vila Nova de Cerveira, Portugal, 
e Tomiño, Galiza.
 As inscrições estão abertas na Federação de Triatlo 
de Portugal, em www.federacao-triatlo.pt, e na Federación Ga-
lega de Triatlón, em www.fegatri.org. Podem concorrer atletas 
federados e não federados, bem como equipas constituídas 
por dois ou três elementos.
 Este ano, a competição tem início, pelas 15 horas 
portuguesas, no embarcadoiro de Goyan, consistindo numa 
prova de natação de 750 metros, onde os desportistas cruza-
rão, por três vezes, a linha de fronteira existente no meio do rio 
antes de chegaram ao cais de Vila Nova de Cerveira.
 Em solo português, pegam na bicicleta de montanha 
para um percurso de 18 quilómetros em pavimento de terra, 
asfalto e calçada à portuguesa que decorrerá junto ao rio Mi-
nho e ao Forte de Lovelhe, terminando em Goyan após pas-
sagem pela Ponte da Amizade. A última prova, corrida de 4 
quilómetros, realizar-se-á na envolvente da Fortaleza de San 
Lorenzo de Goyan.
 O Triatlo Internacional da Amizade, que a partir de 
2010 se realizará sempre no último domingo de sertembro, 
sinaliza, mais que uma competição desportiva, um espaço 
de convívio entre a gente de ambos os lados da fronteira, um 
encontro com uma história comum e uma aposta num futuro 
repartido.

Adeptos do Benfi ca, vindos de 
Vizela, almoçaram em Cerveira 
no dia 20 de junho
 Organizada pela Casa do Benfi ca de Vizela, houve 
uma excursão pelo Minho no dia 20 de junho.
 Os adeptos do clube lisbonense escolheram Vila 
Nova de Cerveira para efetuar o almoço e também para rea-
lizarem um passeio pedestre.
 Curiosamente a excursão de simpatizantes da equi-
pa classifi cada em terceiro lugar no Campeonato Nacional de 
Futebol só incluía pessoas do sexo masculino.

Anunciada uma concentração 
nacional de motos em 2010, 
em Vila Nova de Cerveira

 O Goldwing Clube de Portugal organizou, nos dias 
5 a 7 de junho, uma concentração internacional de motas 
em Caminha, na qual participaram cerca de 170 “motards” 
de várias nacionalidades que, durante três dias, passearam 
pelo Alto Minho, tendo também visitado, além de Vila Praia 
de Âncora e Viana do Castelo, Vila Nova de Cerveira, onde 
permaneceram uma boa parte da tarde do dia 5 de junho, 
proporcionando às gentes cerveirenses a possibilidade de 
verem as mais belas, modernas e diversos modelos de mo-
tos que estacionaram no largo do Terreiro.
 O presidente da direção do Goldwing Clube de Por-
tugal, Luís Carlos anunciou que é propósito do seu clube a 
organização, em 2010, de uma concentração, a nível nacio-
nal, de motos em Vila Nova de Cerveira.

Agora para a 3.ª Divisão 
Nacional, direção do Sport 
Clube Valenciano foi re-eleita
 O Sport Clube Valenciano, que venceu o Campeo-
nato Distrital da 1.ª Divisão de Honra, ascendeu à 3.ª Divi-
são Nacional, onde irá competir na época 2009/2010.
 Eduardo Ferreira, que era presidente da direção, 
foi re-eleito para mais um mandato, juntamente com a sua 
equipa diretiva.
 A subida do Sport Clube Valenciano à 3.ª Divisão 
Nacional motivou alegria e festejos no concelho onde nas-
ceu S. Teotónio, o primeiro santo português.

Resultados da 4ª Regata Internacional “Ponte da Amizade”

 1.º - Chafé 85

 2.º - Moreira Lima 68

 3.º - Vila Fria 64

 4.º - Castanheira 63

 5.º - Vitorino de Piães 54

 6.º - Moledense 50

 7.º - Darquense 45

 8.º - Bertiandos 45

 9.º - Lanheses 42

10.º - Perre 41

11.º - Fachense 36

12.º - Moreira 30

13.º - Torre 29

14.º - Grecudega 29

15.º - Neiva 24

16.º - Águias de Souto 22

17.º - Peladeiros 19

CAMPEONATO
DISTRITAL

DA I DIVISÃO
CAMPEÃO CHAFÉ QUE 
ASCENDE À 1.ª DIVISÃO 
DE HONRA JUNTAMNTE 
COM MOREIRA LIMA E 

VILA FRIA

32.ª JORNADA
      RESULTADOS

Ág. Souto, 2 - Moreira, 2
Vit. Piães, 0 - Grecudega, 1

Lanheses, 3 - Peladeiros, 0 *
Chafé, 1 - M. Lima, 3

Bertiandos, 6 - Moledense, 1
Torre, 2 - Neiva, 2

Perre, 1 - Darquense, 0
Fachense, 0 - Vila Fria, 1
* Falta comparência Peladeiros

CLASSIFICAÇÃO

STAND-BANGÚSTAND-BANGÚ
COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS

FINANCIAMENTOS ATÉ 48 MESES
É uma casa cerveirense que vos esperaÉ 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


