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FESTA, EM LISBOA,
A 16 DE MAIO, NO
I ANIVERSÁRIO DA
CASA CERVEIRENSE

Na página 6

Franceses,
em Cerveira,
durante uma
semana,

É DIFÍCIL DE ACEITAR
QUE ALGUÉM POSSA DIZER
UM CLARO DISCORDAR
E O CONTRÁRIO VÁ FAZER
APETECE PERGUNTAR
POR GENTE QUE AVALIZE
SE O ATO DE CASAR
NOS FAZ SUSPENDER A CRISE?

dentro do
espírito de
uma
geminação
Na página 7

O

SÓ SE O CASAMENTO GAY
VEM ELEVAR MAIS-VALIA
E ASSINAR ESSA LEI
MELHORA A ECONOMIA
COMO ISSO SERÁ NOVO
É DEIXAR PASSAR O TEMPO
JÁ QUE A CORAGEM DUM POVO
NÃO SE VÊ EM TAL EXEMPLO
POR ISSO QUEM NOS GOVERNA
A NÍVEL ALTO, ELEVADO,
NÃO QUEIRA FAZER CINEMA
COM GUIÃO ESFARRAPADO
PORQUE ATÉ OS QUE LUTARAM
QUE HOUVESSE NOVA IMAGEM
DEVERÃO FAZER REPARO
POR TAL FALTA DE CORAGEM
E SE O CHEFE É UM BRANDO
QUE ACABA POR ASSINAR
DEVE PARTIR, VÁ ANDANDO,
NÃO MERECE GOVERNAR!...
José Lopes Gonçalves

NA PÁGINA 3

recuperar
algo que
no passado
tanta alegria
motivou e
benefícios
proporcionou
- Em crónica da
quinzena
Na página 9

Fotografia Brigadeiro

Resultados

REGATA ‘PONTE DA
AMIZADE’ TEVE
DESTAQUE PARA
INFANTIS, INICIADOS
E JUVENIS
Na página 12

raros:
Cerveira, 19 Torre, 0
em escolas; e
Cerveira, 16 Darque, 0
em infantis (C)
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STAND-BANGÚ
COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS

MARIA GABRIELA CORREIA PEREIRA BAPTISTA
NOTÁRIA
CARTÓRIO NOTARIAL DE VILA NOVA DE CERVEIRA

FINANCIAMENTOS ATÉ 48 MESES

EXTRACTO

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

REDE IMOBILIÁRIA DA APEMIP

A Rede dos Mediadores Imobiliários

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

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

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

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

Certifico, para efeitos
de publicação que, por escritura
de dezoito de Maio de dois mil e
dez, lavrada de fls. 29 a fls. 31
verso, do Livro de Notas para
Escrituras Diversas número Setenta e Nove - E, deste Cartório,
Isabel Pereira Gomes Silva Pereira,, N.I.F. 143 962 400, titular
reira
do B.I. n° 3857763, emitido em
21.04.2004, pelos S.I.C. de Viana do Castelo, casada com Luís
Fernando da Silva Pereira
Pereira,, sob
o regime da comunhão de adquiridos, natural da freguesia e
concelho de Vila Nova de Cerveira, residente na Rua do Castanhal, n° 2, freguesia de Vila
Meã, do indicado concelho de
Vila Nova de Cerveira, declarou
que é dona e legítima possuidora, com exclusão de outrem, dos
seguintes imóveis:
Verba um:
Prédio rústico, composto por terreno de cultura,
com a área de dois mil trezentos
e quarenta metros quadrados,
sito no lugar de Val de Cima,
freguesia de Vila Meã, concelho de Vila Nova de Cerveira, a
confrontar do norte com João
Batista Pereira, do sul com rego
foreiro, do nascente com caminho público e do poente com
Luís António Sobreiro, OMISSO
na Conservatória do Registo
Predial de Vila Nova de Cerveira, inscrito na respectiva matriz
sob o artigo 1082, com o valor
patrimonial tributário de 73,88 €,
a que atribuem igual valor.
Verba dois:
Prédio rústico, composto por terreno de mato, com
a área de quinhentos metros

quadrados, sito no lugar de Val
de Cima, freguesia de Vila Meã,
concelho de Vila Nova de Cerveira, a confrontar do norte com
João Batista Pereira, do sul com
Luís António Sobreiro, do nascente com muro de vedação e
do poente com Joaquim Bento
Gonçalves, OMISSO na Conservatória do Registo Predial de
Vila Nova de Cerveira, inscrito
na respectiva matriz sob o artigo
1092, com o valor patrimonial tributário de 0,51€, a que atribuem
igual valor.
Verba três:
Prédio rústico, composto por terreno de mato, com
a área de duzentos metros quadrados, sito no lugar de Val de
Cima, freguesia de Vila Meã,
concelho de Vila Nova de Cerveira, a confrontar do norte com
Junta de Freguesia, do sul e do
poente com caminho público e
do nascente com Joaquim José
Pires, OMISSO na Conservatória do Registo Predial de Vila
Nova de Cerveira, inscrito na
respectiva matriz sob o artigo
1101, com o valor patrimonial tributário de 0,20€, a que atribuem
igual o valor.
Verba quatro:
Prédio rústico, composto por terreno de cultura,
com a área de mil e quarenta
metros quadrados, sito no lugar
de Veiga, freguesia de Vila Meã,
concelho de Vila Nova de Cerveira, a confrontar do norte com
Joaquim Afonso Gomes, do sul
com Manuel Azevedo Pinto, do
nascente com rego foreiro e do
poente com caminho público,
OMISSO na Conservatória do

Agência Funerária
António Guerreiro, Lda.
ARMADOR * FUNERAIS * TRANSLADAÇÕES
FUNERAL SOCIAL: 375,75 €, MAS COM MAIS OPÇÕES

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

Alexandre de Sousa Jesus
Executa Todo o trabalho de
Construção Civil
Rua de Arroios, 113, 1.º
1150-053 LISBOA
E-mail:alexjesus@netcabo.pt
Telf./Fax: 309 873 840 / Telm.: 966 110 088

CREDIVISÃO
10 MESES SEM JUROS

VILA NOVA DE CERVEIRA
- C. C. Ilha dos Amores, Lj 6 - Tel.: 251 792 500
PONTE DE LIMA
- Lot. Escola Secundária, Lt. 2 - Lj. E - Tel.: 258 931 200
CAMINHA
- Praça Cons. Silva Torres, 49-51 - Tel.: 258 724 300

Quinta das Corgas / 4920-020 Candemil VNC
Tlf.: 251 795 250 / Tlm.: 917532788 e 916928214

Registo Predial de Vila Nova de
Cerveira, inscrito na respectiva
matriz sob o artigo 1216, com
o valor patrimonial tributário de
32,87€, a que atribuem igual valor.
Verba cinco:
Prédio rústico, composto por terreno de pinhal, com
a área de quatrocentos metros
quadrados, sito no lugar de Miragaia, freguesia de Vila Meã,
concelho de Vila Nova de Cerveira, a confrontar do norte com
Estrada Nacional número treze,
do sul com Junta de Freguesia,
do nascente com Manuel Joaquim Pires e do poente com
herdeiros de Maria Fontaínhas,
OMISSO na Conservatória do
Registo Predial de Vila Nova de
Cerveira, inscrito na respetiva
matriz sob o artigo 1399, com
o valor patrimonial tributário de
4,07€, a que atribuem igual valor.
Que entrou na posse
dos referidos prédios no ano de
mil novecentos e oitenta e seis,
ainda no estado de solteira por
os ter adquirido por partilha,
com os demais interessados,
dos bens deixados por óbito de
Irene da Ascensão Pereira, sua
mãe residente que foi no referido lugar do Cruzeiro, partilha
essa que não chegou a ser formalizada, tendo logo entrado na
posse dos indicados imóveis,
pelo que há mais de vinte anos
que os possui, sem interrupção,
nem ocultação de quem quer
que seja.
Que tal posse tem
sido mantida e exercida em
nome próprio, de boa-fé ininter-

rupta e ostensivamente, com o
conhecimento da generalidade
das pessoas e sem oposição,
nem violência de quem quer que
seja, gozando de todas as utilidades por eles proporcionadas,
cultivando, regando e podando
os prédios identificados sob as
verbas um e quatro, cortando o
mato e lenha e procedendo à
limpeza dos prédios identificados sob as restantes verbas, colhendo os frutos e rendimentos
por todos eles proporcionados e
pagando os impostos 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 actos de
uso, fruição, posse e defesa da
propriedade, na convicção de
que não lesa, nem nunca lesou
quaisquer direitos de outrem.
Que, assim, tem a
sua posse sobre os indicados
prédios vindo a ser contínua, pública e pacífica, factos que integram a figura jurídica de usucapião,, que invoca.
pião
Que, nestes termos, adquiriu os
mencionados prédios por usucapião não tendo, dado o modo
de aquisição, título que lhe permita fazer prova do seu direito
de propriedade perfeita.
ESTÁ CONFORME E
CONFERE COM O ORIGINAL
NA PARTE TRANSCRITA.
Cartório Notarial, dezoito de Maio de dois mil e dez.
A Notária,
(Maria Gabriela Correia
Pereira Baptista)

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
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Grande encontro de cerveirenses, em Lisboa, foi em 16 de maio

O Grande Encontro de Cerveirenses
em Lisboa, realizado em 16 de maio, contou
com a presença de largas centenas de participantes.
Com o objetivo de garantir a qualidade
apenas foram colocados a venda 860 ingressos,
esgotados antes da data limite das inscrições,
contou ainda com 73 convidados e 43 elementos do staff
staff..
Atuaram neste evento o grupo de concertinas do Vale do Tejo, os tocadores Filipe Oliveira, André Fontoura, Ana Martins, Tiago Vaz
e Pedro Vaz, o Grupo de Bombos de Covas e
um espetáculo de fado organizado pela casa Os
Ferreiras, gerência de um Courense.
A direção da Casa Cerveirense, composta por João Martins, José Manuel Araújo,

Beatriz Gameiro, Paulo Duque e António Araújo,
agradece a todos os presentes, as mais de duas
dezenas de instituições que ofereceram diversas
recordações recebidas com gratidão e carinho,
aos diversos artistas que atuaram, membros do
staff,, Quinta Valenciana, Jornal Serra e Vale,
staff
Jornal Cerveira Nova, Rádio Cultural de Cerveira, Revista Pórtico Cerveirense, Rádio Popular,
Rádio Iris, Noticias de Coura e a Comissão de
Representação do Concelho.
Agradece ainda a parceria da Câmara
Municipal de Cerveira, o sucesso deste evento não era possível sem a sua colaboração. A
oferta de transporte aos residentes no concelho
proporcionou a três centenas de pessoas um dia
diferente que, estamos certos, resultará numa
nova união dos Cerveirenses e numa motivação

As corridas de automóveis de Cerveira
Por muito que nos agrade ver os velhos carros a acelerar nestas também velhas
estradas, não podemos deixar de lamentar os
incómodos que estes nos fazem. Quem dos
moradores que ficam sequestrados nas suas
freguesias como Gondar, totalmente fechada
durante um dia inteiro, não foi deveras incomodado. Casos graves como aqueles de doentes
que são assistidos e dependem dos cuidados
diários, como o caso da tia Arminda, imobilizada
na cama, que hoje não teve assistência.
Como é que as autoridades autárquicas e públicas têm o “direito” de fechar a nossa
freguesia e privar-nos da nossa liberdade, quando o concelho tem excelentes condições para
este tipo de provas onde antigamente se faziam
a nível nacional? Como o ‘Rali Vinho do Porto’

Ora como não é este o caso nem o dos
artigos que se seguem, estamos também aqui
a violar a lei e isto com a conivência de todos
os que nestas provas participam. Gondar como
toda a gente bem sabe não tem alternativas. Ao
se cortar a estrada Municipal 1030 ficamos totalmente fechados e por muito que as pessoas
reclamem este abuso continua.
Nos últimos anos e por emergências
médicas tive que forçar a passagem no Cruzeiro
da ‘Fachuca’, por três vezes tendo sido quase
preso pela GNR porque eu é que estava a violar
a lei e não a organização da prova e restantes
autoridades que não preveem uma alternativa
para estas e outras situações porque o povo é
sereno.
Os pedidos ao responsável autárquico
para se alterar este tipo de situação e se repor
Artigo 9.º do Código da Estrada
a legalidade (porque ela existe) não sortiu qualSuspensão ou condicionamento do trânsito quer efeito e assim continuamos, ano após ano,
1 - A suspensão ou condicionamento a ficar um dia presos em casa.
do trânsito só podem ser ordenados por motivos
Rogamos a todos os santinhos para
de segurança, de emergência grave ou de obras que no futuro esta situação melhore. A seguranou com o fim de prover à conservação dos pa- ça em 1º lugar.
vimentos, instalações e obras de arte e podem
respeitar apenas a parte da via ou a veículos de
Constantino Rocha
certa espécie, peso ou dimensões.
(Gondar)

adicional para promover Vila Nova de Cerveira.
O trabalho e organização das quinze
juntas nunca mais será esquecido em Lisboa,
constitui mais uma prova da sua importância
junto das populações. O Sr. Lara, Presidente da
Junta de Campos foi o Cerveirense com mais
reservas de participantes residentes em Lisboa,
o seu empenho não tem limitações geográficas.
A presença da A.C.R.L. e das Casas
Regionais de Lisboa, Casa do Concelho dos Arcos, Casa do Concelho de Ponte de Lima, Casa
Courense e Liga dos Amigos do Concelho de
Valença orgulha esta direção que agradece todo
o apoio manifestado.
Para terminar a Casa Cerveirense
agradece o apoio manifestado pelo Eng. José
Carpinteira, Dr. Nelson Torres, Dra. Sandra Pon-

Foi com enorme emoção que a família
Marreca, representada pela D. Isabel de Portugal Marreca Gonçalves Costa e atual proprietária da encantadora capela de S. Pedro de Rates,
leu a vossa notícia sobre este 1º Convívio dos
Amigos de S. Pedro de Rates.
Vimos agradecer toda a ternura que
o senhor Magalhães Costa, autor do mesmo artigo, colocou no último parágrafo da notícia, ao
falar da nossa querida mãe, e também à comissão de festas que nos recebeu.
Estes festejos, embora estando a família de luto, foram autorizados em memória da
nossa mãe que, como refere, partilhava afeto

com todas as pessoas, transmitia alegria e humildade na sua forma de viver. Foi uma lição de
vida “para todos nós”! E assim deixava felizes
todos os que a rodeavam e que procurava ajudar.
Aqui fica a promessa que será também
em memória da nossa mãe que tanto amava o
seu patrono - “S. Pedro de Rates”- que a capela
poderá ser de novo disponibilizada.
O nosso obrigado.
Isabel de Portugal Marreca Gonçalves Costa
Ernesto de Portugal Marreca Gonçalves Costa
e família

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

J. Cunha

Podas e rolagens - Como torturar
e deformar uma árvore: Cerveira

Por Miguel Rodrigues

Agradecimento ao Grupo de Amigos de
S. Pedro de Rates e ao jornal Cerveira Nova

tedeira e Eng. Fernando Nogueira que apesar
de exercerem importantes cargos públicos não
deixam de praticar mais um importante exercício
de cidadania, num apoio pessoal, que vai muito
além da exigência dos cargos para que foram
eleitos. São Cerveirenses como estes aos quais
juntamos Couto Guerreiro, Espinheira da Silva,
Tino Vale Costa, Castro Guerreiro, Gil Malheiro,
Rui Esteves, João Caldas, João Caciano Martins, Fernando Brandão e o Cerveirense, nascido fora do concelho, Dr. Camilo Ramos, que nos
fazem acreditar ser possível fazer mais por um
concelho que tanto nos orgulha.

Pior do que Monção, Vila Nova de Cerveira possui casos verdadeiramente dramáticos
de maus-tratos às suas árvores ornamentais. A
moda é a mesma: adulterar a forma natural de
uma copa para a transformar num golem grotesco, com ramos em forma de taça, torcidos numa
orientação oposta à do seu crescimento natural,
e cheios de protuberâncias devidas aos sucessivos cortes dos ramos novos, ano após ano.
Claro que este tipo de desenvolvimento, forçadamente anormal, tem os seus custos
na saúde da árvore, mesmo nos resistentes
plátanos, como se pode verificar em inúmeros
exemplares. Exemplos desta situação são os
plátanos de um estacionamento mesmo à entrada da vila (segunda imagem, a contar da esquerda).
Para além das inúmeras feridas em
diferentes estados de cicatrização, dano mais
comum deste tipo de poda, estas árvores apresentam exsudações abundantes em mais do
que um ponto e podridões tão extensas e profundas nos ramos principais que estes, vistos
de cima, parecem ter sido escavados como se

fossem barcos. Assim, a parte lenhosa que sustenta toda a copa, não é já da grossura do ramo,
mas apenas da sua parte exterior.
É óbvio para qualquer pessoa que isto
se deve à constante tortura feita a estas pobres
árvores, até porque não acontece apenas numa
ou duas. É também óbvio que a segurança destes ramos, quando tiverem que suportar todo o
peso da copa, não é a mesma da de uma árvore
“normal”. Este é o ponto que mais me preocupa,
a segurança das pessoas. E se uma só destas árvores provocar um acidente, do qual não
será, certamente, responsável, já estou a ver
o resultado: milhares de podas e abates pelo
país fora.
Mas a ignorância não fica por aqui.
Estas pessoas parecem desconhecer completamente as regras mais simples sobre as árvores como, por exemplo, que diferentes espécies
apresentam diferente resistência a barbaridades. E assim, tentaram fazer com as pobres
tílias o mesmo que os plátanos já suportavam.
O brilhante resultado pode ver-se na terceira e
quarta fotografia: o mais alto grau de podridão
que já vi numa árvore deste porte! Desde o tronco a todos os ramos principais que ainda possui,
toda a parte aérea é uma chaga aberta. Não sei
o que espera a Câmara Municipal de Vila Nova
de Cerveira para a abater, antes que aconteça
uma desgraça.
Levando o mau gosto ao extremo,
ainda se pretende sublinhar, a luzes de cores,
as asneiras que se fazem. Assim, Cerveira inventou o conceito de “Poda de Natal”, à falta de
árvores bem formadas para a tradicional Árvore
de Natal.

CERVEIRA NOVA, O SEU JORNAL
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CARTÓRIO NOTARIAL DE VALENÇA
Da Notária Licenciada
CLÁUDIA SOFIA VIEIRA BARREIROS

MARIA GABRIELA CORREIA PEREIRA BAPTISTA
NOTÁRIA
CARTÓRIO NOTARIAL DE VILA NOVA DE CERVEIRA

EXTRACTO
CERTIFICO narrativamente, para efeitos de publicação,
que no dia dezoito de Maio de dois mil e dez, exarada a folhas
setenta e duas e seguintes, do Livro de Notas para Escrituras Diversas número cinquenta e um A, deste cartório, foi lavrada uma
escritura de justificação na qual MANUEL ANTÓNIO MARTINS
DA COSTA, N.I.F. 141 523 344 e mulher ROSA DA COSTA GONÇALVES, N.I.F. 141 523 352, casados sob o regime da comunhão
geral de bens, naturais, ele da freguesia de Rubiães, do concelho
de Paredes de Coura, ela da freguesia de Romarigães, do mesmo
concelho de Paredes de Coura, na primeira freguesia residentes no
lugar de Monte da Gandra, declararam:
Que são donos e legítimos possuidores, com exclusão
de outrém, do seguinte imóvel:
PRÉDIO RÚSTICO, composto por terreno de cultura e
pinhal, denominado “Bouça do Touçoso”, sito no lugar do mesmo
nome, freguesia de Sapardos, concelho de Vila Nova de Cerveira,
com a área de dois mil e quinhentos metros quadrados, a confrontar do norte com Estradão, do sul com Joaquim da Silva Laranjeira,
do nascente com caminho e do poente com Emílio Arnaldo Lopes,
omisso na Conservatória do Registo Predial, inscrito na respectiva
matriz em nome dele justificante sob o artigo 1.816, com o valor
patrimonial de € 153,00, e o atribuído de igual valor.
Que entraram na posse do citado prédio cerca do ano
de mil novecentos e oitenta e nove, por compra verbal que não
chegou a ser formalizada, feita a Manuel Joaquim Esteves solteiro,
maior, residente que foi na citada freguesia de Sapardos, pelo que
há mais de vinte anos que o possuem, sem interrupção, nem ocultação de quem quer que seja.
Que tal posse tem sido exercida e mantida, em nome
próprio, de boa-fé, ininterrupta e ostensivamente, com conhecimento da generalidade das pessoas e sem oposição nem violência
de quem quer que seja, cultivando-o, amanhando-o, cortando a
lenha, mantendo-o permanentemente limpo, desbastando-o, aproveitando as respectivas utilidades, agindo, assim, quer quanto à
fruição, quer quanto aos encargos, por forma correspondente ao
exercício do direito de propriedade, ao praticar os diversos actos de
uso, fruição, posse e defesa de propriedade, na convicção de que
não lesam, nem nunca lesaram quaisquer direitos de outrém.
Que, assim, tem a posse sobre o mencionado prédio vindo a ser contínua, pública e pacífica, factos que integram a figura
jurídica de usucapião, que invocam para efeitos de registo.
Que, nestes termos adquiriram o citado prédio por usucapião, não lhes sendo possível, dado o modo de aquisição, fazer
prova do seu direito de propriedade perfeita.
Está conforme o original, na parte a que me reporto.
Valença, dezoito de Maio de dois mil e dez.
A Notária substituta,
(assinatura ilegível)

CERVEIRA NOVA, o seu jornal

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

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

FLOR
E ARTE
Florista

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

EXTRACTO
Certifico, para efeitos de publicação que, por escritura de
vinte de Maio de dois mil e dez, lavrada de fls. 45 a fls. 47 verso, do
Livro de Notas para Escrituras Diversas número Setenta e Nove-E,
deste Cartório, Henrique Januário de Figueiredo
Figueiredo,, N.I.F. 115 539
196, titular do B.I. n.º 88752, emitido em 30.09.1997, pelos S.I.C.
de Viana do Castelo e mulher, Henedina Augusta Fernandes Caldas Januário de Figueiredo
Figueiredo,, N.I.F. 133 418 782, titular do B.I. n.º
812788, emitido em 07.02.2001, pelos S.I.C. de Viana do Castelo,
casados sob o regime da comunhão geral, naturais, ele da freguesia da Lapa, concelho de Lisboa, ela da freguesia de Covas, concelho de Vila Nova de Cerveira, residentes nesta última, na Quinta
de Santa Luzia, declaram que são donos e legítimos possuidores,
com exclusão de outrem, dos seguintes imóveis:
Verba um:
Prédio rústico, composto por terreno de cultura, com a
área de duzentos e noventa metros quadrados, sito no lugar de
Brom, freguesia de Covas, concelho de Vila Nova de Cerveira, a
confrontar do norte com Arlindo Fernandes Esteves, do sul com
João Esteves Pereira, do nascente com José Maria Pereira e do
poente com caminho de servidão, OMISSO na Conservatória do
Registo Predial de Vila Nova de Cerveira, inscrito na respectiva
matriz sob o artigo 721, com o valor patrimonial tributário de 9,16 €,
a que atribuem igual valor.
Verba dois:
Prédio rústico, composto por terreno de mato, com a
área de mil e cem metros quadrados, sito no lugar de Cavaninha,
freguesia de Covas, concelho de Vila Nova de Cerveira, a confrontar do norte com Salvador Teles Meneses de Melo, do sul com António Franco Gomes da Costa Martins, do nascente com caminho
e do poente com Rio Coura, OMISSO na Conservatória do Registo
Predial de Vila Nova de Cerveira, inscrito na respectiva matriz sob
o artigo 3380, com o valor patrimonial tributário de 1,43€, a que
atribuem igual valor.
Verba três:
Prédio urbano, denominado “Fontela”, composto por moinho negreiro com uma mó de pedra, motor a água para moagem de
cereais e rossio anexo, com a área coberta de vinte e quatro metros
quadrados e descoberta de dez metros quadrados, sito no lugar de
Fontela, freguesia de Covas, concelho de Vila Nova de Cerveira, a
confrontar do norte e do sul com proprietário, do nascente com Ana
Gonçalves e do poente com Manuel José Fernandes Mata, OMISSO na Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Cerveira,
inscrito na respectiva matriz sob o artigo 497, com o valor patrimonial tributário de 254,64€ a que atribuem igual valor.
Verba quatro:
Prédio rústico, composto por terreno de mato, com a área
de noventa metros quadrados, sito no lugar de Cavaninhas, freguesia de Covas, concelho de Vila Nova de Cerveira, a confrontar do
norte com Manuel Maria Afonso Capucho, do sul, do nascente e
do poente com EDP/empresa pública, OMISSO na Conservatória
do Registo Predial de Vila Nova de Cerveira, inscrito na respectiva
matriz sob o artigo 3406, com o valor patrimonial tributário de 0,20

€, a que atribuem igual valor.
Verba cinco:
Prédio rústico, composto por terreno de pinhal e mato,
com a área de quatrocentos e setenta metros quadrados, sito no
lugar de Pondras, freguesia de Covas, concelho de Vila Nova de
Cerveira, a confrontar do norte e do poente com José Maria Cortinhas, do sul e do nascente com Manuel Fernandes, OMISSO na
Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Cerveira, inscrito
na respectiva matriz sob o artigo 3548, com o valor patrimonial tributário de 1,63 €, a que atribuem igual valor.
Verba seis:
Prédio rústico, composto por terreno de mato, com a
área de mil quatrocentos e oitenta metros quadrados, sito no lugar de Rourreiros, freguesia de Covas, concelho de Vila Nova de
Cerveira, a confrontar do norte com Joaquim Cortinhas, do sul e
do poente com caminho e do nascente com Antoninho Domingues
Caldas, OMISSO na Conservatória do Registo Predial de Vila Nova
de Cerveira, inscrito na respectiva matriz sob o artigo 3328, com o
valor patrimonial tributário de 1,84 €, a que atribuem igual valor.
Que adquiriram os referidos prédios no ano de mil novecentos e oitenta, por compra feita a Laura de Jesus Domingues
Caldas, solteira, maior, residente que foi na citada freguesia de Covas, compra que não chegou a ser formalizada, tendo logo entrado
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 conhecimento da generalidade das pessoas e sem oposição, nem violência
de quem quer que seja, gozando de todas as utilidades por eles
proporcionadas, realizando e custeando obras de conservação
no prédio identificado sob a verba três, tendo-o permanentemente
ocupado, cultivando, regando e podando o prédio identificado sob
a verba um, cortando o mato e lenha e procedendo à limpeza dos
prédios identificados sob as restantes verbas, colhendo os frutos e
rendimentos por todos eles proporcionados, pagando os impostos
que sobre todos eles incidem, agindo assim, quer quanto aos encargos, quer quanto à fruição por forma correspondente ao exercício do direito de propriedade, ao praticarem os diversos actos 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 prédios
vindo a ser contínua, pública e pacífica, factos que integram a figura jurídica de usucapião
usucapião,, que invocam.
Que, nestes termos, adquiriram os mencionados prédios
por usucapião
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, vinte de Maio de dois mil e dez.
A Notária,
(Maria Gabriela Correia Pereira Baptista)
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Comitiva de Chagny-en-Bourgogne
recebida nos Paços do Concelho

28 de Abril

SUMÁRIO

Visitantes da localidade francesa geminada com Vila Nova de Cerveira desde Junho de 1999, encantados com o programa e hospitalidade local. O Maire Michel Picard afirmou ser uma sorte Chagny-enBourgogne estar geminada com uma vila tão bela, dinâmica e hospitaleira como Vila Nova de Cerveira
Uma comitiva de Chagny-enBourgogne, localidade francesa geminada
com Vila Nova de Cerveira, visitou a “Vila
das Artes”, tendo sido recebida pelo presidente da autarquia local, José Manuel
Carpinteira, numa sessão de boas vindas
realizadas no salão nobre dos Paços do
Concelho.
Constituída por diversos elementos ligados à vida política e associativa da localidade gaulesa, a comitiva, que
permaneceu vários dias no concelho, integrou o Maire de Chagny-en-Bourgogne,
Michel Picard, o qual ocupa a presidência
há nove anos, sendo a primeira vez que
visita Vila Nova de Cerveira.
Na cerimónia, revelou ser uma
sorte para Chagny-en-Bourgogne estar
geminada com uma vila tão bela, dinâmica
e atenciosa como Vila Nova de Cerveira,
cujo povo sempre se mostrou hospitaleiro e recetivo. Encantado com o programa
social e os momentos de convívio preparados para estes dias, Michel Picard, sublinhou a “lembrança de qualidade” que a
comitiva levará de regresso a França.
Neste mundo globalizado, referiu Michel Picard, a importância das
geminações ganham peso, permitindo
alargar o entendimento e o conhecimento humano. “Os costumes e as vivências
são diferentes mas os homens são iguais.
Conhecer novas realidades engrandece a
nossa função e enriquece-se a nossa interioridade” realçou.
Entendendo a cerimónia como

um motivo de alegria e orgulho, José Manuel Carpinteira, referiu que a geminação
entre as duas localidades, potenciada por
atividades diversas em setores distintos,
personifica uma verdadeira união europeia e reflete a aposta comum em partilhar amizades e experiências.
O autarca cerveirense, que agradeceu o apoio das associações, clubes e
estabelecimentos escolares no fortalecimento da relação bilateral, deixou um reconhecimento particular à Unisénior pelo
acolhimento da comitiva e toda a logística
envolvente. Aos amigos de Chagny-enBourgogne, convidou-os a desfrutarem
da região, conhecendo as suas paisagens
naturais e humanizadas.
Depois de alguns anos de contactos, o município de Vila Nova de Cerveira geminou-se com Chagny-en-Bourgogne em Junho de 1999 numa cerimónia
realizada naquela cidade francesa com a
presença de uma comitiva de cerveirenses chefiada pelo presidente da Câmara
Municipal, José Manuel Carpinteira.
Sensivelmente um ano depois,
a cerimónia realizou-se em Vila Nova de
Cerveira num ato simbólico marcado pela
plantação de um carvalho (chagny em
francês) no largo fronteiro aos Paços do
Concelho. A partir daqui, desenvolveramse vários contactos e intercâmbios de âmbito cultural e desportivo.
A ideia de estreitar os laços entre as duas localidades surgiu em 1997
numa deslocação a Chagny de uma equi-

Órgão Executivo
• Aprovação da ata da reunião de 14 de Abril de 2010-0523

Juntas de Freguesia
• Junta de Freguesia de Candemil – Escola Primária de
Candemil
• Junta de Freguesia de Candemil – Pedido de apoio para
criação de festival anual “Carlos do Nejo”

Associações Culturais,
Desportivas e Humanitárias
• Associação Desportiva e Cultural da Juventude de Cerveira – Apresentação de regata e pedido de apoio – V Regata
Internacional Ponte da Amizade
• Centro de Formação Musical “Ilha dos Amores” – Secção
autónoma da Associação do Rancho Folclórico Infantil de
Gondarém – Pedido de subsídio
• Clube de Clássicos Ibéricos de Vila Nova de Cerveira – 2ª
Concentração Ibérica de carros antigos de Vila Nova de
Cerveira – Pedido de apoio
pa de futebol de veteranos cerveirense,
fortalecendo–se com a descoberta de
pontos comuns como as cores dos dois
municípios (verde e amarelo), a presença do rio na vida das comunidades e uma
acentuada atividade cultural comum.
A circunstância do vereador do
desporto de Chagny, Jean Paul Garnier,
ser casado com uma cerveirense deu força à ideia e os contactos intensificaramse para corporizar uma união fraterna
que, nos últimos anos, tem possibilitado
um incremento de relações desportivas e
culturais entre as duas comunidades.

Escolas do Concelho
• Escola EB 2,3/Sec. de Vila Nova de Cerveira – Pedido de
subsídio

Loteamentos e Obras Particulares
• Processo 38/09 – Maria Irene Lopes Fernandes e Outra –
Construção de empreendimento turístico em Cornes – Pedido de reconhecimento de interesse público municipal
• Informação prévia 13/10 – Aroma de Castanha Promoção
Imobiliária, S.A. – Operação de loteamento (vertente turística) – Pedido de reconhecimento de interesse público
municipal

Expediente e Assuntos Diversos

Curtas de gastronomia
Conjunto de atividades “misturaram” o cinema com a gastronomia tradicional de ambas as margens do
rio Minho. Programa englobou exposições, retrospetivas cinematográficas, degustações e demonstrações gastronómicas, palestras e workshops.
Com organização conjunta da
Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira e ETAP – Escola Profissional, realizou-se, nos dias 28 e 29 de Maio, a iniciativa “Curtas de Gastronomia - Mostra
e Certificação de Produtos Alimentares
Regionais”.
Tendo como espaços o Auditório Municipal, a Casa do Artesão e toda
a área envolvente, a presente iniciativa,
desenvolvida pelos alunos do curso de
comunicação e restauração da escola,
compreendeu várias atividades ligadas
ao cinema e à gastronomia tradicional de
ambas as margens do rio Minho.
A sessão de abertura, que contou com o autarca local, José Manuel Carpinteira, o diretor pedagógico da ETAP,
Eurico Barros, presidentes de juntas de
freguesia e muitas pessoas ligada ao setor educativo e ao movimento associativo
e cultural do concelho, foi precedida de alguns momentos musicais protagonizados
por alunos da escola que interpretaram

Ordem do dia

temas conhecidos do grande público.
Classificando as curtas de gastronomia como “uma feliz ideia” que junta “duas componentes importantes para
a promoção turística do concelho”, José
Manuel Carpinteira, destacou o papel da
iniciativa enquanto “desafio aos alunos e
aposta da certificação e qualidade da gastronomia tradicional”.
Por seu lado, o diretor pedagógico da ETAP, Eurico Barros, abordou o
forte envolvimento de toda a escola e sublinhou o aspecto prático da atividade: “as
várias ações programadas servem como
preparação para que os alunos entendam
melhor o mundo laboral”
A programação englobou retrospetivas cinematográficas, degustações e
demonstrações gastronómicas, palestras,
workshops e exposições que envolvem as
duas temáticas. Esteve igualmente disponível uma tenda com apresentação de
produtos gastronómicos da região.

• Monte Adriano SGPS - Parcerias público privadas
• Associação Nacional de Municípios Portugueses – Protocolo de cooperação entre a ANMP e o provedor de justiça
• CIM Alto Minho – Comunidade Intermunicipal do MinhoLima – Moção conjunta
• Pórtico Cerveirense – Revista de informação e cultura para
Vila Nova de Cerveira, Vale do Minho e Galiza – Cedência de direitos sobre a publicação relativa aos “Moinhos
da Gávea”
• Família de Laura Julieta Pacheco – Agradecimento de voto
de pesar
• Fundação Padre António Vieira – Cooperação e participação nos órgãos sociais
• Maria de Fátima Gomes Esmeriz – Abaixo-assinado da população de Vila Nova de Cerveira
• Abaixo-assinado – Reclamação
• Coral Polifónico de Vila Nova de Cerveira – Agradecimento
• Policia Judiciária – Agradecimento da colaboração prestada
• Direção Regional da Educação do Norte – Representação
do Ministério da Educação – Conselho Municipal de Educação de Vila Nova de Cerveira
• Targa Clube – Edição 2010 do Rally Vila Nova de Cerveira
• Comédias do Minho/Associação para a Promoção de Atividades Culturais do Vale do Minho – Queima do Judas
2010
•
Resumo diário da tesouraria
•
Aprovação da ata em minuta
•
Período de intervenção aberto ao público

EDUCARTE - IV Mostra de Arte Infantojuvenil
“Bienal dos pequeninos” decorreu entre 28 de Maio e 1 de Junho, no Fórum Cultural de Vila Nova de Cerveira. Além da apresentação de trabalhos desenvolvidos nas
escolas, realizaram-se atividades relacionadas com pintura, fotografia, dança, teatro e
música.
A Educarte - IV Mostra de Arte
Infantojuvenil teve lugar entre os dias 28
de Maio e 1 de Junho no Fórum Cultural
de Vila Nova de Cerveira. Promovida pelas escolas do concelho, do pré-escolar
ao ensino superior, com o apoio da autarquia cerveirense, estiveram patentes
os trabalhos desenvolvidos nas escolas,
bem como a promoção de atividades relacionadas com pintura, fotografia, dança,
teatro e música.
Inaugurada pelo presidente da Câmara
Municipal, José Manuel Carpinteira, a
Mostra de Arte Infantojuvenil, com periodicidade bianual, procurou, entre outros
aspetos, o desenvolvimento da capacidade criativa, a articulação da cultura com

educação, a estimulação do sentido critico, a valorização do talento e a aposta em
gerações mais novas.
Desta forma, a Educarte – IV Mostra de
Arte Infantojuvenil apareceu como a tradução do investimento educativo, edificado ao longo do ano, numa simbiose entre
alunos e professores, com a finalidade de
crescer consolidar-se na conquista de um
campo de pesquisa, produção e exposição de arte cada vez mais qualificada.
Além de reforçar o contacto entre todos os
agentes da comunidade educativa do concelho, a mostra de arte dedicada aos mais
pequenos procurou o estabelecimento de
uma aproximação profícua entre a população local e a produção artística das es-

colas.
A iniciativa pretendeu igualmente
estimular
o espírito crítico e
criativo dos alunos,
proporcionandolhes um espaço de
exposição e confronto de ideias e
opiniões. O objetivo geral foi despertar as crianças cerveirenses para o
mundo das artes.

Textos da responsabilidade do Gabinete de Imprensa da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira
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Alunos da EB2,3/Sec de Vila
Nova de Cerveira visitaram
Santiago de Compostela

Sugestões e outros registos
S. JOÃO EM CAMPOS E AS MARCHAS À PORTA
Na laboriosa e acolhedora freguesia de Campos vão realizar-se, como habitualmente, nos próximos dias 19 a 24 de junho,
os populares festejos em honra de S. João, que prometem muita
animação e onde não faltará a bela sardinha assada, caldo verde e
outros petiscos regionais.
Na mesma freguesia, terão lugar no dia 19 deste mês as
tradicionais marchas de S. João, que sairão do Centro de Cultura
de Campos, com desfile até ao largo do Sobral e onde terá lugar a
respetiva exibição.
Estas brilhantes marchas, sempre muito ovacionadas pelo
público, estão a despertar grande curiosidade pelo seu ar elegante e
colorido como sempre se apresentam e que a todos encantam pela
sua graciosidade e beleza.
Gaspar Lopes Viana

Duas Comunidades
- Uma Irmandade
Viveu-se em Vila Nova de Cerveira, durante uma semana,
entre 14 e 20 de Maio, o espírito de Geminação com a cidade francesa de Chgny que a Universidade Sénior dinamizou, com a prestimosa colaboração da Câmara Municipal.
A comitiva de Chagny foi recebida com muita alegria na
Unisénior de Cerveira, sendo os visitantes posteriormente distribuídos pelos diversos casais de acolhimento.
No primeiro dia da estada foi proporcionada uma visita às
“Caves Aliança” situadas em Sangalhos, onde todos puderam observar as diversas fases de produção do seu especial champanhe e
apreciar ainda uma rica exposição, quer de pintura, quer de faiança,
quer de paleontologia, quer de mineralogia e ainda de arte indígena.
Ao fim da tarde seguiu-se uma breve passagem por Aveiro.
No segundo dia houve uma simpática confraternização no
monte da Sr.ª da Encarnação que coincidiu com a realização de um
rali, sempre espetacular, que ajudou a animar todo o grupo, não tendo faltado a atuação do Rancho Folclórico de Gondarém que a todos
agradou.
No terceiro dia rumamos a Santiago de Compostela, peregrinação sempre obrigatória, que serviu para retemperar o espírito e
regalar a vista face à monumentalidade fascinante de todo o conjunto
daquela “Cidade Monumento”, fazendo-se o regresso pela marginal,
ora bordejando o mar, ora seguindo toda a sinuosidade das “Rias
Galegas”.
Dedicamos outro dos dias às comemorações da geminação entre Vila Nova de Cerveira e Chagny, constante de uma sessão
solene na Câmara Municipal, onde os dois Presidentes das edilidades se comprometeram a manter e reforçar esta relação entre os
dois Municípios, fazendo interessar os diversos movimentos associativos e, particularmente, as nossas escolas, trocando as mútuas
experiências e mesmo permitindo que os seus alunos possam ter um
frutuoso intercâmbio. Oxalá que tal se concretize!... Nesta Sessão
Solene também o Presidente da Unisénior teve a ocasião de manifestar aos visitantes o seu contentamento pela visita organizada,
este ano, pela Direção e alunos desta Universidade, tendo destacado o principal objetivo da geminação - o recíproco conhecimento no
âmbito sociocultural dos dois povos - e desejando que esta ligação
de amizade continue a solidificar-se. Este dia acabou com uma passagem dos amigos de Chagny pelo alto do monte de Santa Tecla, em
“A Guarda”, por Baiona, por Gondomar, e alguns ainda passaram por
Tuy e pelo alto de S. Paio.
O último dia foi um salto a terras do Lindoso, visitando a
majestosa barragem e todo aquele maravilhoso conjunto que a todos
agradou, pela sua complexidade e grandiosidade e, já cansados, foi
altura de um apetecível “Pic-Nic”, num frondoso parque que serviu
para retemperar energias. À noite houve festa de despedida, com
alguma emoção, mas também com muita alegria e com “ganas” de
que esta comunhão de vontades se mantenha e perdure no tempo.
A Unisénior de Vila Nova de Cerveira sente-se muito honrada por ter contribuído, de um modo muito ativo, para que o nome
desta localidade e as suas gentes mais uma vez fossem motivo de
projeção da sua terra, ao receberem tão condignamente o grupo de
Associação dos Amigos de Chagny, também eles ilustres embaixadores da sua laboriosa comunidade!
Parabéns e Boa Viagem até França, e venham sempre até
Vila Nova de Cerveira - a vossa casa em Portugal.
Roleira Marinho

Simulacro de incêndio obriga
a evacuação na Clipóvoa
Na tarde do dia 28 de maio, a Clipóvoa – Clínica de Vila
Nova de Cerveira efetuou um simulacro de incêndio que implicou a
evacuação total das suas instalações e contou com a colaboração
dos Bombeiros Voluntários locais.
«Tratou-se de um exercício regular que pretendeu formar,
testar e rotinar os procedimentos inerentes a situações de emergência, tendo em vista a proteção dos utentes».
A Clipóvoa tomou todas as providências para minimizar
o impacto da ação. As pessoas mostraram compreensão e não se
registou qualquer reclamação por parte de quem, na altura, se encontrava dentro das instalações.

CERVEIRA NOVA
(Fundado em 5 de Novembro de 1970)
DEPÓSITO LEGAL: 74184/94 / R.I.C.S.: 100 891
Proprietário:
Eduardo Jorge Creio da Costa Caldas
Travessa do Belo Cais, 14
4920-260 VILA NOVA DE CERVEIRA
Editor:
Aurora Conceição Ribeiro Creio C. Caldas
Travessa do Belo Cais, 14
4920-260 VILA NOVA DE CERVEIRA

Nos dias 22 e 23 de Abril, os alunos das turmas do 11º ano
realizaram uma visita de estudo para conhecerem esta cidade da Galiza. No primeiro dia, percorreram 12 km do caminho português, entre
Caldas de Rei e Vargas. Visitaram a Catedral, onde puderam entrar
pela porta santa, pois estamos num ano jubilar. Ficaram alojados
no Seminário Menor, um albergue de peregrinos e, no dia seguinte,
entre outros locais de interesse, visitaram o Museu do Pobo Galego
e o Panteon, onde se encontra o túmulo de Rosália de Castro, o
museu de Arte Contemporânea, projecto do arquitecto Siza Vieira, o
Museu de História Natural e as faculdades de Química e de História
e Geografia.

Três dias de festa em honra de
S. Pedro, em Lovelhe
As festividades em honra de S. Pedro, na freguesia de Lovelhe, decorrem nos dias 9 de junho e 3 e 4 de julho com um vasto
programa, do qual destacamos, no dia 29 de junho, uma missa em
honra de S. Pedro; no dia 3 de julho, grupo de bombos, fogo e um arraial no meio da Breia que será abrilhantado pelo grupo “Duo Magia”;
em 4 de julho voltará a ser celebrada missa em honra de S. Pedro
com a presença do grupo coral da freguesia, uma procissão com
sermão no meio da Breia e concertos pela Banda Filarmónica de Vila
Nova de Anha.

Escola EB 2,3/Sec de Cerveira
festejou Dia Internacional da
Biodiversidade e Dia da EcoEscola com inúmeras atividades

Biblioteca Escolar acolheu
exposição de fantoches
criados pelos alunos dos
jardins de infância do concelho
de Vila Nova de
Cerveira
O desafio foi lançado pela
Biblioteca Escolar e tratava-se de cada
jardim criar um fantoche baseado num
livro do Plano Nacional de Leitura. As
educadoras acolheram o repto e o produto final foi um conjunto de fantoches
que foi visto, quer na Biblioteca Escolar
da Escola Básica e Secundária, quer na
Mostra de Arte Infantojuvenil, entre os
dias 28 e 31 de maio.

Junta de freguesia promove
passeio sénior ao Gerês
No dia 18 de junho os seniores, com idade igual ou superior a 60 anos, vão beneficiar de um passeio ao Gerês promovido
pela Junta de Freguesia de Vila Nova de Cerveira.
É mais um dia de convívio que a autarquia proporciona
às pessoas mais idosas, desta vez para lhes mostrar o santuário de
N.S. da Peneda, os espigueiros do Suajo e a barragem do Lindoso.
Em Melgaço haverá uma paragem para tomar o café e o
almoço vai ser servido nos Arcos de Valdevez.
As inscrições estão abertas até ao dia 15 de junho, na
sede da Junta.

Mais uma edição de “O Rugby”,
boletim dos Bombeiros
Voluntários de Cerveira
Referente aos meses de janeiro, fevereiro e março, foi publicado “O Rugby”, boletim informativo dos Bombeiros Voluntários de
Vila Nova de Cerveira.
Neste número os principais temas publicados foram: “Conselho Nacional da Liga dos Bombeiros Portugueses” (reuniu em Vila
Nova de Cerveira); “Posse dos novos órgãos sociais para o triénio
2010/2012”; “Assembleia geral”; “Movimento associativo”; “Estrutura
de comando”; e “Curso de instrução inicial de Bombeiros”; com 22
elementos, sendo 12 do sexo feminino e 10 do sexo masculino.

O dia 22 de Maio, dia Internacional da Biodiversidade e Dia
da Eco-Escola foi festejado pela Escola EB.2,3/Sec de Vila Nova de
Cerveira. A Biblioteca Escolar, em parceria com o Departamento de
Ciências e Matemática promoveu, no dia 20 de Maio um Workshop
sobre Plantas Aromáticas e Medicinais, em que alunos e docentes
puderam assim ficar a conhecer melhor o ambiente que nos rodeia e
contactar com as várias utilidades de variadíssimas plantas.
No dia 21, a comunidade em geral foi convidada a assistir
a uma sessão de astronomia na praia da lenta. O tempo esteve bom
e todos se puderam deliciar com a visão mais aproximada da lua,
observada através do potente telescópio, e ainda avistar Saturno e
os seus anéis.
Ainda no âmbito das comemorações do ano internacional
da biodiversidade, entre os dias 24 e 28 de Maio, houve na Biblioteca Escolar da Escola Básica e Secundária, duas exposições: “Preservação e Recuperação de Habitats Dunares” com material cedido
pelo FAPAS, e “Maquetas sobre o Sistema Solar”, elaboradas pelos
alunos dos 7ºs anos.
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Senhora do Minho chegou ao
Arciprestado de Vila Nova de
Cerveira no dia 3 de junho e
partirá em 4 de julho
Loivo foi a primeira paróquia do Arciprestado de Vila Nova
de Cerveira que, no dia 3 de junho, recebeu a imagem da Senhora do
Minho, já que Gondarém é no dia 5, seguindo-se Sopo, no dia 7, depois Covas, em 9, para no dia 11 chegar a Gondar. No dia 13 é a vez
de Mentrestido e em 15 Sapardos. No dia 17 chegará a Candemil,
em 19 será em Cornes, depois, em 21, Vila Meã e 23 em Campos.
Em 25 é a vez de Nogueira, em 27 Reboreda para Lovelhe receber a
imagem em 29 de junho.
A paróquia de Vila Nova de Cerveira receberá a Senhora
do Minho no dia 1 de julho, partindo depois, no dia 4, para o seu
santuário no alto da Serra d’Arga.
Portanto, a “Senhora vestida à minhota” estará durante
quase um mês em terras cerveirenses.
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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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Crónica da quinzena
O recuperar de algo que,
no passado, tanta alegria
motivou e benefícios
proporcionou
Cerca de um milhar de presenças foi o que se
registou na festa do 1.º aniversário da Casa Cerveirense, em Lisboa.
Como na 3.ª página desta edição vem referido, esse elevado número de pessoas confraternizou
durante algumas horas, tendo como principal ideário o
continuar a desenvolver os vínculos de amizade que é
uma nota comum de vivência de conterrâneos e também, como aconteceu, o convívio de outras pessoas
unidas por variados laços a cerveirenses.
Segundo tive oportunidade de saber, graças a
uma informação do representante de Cerveira Nova, na
festa o presidente da Câmara Municipal, José Manuel
Carpinteira, lançou a ideia de que, no futuro, a confraternização de cerveirenses poderia englobar duas festas: uma continuaria a ser em Lisboa e a outra em Vila
Nova de Cerveira.
De facto, há pessoas que, por questão de idade ou de saúde, embora gostassem de assistir à festa
em Lisboa, não arriscam o entrar “nessa maratona” de
autocarro que o elevado número de horas da viagem
(ida e volta no mesmo dia) motiva.
Portanto, a ideia do autarca merece ser analisada, ponderada e discutida, já que ela denota o interesse de quem, neste momento, é o homem do leme da
nau cerveirense.
Como também merece análise, até para «memória futura», o facto da Casa Cerveirense, em Lisboa,
aproveitando as comemorações do 1.º aniversário da
sua fundação, recuperar das cinzas de há duas ou três
décadas atrás, e tal como a Fénix da mitologia, as confraternizações de cerveirenses na capital que sempre
deram ótimos e fraternos resultados e bem patentes
benefícios a favor de instituições.
José Lopes Gonçalves

Mesmo deixando as
andorinhas, as andorinhas
não os largam
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A Optiminho, instalada na
grande superfície comercial de
Gondarém, foi assaltada
- Valor elevado de material roubado
Na madrugada de 16 de maio foi assaltada, no centro comercial Pingo-Doce, em Gondarém, uma loja de artigos de ótica do
Grupo Optivisão em que material roubado atingiu elevado valor.
Os ratoneiros entraram nessa loja - Optiminho - através de
uma abertura que fizeram no teto e levaram grande quantidade de
óculos de diferentes qualidades e marcas e ainda outros materiais
desse ramo do comércio.
Segundo chegou a ser referido, o roubo poderia ter ultrapassado, presumivelmente, os 50 mil euros.

I Festival de Concertinas
“Carlos Nejo” teve grande
participação no dia 30 de maio

Convento de San Payo
associa-se às comemorações
do 10 de junho
No contexto das comemorações do 10 de junho e através
da ação ‘Lusitana Forma de Ser’, o Convento de San Payo promove
momentos de animação de rua, teatro e dança para enaltecer a cultura portuguesa com iniciativas como: exposição de poemas de Luís
Vaz de Camões, distribuídos por dez varandas do centro da vila, que
ficará patente até 13 de junho; uma performance de rua, “Combate
aos Monstros”, na manhã do dia 10, durante o período das 11h00 às
13h00; pela tarde, do mesmo dia 10, a ‘Parada Portuguesa’ preencherá o centro da vila através de uma outra performance de música
e dança, com a participação da Associação C.R. do Divino Salvador
de Covas e ArteDança - Academia de Artes da Póvoa de Varzim.

EM CAMPOS
Foi a sepultar, no Cemitério Paroquial de
Campos, CELESTE DA CONCEIÇÃO GONÇALVES,, que se encontrava, ultimamente, a
ÇALVES
residir numa casa de acolhimento na freguesia de Nogueira.
Com anterior residência na Carvalha, em
Campos, a falecida era viúva e contava 81
anos de idade.
No mesmo cemitério de Campos foi enterrada MARIA EMÍLIA FREITAS SILVEIRA BARROS,
BARROS, de 59 anos, que era casada,
morava no lugar da Costa e era natural de
Alvaiázere.

EM NOGUEIRA
No Cemitério Paroquial de Nogueira foi
a sepultar BENTO PEREIRA,
PEREIRA, de 86 anos,
casado, que residia no lugar da Costa. Era
natural da freguesia de Bico, concelho de
Paredes de Coura.
Para o mesmo campo-santo foi a sepultar LUÍS CIPRIANO DOS SANTOS FEITEIRINHA,, de 63 anos, conhecido comerciante
RINHA
em Campos. O falecido, que era casado,
tinha como naturalidade a freguesia de Febres, no concelho de Cantanhede.

EM CORNES
Fotografia Brigadeiro
Organizado pela Junta de Freguesia de Candemil, com o
apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, decorreu no
dia 30 de maio o I Festival de Concertinas “Carlos Nejo”.
Foram cerca de quatro horas de festa com quase duas
dezenas de equipas de tocadores a animarem os presentes, não faltando os atrativos gastronómicos para satisfazer os apreciadores de
coisas saborosas, de entre as quais se destacou um porco assado
no espeto que foi todo consumido.
Dado o êxito deste primeiro festival, tudo indica que, anualmente, terá continuidade.

No concelho de Vila Nova
de Cerveira também houve
doações para o Banco Alimentar
Decorreu de forma positiva, a nível nacional, a recolha de
artigos para o Banco Alimentar Contra a Fome, campanha em que
estiveram envolvidos cerca de 30 mil voluntários.
No concelho de Vila Nova de Cerveira este ato de solidariedade também teve eco, tendo estado envolvidas na recolha de alimentos várias pessoas, na sua maioria jovens, e decorreu de forma
bastante positiva.
A presidente da Federação do Banco Alimentar Contra a
Fome, Isabel Gorret, diz ter ficado muito satisfeita com as quantidades de alimentos recolhidas.

O Coral Polifónico de Vila
Nova de Cerveira atuou,
em 29 de maio, no Alentejo

Durante 22 anos Armando Isidro Pereira Gomes foi proprietário do restaurante “Abrigo das Andorinhas”, situado a meio da
rua Queirós Ribeiro, na sede do concelho de Vila Nova de Cerveira.
Há pouco mais de três anos o “Isidro das Andorinhas”
(como era mais conhecido), por motivos que desconhecemos, transacionou o restaurante e veio abrir um novo à entrada (quem vai do
Terreiro) da referida rua Queirós Ribeiro.
Entretanto, e para que as aves continuassem a estar ligadas ao Isidro Gomes ou a outros familiares, aconteceu que um bonito
ninho de andorinhas foi “construído”, pelas andorinhas, na fachada
do prédio (por baixo de uma varanda), onde se encontra o novo restaurante.

FUNERAIS

No dia 29 de maio o Coral Polifónico de Vila Nova de Cerveira foi atuar a Alter do Chão, no distrito de Portalegre, bem no coração do Alto Alentejo.
Outros agrupamentos participaram neste encontro, com
especial saliência para o Coral Polifónico de Alter do Chão que, como
anfitrião, deu todo o apoio e carinho à embaixada cerveirense.
Agora, no mês de junho, concretamente em 20 e 25, o Coral de Vila Nova de Cerveira participará em concertos em Estarreja e
Gondarém; em 10 de julho num encontro internacional na Corunha;
em 6 de agosto em Covas; e em 4 de setembro no Encontro Internacional da Ribeira do Baixo Minho, em Pontevedra.

Com 85 anos de idade foi sepultado, no
Cemitério Paroquial de Cornes, BRIZIDA DE
JESUS GONÇALVES RIO RODRIGUES
RODRIGUES,,
de 85 anos, viúva, que residia no lugar da
Roteia.

EM CERVEIRA
LAURENTINA DA ENCARNAÇÃO LOPES SENRA
SENRA,, de 77 anos, viúva, que residia
no Bairro da Mata Velha, na freguesia de
Loivo, foi a sepultar no Cemitério Municipal
de Vila Nova de Cerveira.

Às famílias de luto apresentamos sentidas
condolências.

Coreto em S. Roque, Cerveira,
deitado abaixo e substituído por
plataforma a nível da estrada
Dada a sua estrutura não se enquadrar naquela zona, há
muito que era desejado que o coreto existente em S. Roque, em
Cerveira, fosse deitado abaixo.
Isso já aconteceu e, agora, naquele local das cortes vai
montada uma plataforma que servirá, entre outras coisas, para a atuação de conjuntos musicais em momentos festivos. O novo espaço,
que ficará a nível da estrada, importará em cerca de 35 mil euros,
cobertos pela Câmara Municipal a solicitação da Junta de Freguesia
de Vila Nova de Cerveira.

Nas ruínas de um prédio, em
Cerveira, foi implantada uma
esplanada para lazer

‘Comédias do Minho’, que
também atua em Vila Nova
de Cerveira, recebeu prémio
de criatividade
A Associação Comédias do Minho, que tem tido diversas
intervenções teatrais no concelho de Vila Nova de Cerveira, venceu,
recentemente, o ‘Prémio Norte Criativo’, uma das categorias do concurso dos ‘Prémios Novo Norte 2010’.
As atividades das Comédias do Minho têm abrangido,
além de Vila Nova de Cerveira, os concelhos de Melgaço, Monção,
Valença e Paredes de Coura.
Segundo foi publicado, o júri distinguiu as Comédias do
Minho «pela sua singularidade criativa, a sua ligação ao território e à
população e às dinâmicas sociais e económicas locais».

www.cerveiranova.pt

Na rua César Maldonado, na sede do concelho de Vila
Nova de Cerveira, num prédio em ruínas, foi aproveitado o espaço
para a colocação de uma esplanada de lazer que já se encontra a
funcionar.
Claro que foi necessário efetuar obras nas paredes do prédio e no pavimento para que as medidas de segurança que o espaço
precisava ter estivessem devidamente asseguradas.
Esta esplanada é pertença da “Pastelaria S. Pedro”, situada também na rua César Maldonado a poucos metros de distância
do novo espaço.
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PALAVRA DE DEUS
POR: Manuel Venade Martins (Pastor Evangélico)
E-mail: pastorvenade@yahoo.com / Página na Internet: www.igrejaemanuel.org
Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado
Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. E, aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão; e morreu também o rico, e foi sepultado.
E no Hádes, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio (S. Lucas 16:19-23)
16:19-23)..

COMENTÁRIO
(2010-06-A)

JESUS BUSCA OS PERDIDOS
INTRODUÇÃO
Muitas pessoas parecem pensar que religião é algo
ligado a regras e dogmas, que tornam a vida muito difícil e desagradável. Jesus bem falou. Claro que Ele não veio para dar aos
homens uma religião com seu conjunto de dogmas, mas veio dar
vida, e vida com abundância. O Senhor Jesus veio para dar à humanidade uma vida mais rica e plena do que ela jamais poderia
encontrar sem Ele. Ele veio para salvá-los de uma vida eterna,
de tristeza e dor, a qual teriam de enfrentar em separado dele.
Jesus veio com amor e compaixão dar sua própria vida para que
nós não a perdêssemos na eternamente sem Ele. Por outras palavras, Jesus veio buscar e salvar os perdidos.

COMENTÁRIO
Muitas pessoas, aparentemente, não compreendem
que se acham espiritualmente perdidas e não gostam que lhes
falem de sua verdadeira condição. Através de suas parábolas,
Jesus destacou para seus ouvintes a necessidade de todos serem salvos. Ele também lhes mostrou que Deus, graciosamente,
recebe todos os que se aproximam dele arrependidos dos seus
pecado e com fé sincera. E, mais ainda, Jesus declarou Deus
como um Pai amoroso que aguarda ansioso a volta dos que se
afastaram dele e se rejubila grandemente com o retorno de cada
um.
Nesta vida, nós temos o preço pago por Jesus, a fim de
tornar possível, para nós, o perdão e a vida eterna. A oportunidade aqui está na necessidade de salvação e a misericórdia maravilhosa de um Pai celestial que dá as boas-vindas aos pecadores
perdidos que se voltam para Ele. Existe também uma advertência clara para os que não levam a Palavra de Deus a sério. Os
seus fins será o sofrimento eterno, sem outra oportunidade para
arrepender-se e serem salvos.
A Parábola do homem rico, que perdeu tudo, indica
como é importante colocar o reino de Deus em primeiro lugar.
Este homem se preocupava tanto com os seus bens materiais
que se esqueceu de pensar seriamente no seu relacionamento
com Deus. No processo de conseguir mais e mais bens terrenos,

“CERVEIRA NOVA”
PREÇO DE
ASSINATURA
Nacional: € 18,00
Internacional: € 30,00

ele perdeu a sua alma. Não estava preparado para encontrar-se
com Deus quando morreu, apesar de ter ganho muitos bens. No
final perdeu tudo.
Lázaro, o mendigo, era o oposto do homem rico na parábola precedente. Lázaro perdeu virtualmente tudo nesta vida,
mas estava em paz com Deus. Assim sendo, quando morreu, foi
levado a um lugar chamado Paraíso (seio de Abraão), um lugar
de descanso e bênção. O homem rico não imaginou sequer a
sua maneira de viver sem Deus antes de morrer. Ele teve muitas
oportunidades para mudar seu comportamento, mas jamais fez
isso. Mais tarde, quando pediu a Abraão (na parábola) que enviasse alguém a seus irmãos para avisá-los, Abraão lembrou-o
de que seus irmãos tinham as Escrituras do velho Testamento
(Moisés e os Profetas) para ensiná-los. Se não dessem ouvidos
às Escrituras, também não se importariam se alguém ressuscitasse, dentre os mortos, para falar com eles.
A preocupação maior de Jesus, nesta parábola de
Lázaro e o homem rico, não era somente ensinar-nos especificamente sobre a condição exata daqueles que morrem. Ele, antes,
queria ensinar sobre a importância de viver vidas justas e santas
aqui na terra. Os resultados de não tomar uma decisão são terríveis e até podem ser fatais para sempre. Depois que a pessoa
morre, é tarde demais para qualquer modificação. Os que têm
agora a oportunidade de ouvir a Palavra de Deus devem-se decidir já. Agora é o dia da salvação!
O Senhor Jesus queria que todos os seus ouvintes
soubessem que nosso Pai celestial aguarda ansiosamente a
volta dos que se afastaram dele. Se voltarem arrependidos e

humilhados, nosso Pai, irá recebe-los com alegria e perdão. Ao
mesmo tempo, Jesus advertiu, mais uma vez, contra a atitude
dos líderes religiosos (representados pelo irmão mais velho),
cuja justiça própria era tanta que eles não tinham amor nem compaixão pelos pecadores. A situação deles é muito pior do que a
do irmão mais novo (qualquer pecador) que se arrepende e volta
humildemente para Deus. O Senhor irá receber graciosamente
a todos os que se voltarem para Ele, mesmo que sejam como o
irmão mais novo, mas, no entanto, os que rejeitam o amor do Pai
perdem a sua eterna salvação.

CAMPOS - Vila Nova de Cerveira

NOGUEIRA - Vila Nova de Cerveira

MARIA EMÍLIA FREITAS
SILVEIRA BARROS

(Faleceu em 23 de maio de 2010)

(Faleceu em 26 de maio de 2010)

AGRADECIMENTO

AGRADECIMENTO
SUA FAMÍLIA vem, muito reconhecidamente,
agradecer a todas as pessoas das suas relações e amizade que estiveram presentes
no funeral da saudosa extinta,
bem como àquelas que, por
qualquer outro modo, lhe manifestaram o seu sentimento
de pesar.
Também agradece a todos
quantos se dignaram assistir à eucaristia da missa do

7.º dia em sufrágio da sua
alma.

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

BENTO PEREIRA

A FAMÍLIA
FAMÍLIA,, na impossibilidade de
o fazer pessoalmente, vem, por este ÚNICO MEIO,
agradecer, muita reconhecidamente, as manifestações
de solidariedade, amizade e pesar demonstradas por
ocasião do falecimento e funeral do seu ente querido,
Bento Pereira.
Também àqueles que, por
qualquer outro modo, apresentaram os seus sentimentos de pesar manifesta o seu
mais profundo reconhecimento, não esquecendo as
pessoas que participaram na
missa do 7.º dia em sufrágio
da sua alma.

Digital: € 12,50

Agência Funerária António Guerreiro, Lda. / Candemil

Agência Funerária António Guerreiro, Lda. / Candemil

Vila Nova de Cerveira

CORNES - Vila Nova de Cerveira

NOGUEIRA - Vila Nova de Cerveira

LAURINDA DA ENCARNAÇÃO

BRIZIDA DE JESUS GONÇALVES
RIO RODRIGUES

LUÍS CIPRIANO DOS
SANTOS FEITEIRINHA

(Faleceu em 11 de maio de 2010)

(Faleceu em 25 de maio de 2010)

LOPES SENRA
(Faleceu em 26 de maio de 2010)

AGRADECIMENTO

AGRADECIMENTO

A FAMÍLIA, na impossibilidade de o fazer
pessoalmente, vem, por este ÚNICO MEIO, agradecer a presença de todos
e o apoio na hora de saudade e despedida do seu
ente querido, Laurinda da
Encarnação Lopes Senra,
bem como a todos os que,
de algum modo, lhe manifestaram pesar e que participaram na missa do 7.º dia
em sufrágio da sua alma.

A FAMÍLIA,
FAMÍLIA, na impossibilidade de o fazer
pessoalmente como era seu desejo, vem, por este
único meio, agradecer a todas as pessoas que participaram no funeral da saudosa extinta, bem como
àquelas que, por qualquer
outro modo, lhe manifestaram o seu sentimento de
pesar.
Também agradece às
pessoas que participaram
na missa do 7.º dia em sufrágio da alma do seu ente
querido.

SUA FAMÍLIA,
FAMÍLIA, profundamente sensibilizada com as inúmeras provas de carinho e amizade
recebidas aquando do velório e funeral do saudoso
extinto, vem agradecer muito
reconhecidamente a todas as
pessoas que lhe manifestaram
o seu sentimento de pesar e
solidariedade.
Agradece igualmente a
todos quantos estiveram presentes na missa do 7.º dia em
sufrágio da alma do seu ente
querido.

Ad aeternum, Lda. / Vila Nova de Cerveira

Agência Funerária António Guerreiro, Lda. / Candemil

Agência Funerária António Guerreiro, Lda. / Candemil
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Em 13 de junho haverá a
2.ª Concentração Ibérica de
Clássicos em Cerveira

Torneio de Escolas “A”

Conforme já noticiamos, irá decorrer em Vila Nova de
Cerveira, em 13 de junho, a ‘2.ª Concentração Ibérica de Clássicos’, organizada por Fernando Costa e Avelino Abreu (Brigadeiro).
Está previsto que estarão presentes cerca de 150 carros que irão estar concentrados nas proximidades da Central de
Camionagem.
Haverá passeios para os participantes no centro histórico da vila e, à semelhança do ano passado, a confraternização e almoço serão no Braseirão do Minho, na freguesia de Vila
Meã.

Resultados da última jornada

- Cerveira em 2.º Lugar, venceu o
Torre por 19-0
Chafé, 7 - Perre, 0; Ancorense, 1 - Luciano Sousa, 10; Barroselas, 5 - Vila Fria, 0; Neves, 8 - Lanheses, 2; Torre, 0 - Cerveira,
19; Guilhadeses, 2 - Artur Rego, 0; e Limianos, 2 - Vianense, 5.

Classificação final
1.º - Vianense, 76 pontos; 2.º - CD Cerveira, 64; 3.º - Luciano
Sousa, 61; 4.º - Neves, 54; 5.º - Chafé, 51; 6.º Barroselas, 49;
7.º - Limianos, 43; 8.º - Guilhadeses, 42; 9.º - Artur Rego, 29; 10.º
- Perre, 20; 11.º - Lanheses, 19; 12.º - Ancorense, 14; 13.º - Vila
Fria, 10; e 14.º - Torre, 0 pontos.

Em Paredes de Coura ‘Jogos
Desportivos 2010’ em atletismo IX final regional de
Numa organização do Município de Paredes de Coura mini-basquet será em Cerveira,
vão decorrer, no dia 10 de junho, com início às 10 horas, naquela
vila, junto ao Centro Cultural, os ‘Jogos Desportivos 2010’ em no Castelinho, em 10 de junho
atletismo.
Haverá provas de atletismo para todos os escalões de
benjamins e veteranos. Os benjamins terão atividades lúdicas de
atletismo, enquanto os restantes escalões terão corridas.
As inscrições são grátis e poderão ser feitas até ao dia
8 de junho. Há troféus para o 1.º, 2.º e 3.º lugar e medalhas para
o 4.º e 5.º classificado. A organização também vai oferecer camisolas a todos os participantes.

Taça A.F. de Viana do Castelo
Meias-Finais
Cerveira, 3 - Ponte da Barca, 2
Para as meias-finais da Taça Associação de Futebol de
Viana do Castelo o Clube Desportivo de Cerveira venceu o Ponte
da Barca por três bolas a duas.
Neste encontro houve sururu no final, com alguns jogadores a envolverem-se em cenas pouco agradáveis.
O Cerveira será, portanto, um dos finalistas da Taça
A.F. De Viana do Castelo.

É em 10 de junho que em Vila Nova de Cerveira irá
decorrer a IX final regional de mini-basquet.
Numa organização da Associação de Basquetebol de
Viana do Castelo, o tonteio contará com o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira.
Com início marcado para as 10 horas, o evento terá
como ponto central, ou seja o local de realização, o Parque de
Lazer do Castelinho.
Saliente-se que em 10 de junho celebra-se o feriado
nacional do Dia de Camões, de Portugal e das Comunidades,
portanto uma data cheia de simbolismo para todos os portugueses.

Francisca Verde da Ancorensis
sagrou-se vice-campeã nacional
de natação escolar

Torneio de futebol feminino, em
Nogueira, com início em 18 de
junho
Na freguesia de Nogueira terá lugar, no dia 18 de junho, o início do torneio de futebol feminino.
A organização estará a cargo da Associação Recreativa e Cultural de Nogueira e prevê-se que haja várias equipas
concorrentes.
Uma iniciativa interessante dado que o futebol feminino
não é das atividades desportivas com grande participação no
concelho de Vila Nova de Cerveira.
Assim, graças a esta divulgação, a modalidade poderá
vir a propagar-se entre os mais jovens.

Direcção Regional da Economia do Norte

EDITAL
D-1 8904/P

Faço saber que José Joaquim Rodrigues, pretende obter licença para uma instalação de combustíveis constituída por
Reservatório de GPL destinada a consumo próprio, sita em Convento de S. Paio, freguesia de Loivo, concelho de Vila Nova de
Cerveira e distrito de Viana do Castelo.
A referida instalação encontra-se abrangida pelas disposições dos Decretos n.° 29034, de 01 de Outubro de 1938 e
198/70, de 07 de Maio, que regulamentam a importação, armazenagem e tratamento industrial dos petróleos brutos, seus derivados e resíduos, e pelos respetivos regulamentos de segurança.
Em conformidade com as disposições do citado Decreto no 29034, convidam-se as entidades singulares ou colectivas
a apresentar por escrito, dentro do prazo de 20 dias contados da
data de publicação deste edital, as suas reclamações contra a
concessão da licença requerida e a examinar o respectivo processo na morada abaixo indicada.
Porto, 12 de Maio de 2010
O Chefe de Divisão de Combustíveis
José Alberto Lopes Ferreira
(Rua Direita do Viso, 120 – 4269-002 Porto / Telef.: +351 226 192 000
Fax: +351 226 192 199 / E-mail: dre-nortern.min-economia.pt)

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

NIB: 0033-0000-50077499264-05

- Ancorense vencedor
Resultados da última jornada
Moreira, 0 - Arcozelo, 1; Perre, 0 - Águias de Souto, 5; Torre,
4 - Bertiandos, 2; Castanheira, 3 - Grecudega, 0; Paçô, 0 - Vila
Franca, 2; Artur Rego, 4 - Vitorino das Donas, 1; Darquense, 7 Fachense, 0; Moledense, 1 - Vitorino de Piães, 4; e Ancorense,
1 - Lanheses, 0.

Classificação final
1.º - Ancorense, 89 pontos; 2.º - Lanheses, 88; 3.º - Artur Rego,
78; 4.º - Vila Fria, 69; 5.º - Vitorino de Piães, 67; 6.º - Castanheira,
64; 7.º - Arcozelo, 60; 8.º Darquense, 47; 9.º - Águias de Souto,
46; 10.º - Perre, 46; 11.º - Moledense, 44; 12.º - Paçô, 43; 13.º Grecudega, 41; 14.º - Bertiandos, 39; 15.º - Vitorino das Donas,
32; 16.º - Neiva, 29; 17.º - Moreira, 26; 18.º - Fachense, 25; e
19.º - Torre, 17 pontos.
Sobem à 1.ª Divisão de Honra: Ancorense, Lanheses e
Artur Rego.

CAMPEONATO
DISTRITAL DE
JUNIORES

CAMPEONATO
DISTRITAL DE
INICIADOS (B)

28.ª JORNADA
RESULTADOS

30.ª JORNADA
RESULTADOS

Ancorense, 1 - Barroselas, 1
Castanheira, 0 - Vianense, 3
Moreira, 2 - P. Barca, 3
Monção, 2 - Darquense, 0
Valenciano, 3 - Courense, 1
Neves-Cerveira (adiado)

Venade, 5 - Âncora, 0
Vianense, 0 - Limianos, 1
P. Barca, 3 - Courense, 2
Darquense, 0 - Cerveira, 3
CLASSIFICAÇÃO
1.º - Limianos A

57

2.º - Ancorense

50

3.º - Cerveira

47

4.º - Vianense A

47

5.º - Moreira

44

6.º - Darquense

26

7.º - Courense

25

8.º - Ponte da Barca

23

9.º - Luciano de Sousa

21

10.º - Venade

7

11.º - Melgacense

6

12.º - Âncora

0

CAMPEONATO
DISTRITAL DE
FUTSAL
29.ª JORNADA
RESULTADOS
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA, DA INOVAÇÃO
E DO DESENVOLVIMENTO

Campeonato
Distrital da 1.ª Divisão

Depois de ter ultrapassado as fases distrital e regional,
Francisca Verde, jovem nadadora da Ancorensis Cooperativa de
Ensino, voltou a estar presente no Campeonato Nacional de Natação do Desporto Escolar, que este ano se realizou na Piscina
Municipal de Anadia, do Distrito de Aveiro.
Nadando com a garra que lhe é característica e em representação da DREN, Francisca Verde alcançou por 2 vezes o
segundo lugar do pódio, sinal da qualidade que a natação caminhense já conquistou, neste caso ao nível do desporto escolar.

Festa do futsal distrital
Encontra-se marcada para o dia 12 de junho, sábado, no
Pavilhão Municipal de Caminha, a ‘Festa do Futsal Distrital’, cujo programa é o seguinte:

- 15h00 - Supertaça seniores femininos;
- 17h00 - Supertaça juniores masculinos;
- 19h30 - Supertaça seniores masculinos.

www.cerveiranova.pt

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

Cais Novo, 6 - Caminha, 2
Neiva, 8 - Zonafut, 0
Amigos Sá, - 4 - Cerveira, 1
Ambos Rios, 6 - P. Lima, 1
Monção, 3 - Fontão, 2
R. Âncora, 4 - Cidadelhe, 5
Anha, 7 - Alvarães, 0

30.ª JORNADA
RESULTADOS

29.ª JORNADA
RESULTADOS
Barroselas, 6 - Castanheira, 1
Vianense, 12 - Moreira, 0
P. Barca, 1 - Monção, 1
Darquense, 7 - Neves, 0
Cerveira, 2 - Lanheses, 1
Courense, 3 - Melgacense, 1
CLASSIFICAÇÃO
1.º - Barroselas

63

2.º - Vianense

62

3.º - Ancorense

54

4.º - Monção

46

5.º - Cerveira

41

6.º - Darquense

39

7.º - Melgacense

38

8.º - Valenciano

32

9.º - Courense

30

10.º - Ponte da Barca

26

11.º - Castanheira

26

12.º - Lanheses

20

13.º - Neves FC

17

14.º - Moreira

1

CAMPEONATO
DISTRITAL DE
INFANTIS (C)
NA ÚLTIMA JORNADA
O CLUBE DESPORTIVO
DE CERVEIRA VENCEU O
DARQUENSE POR 16-0

Caminha, 7 - P. Barca, 4
Zonafut, 1 - Cais Novo, 6
Cerveira, 2 - Neiva, 5
P. Lima, 1 - Amigos Sá, 6
Fontão, 5 - Ambos Rios, 6
Cidadelhe, 3 - Monção, 3
Alvarães, 5 - R. Âncora, 4

RESULTADOS

CLASSIFICAÇÃO

Vianense, 2 - Friestense, 0
P. Barca, 3 - L. Sousa, 2
Cerveira, 16 - Darquense, 0
Barroselas, 2 - Neves, 5
Adecas, 1 - Bertiandos, 2
Limianos, 0 - Ancorense, 3

1.º - Ambos os Rios

80

2.º - Fontão

64

3.º - Neiva (Sandiães)

53

4.º - Amigos de Sá

50

1.º - Cerveira

5.º - Cais Novo

50

2.º - Ponte da Barca

54

6.º - Anha

48

3.º - Luciano Sousa B

54

7.º - Cidadelhe

46

4.º - Neves

54

8.º - Ponte da Barca

39

5.º - Ancorense

51

6.º - Barroselas B

39

9.º - Cerveira
10.º - Monção

32
32

CLASSIFICAÇÃO
65

7.º - Adecas

35

8.º - Limianos C

32

11.º - Caminha

31

12.º - Paço de Lima

25

13.º - Riba d’Âncora

23

14.º - Alvarães

18

12.º - Friestense B

3

15.º - Zonafut

7

13.º - Darquense A

3

9.º - Bertiandos

31

10.º - Vianense C

19

11.º - Areosense

15
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MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA
CÂMARA MUNICIPAL
(DAFI/CON)

EDITAL
PUBLICAÇÃO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
A PARTICULARES
José Manuel Vaz Carpinteira, Presidente da Câmara
Municipal de Vila Nova de Cerveira;
Torna público, para efeitos do disposto no n.º 1 do
artigo 1.º e n.º 2 do artigo 3.º da Lei número 26/94, de 19 de
agosto, que a Câmara Municipal transferiu no 1.º Semestre
do pretérito ano de 2009
2009,, para as diversas associações culturais e colectividades desportivas, as seguintes importâncias
(só montantes que excedem o valor equivalente a três anualizações do salário mínimo nacional: € 16.200,00
16.200,00):
):
Associação Desportiva de Campos - € 12.750,00; Associação
Desportiva Cultural Juventude de Cerveira - € 14.750,00; Associação Produtores Florestais Vale do Minho - € 17.246,96;
Associação Cultural Convento de S. Paio - € 17.320,00; Associação Humanitária Bombeiros de Vila Nova de Cerveira - €
45.000,00; Centro de Cultura de Campos - € 17.053,38; Clube
Desportivo de Cerveira - € 14.000,00; Comunidade Intermunicipal do Minho-Lima - € 32.714,83; Comunidade Intermunicipal
do Vale do Minho - € 12.167,49; Projecto - Núcleo de Desenvolvimento Cultural - € 75.000,00.
Para constar e devidos efeitos, se publica o presente
e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos
do costume.
Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, 14 de
setembro de 2009.
O Presidente da Câmara Municipal,
(José Manuel Vaz Carpinteira)
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MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA
CÂMARA MUNICIPAL
(DAFI/CON)

EDITAL
PUBLICAÇÃO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
A PARTICULARES
José Manuel Vaz Carpinteira, Presidente da Câmara
Municipal de Vila Nova de Cerveira;
Torna público, para efeitos do disposto no n.º 1 do
artigo 1.º e n.º 2 do artigo 3.º da Lei número 26/94, de 19 de
agosto, que a Câmara Municipal transferiu no 2.º Semestre
do pretérito ano de 2009
2009,, para as diversas associações culturais e colectividades desportivas, as seguintes importâncias
(só montantes que excedem o valor equivalente a três anualizações do salário mínimo nacional: € 16.200,00
16.200,00):
):
Associação Desportiva de Campos - € 11.100,00; Associação
Desportiva Cultural Juventude de Cerveira - € 10.000,00; Associação Produtores Florestais Vale do Minho - € 14.487,11; Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira - € 18.890,00;
Associação Cultural e Desportiva de Lovelhe - € 25.600,00;
Associação Cultural Convento de S. Paio - € 34.680,00; Associação Humanitária Bombeiros de Vila Nova de Cerveira - €
40.000,00; Centro de Cultura de Campos - € 1.040,17; Clube
Desportivo de Cerveira - € 43.500,00; Comissão de Festas
Concelhias de Vila Nova de Cerveira - € 45.000,00; Comunidade Intermunicipal do Vale do Minho - € 24.334,99; Projecto Núcleo de Desenvolvimento Cultural - € 50.000,00; Targa Club
- € 20.000,00.
Para constar e devidos efeitos, se publica o presente
e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos
do costume.

Ao teu encontro na poesia
das montanhas
É hoje e não amanhã a minha largada
pela terra e pelos montes.
Saio rente ao rio e ao mar e subo ao secreto
mundo dos deuses.
Sei que me esperas
nas pedras nuas oferecidas ao tempo
na cama de urze e musgo ainda orvalhada
nas heras rastejantes e empoleiradas
no chão calejado pela neve, pela chuva, pelo sol.
Sei que me esperas
na brisa que sacode o vento e rasga este véu que me veste
nas árvores que rangem de dor e de prazer
nos carreiros e caminhos por onde se passeiam os segredos.
Sei que me esperas
na soleira da capela, talvez... numa cabana inventada
com promessas de amor ensaiadas no olhar.
Estendo os braços à acalmia das leiras e os sons do casario
chegam, esbatidos, à pauta dos sentidos.
Abeiro-me mais de ti e bebo-te o cheiro
no colo do entardecer,
aqui, onde o céu fica mais perto
e o sonho se eterniza.
Na realidade, sou uma gaivota nesta tertúlia maga
de ventos e brisas.
A minha largada de hoje e não de amanhã parte ao teu encontro
na poesia das montanhas.
Adelaide Graça
(Campos)
(Do livro “No vão da ausência)

Tudo isto é Pátria
Pátria é mais que a Bandeira
E do que o solo conceito
Pátria transpõe a fronteira
Quando a levamos no peito.
Pátria somos todos nós
P’lo mundo em qualquer local
Quando erguemos nossa voz
Evocando Portugal!...
Pátria é quando se entoa
Nosso Hino e nos orgulhamos
É como afirmou Pessoa
A Língua que nós falamos.
Pátria é o refulgir
De sã portugalidade
Mas Pátria é também sentir
A dimensão da saudade.

Vida cada vez pior
É tudo que se antevê
Mas para o mal ser menor
Vamos ter o TGV!
Difícil pagar a casa
Para mim e p’ra você
Se eles só pensam ir na brasa
Lá dentro do TGV!
Empregos não são dilema!
É isso que se prevê
Vamos ter sem problema
Empregos no TGV!
Há muita promessa vã
Em que o povo já não crê
Vale é que no amanhã
Vamos ter o TGV!
É difícil sobreviver
Sem ter ninguém que nos dê
O que vale é que o comer
Dão-nos lá no TGV!
As notícias geralmente
O povo lê e relê
Que importa que tudo aumente
Se vamos ter TGV!
Com notícias aziagas
Preocupar-nos p’ra quê?
Nossas contas vão ser pagas
P’lo futuro TGV!
Se alguma vez por azar
Uma doença nos dê
Vamo-nos todos curar
Lá dentro do TGV!
Ele vai na brasa p’ra lá
Mas muita gente descrê
Se vai haver gente cá
Que quer ir no TGV!
Aliás esta patranha
Faz-nos andar à mercê
De interesses vindos de Espanha
Por causa do TGV!

E acabou esta história
Que não passou na T.V.
Porque ela é evocatória
Do desastre TGV!

Pátria é sempre emoção
Quando alguém seu nome diz
Pátria é mais que a aceção
Do que define país.
Pátria é quem firme a sente
Vibrar com muita nobreza
Pátria implicitamente
É A LÍNGUA PORTUGUESA!…

Euclides Cavaco
(Canadá)

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

O Presidente da Câmara Municipal,
(José Manuel Vaz Carpinteira)

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

LA VETUSTA MORLA

ALIMENTACION - ESTACO
MANUEL ALVAREZ

LIVRARIA e PAPELARIA / JORNAIS e REVISTAS

Temos tão pouco dinheiro
Tão pouco que não se vê
Vamos todos p’ró galheiro
Mas vamos ter TGV!

Mas eu não vim para aqui
Ensinar o A B C
Eu apenas referi
A história do TGV!

Pátria é o recitar
As estrofes de Camões
Pátria é o exaltar
Dela manifestações.
Pátria é essa mensagem
Nos nossos heróis contida
Que tiveram a coragem
De por Ela dar a vida…

Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, 15 de
março de 2010.

M.ª Yolanda Martinez Pereira

A história do TGV

FAZEMOS FOTOCÓPIAS

Produtos alimentares / Tabacos / Gás Repsol
Produtos para o campo / Jornais e revistas
Serviço ao domicílio

Avenida Ordónez, n.º 2
3675 GOIAN
Telf.: 986 621 406

Vilar de Matos - Forcadela
(No entroncamento para Tomiño)
Telf.: (0034) 986 62 20 41

A voz dum minhoto

O meu lindo dia a dia
A lua sabe amar
Quando o céu está estrelado
Parece que está andar
Viradinha para o meu lado
Como me sinto feliz
De estar sempre a olhar
Vejo um lindo chafariz
E o coração a palpitar
Ó vila és um império
Que dás luz a toda a gente
Se seguires um bom critério
Eu ficarei bem contente
Mais uma vez estou a escrever
E sinto muita alegria
É sinal que estou a viver
O meu lindo dia a dia
Judite Carvalho
(Cerveira)

ASSINE, LEIA
E DIVULGUE
“CERVEIRA NOVA”
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Viana do Castelo participa nos
principais certames turísticos
espanhóis

Em 2010, Viana do Castelo marca presença nos principais certames de turismo e promoção de Espanha com stands
promocionais. Depois da participação na FEMAGA - Feira de
Mostras de Lugo, que decorreu de 30 de Abril a 2 de Maio, o
Município vai agora fazer-se representar na FIMO – ‘48º Feira
de Mostras de Ferrol’, de 6 a 11 de Julho, na Ferpalia - Salão de
Turismo da Galiza (Pontevedra), de 6 a 8 de Outubro, e a INTUR
- Feira Internacional de Turismo do Interior (Valladolid) de 19 a 22
de Novembro.
Seguindo uma estratégia de turismo de proximidade,
com os públicos-alvo apontados sobretudo para a Galiza e para
o Grande Porto, a Câmara Municipal de Viana do Castelo quer
assim chegar ao mercado espanhol, o maior e mais importante
mercado turístico da região, conforme o comprovam todas as
estatísticas e estudos realizados.
Viana do Castelo participa com um stand próprio com
uma área de 12 metros quadrados quer dá a conhecer as principais potencialidades turísticas, promovendo a qualidade do ambiente natural (o mar, o rio e a montanha), o ambiente rural, o
turismo ativo e desportivo, o turismo monumental e religioso e o
turismo gastronómico e cultural.
No primeiro certame, em Lugo, Viana do Castelo fez-se
representar com um stand por onde passaram vários milhares de
visitantes, que puderam ter acesso a informação pormenorizada
sobre a cidade e os seus principais eventos e potencialidades
turísticas, nomeadamente museus, património cultural e natural,
hotéis, restaurantes, etc.

Governo Civil continua a
sensibilizar crianças e jovens
para segurança rodoviária
Sendo a sinistralidade rodoviária em meio urbano uma
das grandes problemáticas dos nossos tempos, e reconhecendo
o meio escolar como um impulso de prevenção, o Governo Civil
de Viana do Castelo, em parceria com o Comando Distrital da
PSP, organizou mais uma campanha de sensibilização e prevenção rodoviária, desta feita dirigida aos alunos da EB1 de Igreja.
Refira-se que, desde o início de 2010, esta campanha,
de sensibilização e prevenção rodoviária, passou pelos seguintes estabelecimentos de ensino: EB1 de Carmo e EB1 de Abelheira (em Janeiro), EB1 de Avenida e EB1 de Monserrate (em
Fevereiro), EB1 de Meio e EB1 Sra. da Oliveira (em Março), EB1
de Areia e EB1 de Cabedelo (em Abril) e EB1 de Calvário (em
Maio).
Para além destas ações de sensibilização rodoviária,
realizadas em parceria com a PSP, nas Escolas Básicas do 1º
Ciclo da cidade de Viana do Castelo, têm-se efetuado idênticas
atividades – com demonstração de Meios, para dar a conhecer
as várias valências e formas de atuação nas áreas da proteção
civil, socorro e segurança rodoviária – em muitas Escolas e Agrupamentos Escolares de todo o distrito, em colaboração com as
respetivas Câmaras Municipais, GNR e outras Entidades ligadas
àqueles setores.
Reduzir a taxa de sinistralidade rodoviária no país,
incutindo na população escolar comportamentos baseados no
civismo e respeito pelas regras da condução rodoviária, é o objetivo subjacente a esta iniciativa, que se prolongará até ao final
do presente ano letivo.
Durante a campanha de sensibilização, foram realizadas ações de demonstração, precedidas de uma breve informação teórica, com o apoio da Escola Móvel de Educação Rodoviária do Governo Civil e de meios da PSP, designadamente carro
caracterizado, mota, radares, alcoolímetros, entre outros equipamentos.

PROCURO

ARRENDA-SE

CASA DE CAMPO
COM QUINTAL
PARA ALUGAR
AO ANO

GARAGEM NO
CENTRO DA VILA
CAPACIDADE
PARA 3 CARROS

Contacto:
91 368 22 70

Contacto:
93 352 91 33
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Executivo de Monção
aprovou votos de louvor

Encontro Nacional de
Metrologia em Valença

O executivo monçanense aprovou, em sessão camarária, votos de louvor à Banda Musical de Monção e aos parceiros
do município na realização do ‘Festim Quinhentista’, iniciativa
que animou o centro histórico da vila nos dias 23, 24 e 25 de
abril.
O voto de louvor atribuído à banda Musical de Monção
premeia o êxito alcançado pela coletividade no ‘IV Certame Internacional de Bandas de Música de La Sénia’, em Tarragona, onde
conquistou o 2.º lugar naquele importante concurso realizado na
Catalunha.
De acordo com a proposta, aprovada por unanimidade,
a prestação da Banda Musical no país vizinho, além de valorizar
o esforço e reconhecer a qualidade filarmónica de todos os seus
elementos, constitui um grande motivo de orgulho e prestígio
para o concelho.
Na mesma reunião, foi proposto um voto de louvor aos
parceiros do município na organização do ‘Festim Quinhentista’,
tendo sido igualmente aprovado pelos sete elementos do executivo municipal.
O acontecimento, com forte enquadramento educativo,
contou com o apoio, dedicação e trabalho do Agrupamento de
Escolas do Vale do Mouro, Agrupamento de Escolas Deu-la-Deu
Martins, Escola Profissional de Monção (EPRAMI) e Associação
Comercial e Industrial dos Concelhos de Monção e Melgaço.

Valença recebeu recentemente o Encontro Nacional de
Técnicos de Metrologia, subordinado ao tema “Metrologia, Municipalidade e Economia”, no auditório da Biblioteca Municipal,
numa iniciativa do Município e do S.T.A.L.- Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local.
O encontro contou com a apresentação de comunicações por vários especialistas, nomeadamente, Rodrigo Carvalho
do grupo de trabalho do S.T.A.L., com “Metrologia Legal suas
Consequências, Erros do Sistema e Situação Atual” e Macário
Dias, do grupo de trabalho do S.T.A.L., com “Situação Atual da
Metrologia” e José Costa, metrologista, com a comunicação “Valença como Marco da Metrologia”.

Câmara de Paredes de Coura
lançou carta arqueológica

Santa Casa da Misericórdia de
Arcos de Valdevez concluiu
processo de certificação dos
seus serviços

A Santa Casa da Misericórdia de Arcos de Valdevez viu
ser atribuída pela APCER (Associação Portuguesa de Certificação) a Certificação de Qualidade das Respostas Sociais: Lar de
Infância e Juventude; Creche; Jardim de Infância e CATL; Lar
de Idosos; Apoio Domiciliário; Centro de Convívio e Formação
Profissional, bem como dos serviços administrativos, financeiros,
manutenção, aprovisionamento e cozinha.
De salientar que a SCMAVV vai agora iniciar um novo
processo de extensão da certificação à área da saúde, envolvendo as unidades de cuidados continuados de média e longa
duração e o Hospital de S. José.

Município de Viana do Castelo
requalifica Rua D. Amélia de
Morais
A Câmara Municipal de Viana do Castelo vai efetuar
obras de remodelação da Rua D. Amélia de Morais, em Monserrate. A empreitada, que teve início em 26 de maio, fica a dever-se
ao mau estado de conservação do piso e aos passeios irregulares e estará concluída no final do próximo mês de Julho.
A rua, que também vai ser alvo de uma intervenção por
parte dos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de
Viana do Castelo, vai ser intervencionada com a remodelação
dos pisos existentes de modo a reparar e melhorar aquela infraestrutura.
Ao novo piso betuminoso, serão acrescentados novos
passeios, que serão executados em cubo de granito e guias e
rampas de acesso a passadeiras e garagens.

www.cerveiranova.pt

GUERREIRO E MARTINS, LDA.
CONTABILIDADE
(Gerência de um Cerveirense)
Rua Rafael Andrade, 18
1169-095 LISBOA
Telefone: 218 850 439 / Fax: 218 850 771

A Câmara Municipal de Paredes de Coura e a Universidade Portucalense, organizaram, no dia 21 de maio, uma jornada subordinada ao tema “Património Arqueológico e Turismo”,
que decorreu no Centro Cultural.
O evento contou, entre outras individualidades locais e
do meio científico, com a presença da diretora Regional da Cultura do Norte que presidiu ao lançamento da “Carta Arqueológica
de Paredes de Coura” e à inauguração do Núcleo de Arqueologia
do Museu Regional.
Após a sessão inaugural, o diretor do Departamento
de Cultura da Câmara Municipal de Santo Tirso apresentou “O
Monte Padrão no Quadro do Povoamento Romano do Vale do
Leça”.
Seguiu-se a intervenção “A Via Romana entre Braga e
Astorga. Primeiras tentativas para a sua Conversão Numa Rota
Turístico – Cultural”, por parte do académico António Colmenero,
da Universidade de Lugo, Galiza.

Câmara Municipal de Arcos
de Valdevez vai investir na
requalificação do Pavilhão
gimnodesportivo da Escola
EB 2,3/S
Porque atualmente o pavilhão gimnodesportivo da escola E B 2,3/S dos Arcos de Valdevez se encontra extremamente
deteriorado e sem condições para as práticas desportivas ou de
apoio às aulas de ginástica, o município realizou uma candidatura ao Programa ON.2 O Novo Norte – Programa Operacional
Regional do Norte para proceder à sua requalificação.
A intervenção em questão tem um custo total de
714.000,00€ e é comparticipada em 70% pelo FEDER – Fundo
Europeu de Desenvolvimento Regional. Englobando a renovação do edifício, irá dotá-lo de condições condignas com as exigências da atual legislação quer na parte funcional quer no que
diz respeito aos isolamentos térmicos, impermeabilização e renovação do ar.
Como o edifício existente é conservado, na generalidade, propõe-se unicamente uma ligeira ampliação ao nível da
galeria superior e o fecho de um espaço coberto no canto Sul/
Nascente para a sala de aula.
Em suma, com esta operação de requalificação pretende-se dar uma maior funcionalidade ao conjunto, permitindo uma
utilização adequada do pavilhão gimnodesportivo como unidade
de apoio à escola.

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
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V Regata Internacional ‘Ponte da Amizade’

A Associação Desportiva e Cultural da Juventude de
Cerveira, com o apoio do município cerveirense, promoveu, no
dia 30 de Maio, a 5ª Regata Internacional “Ponte da Amizade”,
que decorreu na zona ribeirinha de Vila Nova de Cerveira durante todo o dia; de manhã foram as eliminatórias e à tarde as
finais individuais e coletivas. Integrada no Calendário Nacional da
Federação Portuguesa de Remo, a competição englobou várias
provas dos escalões infantis, iniciados e juvenis.

Participaram 19 clubes, 11 portugueses e 8 espanhóis,
envolvendo perto de 400 remadores e 60 técnicos/dirigentes. Foram atribuídas medalhas aos três primeiros classificados de cada
prova, taças às equipas vencedoras nas provas de 8+juvenil
masculino e de 4xjuvenil feminino e lembranças para todos os
atletas e clubes. Estiveram em disputa dois troféus da autoria do
escultor José Rodrigues que serão atribuídos ao clube que ganhe
a regata por 3 anos consecutivos ou 5 alternados.

‘IV Triatlo Ponte da Amizade’ de Vila Nova
de Cerveira previsto para 24 de julho
A partida será dada na praia de Goián, com os atletas a
terminar os 750 metros de natação já em Vila Nova de Cerveira.
Cumprem os 17,4 quilómetros de BTT em Portugal mas no final
das três voltas atravessam a Ponte da Amizade e fazem a segunda transição em Espanha. Os 4500 metros de corrida serão
cumpridos nos arredores do castelo de San Lorenzo de Goián.
Esta é a descrição pormenorizada dos percursos dos
três segmentos:
• Natação: 750 m. Partida de Goián, no Concelho de
Tomiño, e chegada ao cais em Vila Nova de Cerveira (atravessar

o rio).
• Ciclismo: 17,4 km. Segue em frente (paralelo ao rio)
até entrar no monte onde terá que cumprir três voltas, após as
quais segue em direção à Ponte da Amizade, passando para Espanha (asfalto).
• Corrida: 4,5 km. Circuito de quatro voltas, em terra
batida e asfalto, nos arredores do castelo de San Lorenzo de
Goián.
Esta competição tem data prevista para 24 de julho.

Passeio turístico de motorizadas,
em Covas, no dia 4 de julho
Ai está, pela primeira vez e finalmente este ano, mais
concretamente no dia 4 de julho, o Passeio Turístico de Motorizadas. A freguesia de Covas e a sede do concelho de Vila Nova
de Cerveira serão alguns dos locais de passagem, com vistas
magníficas, boas estradas e fundamentalmente um bom convívio. Algum detalhes ainda por determinar, mas o essencial estará definido. O valor da inscrição é de 15 euros, com direito a

pequeno-almoço, complemento pela manhã, almoço e t-shirt. O
almoço com churrasco variado, ao ar livre, na zona de lazer junto
ao Rio Coura, e muitas bebidas.
Haverá um prémio para a melhor mota e também para
o primeiro lugar na prova de perícia.
Mais questões, dúvidas ou inscrições contactem: joaopaulo@fiatcoupeportugal.com ou 917484768.

Team Beta azarado em Vila Nova de Cerveira

Nuno Graça venceu duas
provas no torneio do XXXIV
aniversário da EDV
No Torneio do XXXIV
Aniversário da EDV, realizado
na Piscina Municipal de Ponte
da Barca, com a presença de
nadadores de clubes de várias
regiões do país, o ancorensis
Nuno Graça venceu as duas
provas em que participou (50
livres e 50 mariposa), realizando tempos de grande categoria
para a sua idade…
Os Cadetes e Infantis
do Clube Desportivo Ancorensis – Serralharia Ribeiro, já a
treinar na Piscina Municipal de
Vila Praia de Âncora, estiveram envolvidos em duas competições, ambas na Piscina
Municipal de Ponte da Barca.
No Torneio Nadador
Completo de Infantis, Tiago
Martim foi 2º classificado em
100 livres e 200 estilos, sendo
desqualificado em 100 bruços.
O Martim e o Duarte, além do
Nuno que nadou extracompetição por ser cadete, bateram
vários recordes pessoais.
No XXXIV Torneio de Aniversário da EDV, que contou
também com outras equipas nacionais, além das da Associação
do Minho, Nuno Graça venceu as duas provas do seu escalão,
numa presença da equipa ancorensis, em que Tiago Martim obteve dois segundos lugares.

Grande Prémio do Minho em
ciclismo marcado para 18,
19 e 20 de junho
- Cerveira constará do itinerário da prova
Interrompido há alguns anos, o Grande Prémio do Minho em ciclismo, com um orçamento de 60 mil euros, decorrerá
de 18 a 20 de junho, estando Vila Nova de Cerveira, Guimarães,
Barcelos e Valença a assumirem um papel preponderante na realização da prova, onde haverá partidas ou chegadas.
A Associação de Ciclismo do Minho será a responsável
pela organização do Grande Prémio, competição que irá reunir
um considerável número de excelentes atletas.
O Grande Prémio do Minho em ciclismo teve a 1.º edição em 1977 e destina-se às categorias de elites e sub-23.

Em 13 de junho haverá a
‘2.ª Concentração Ibérica de
Clássicos’, em Cerveira
Conforme já noticiamos, irá decorrer em Vila Nova de
Cerveira, em 13 de junho, a ‘2.ª Concentração Ibérica de Clássicos’, organizada por Fernando Costa e Avelino Abreu (Brigadeiro).
Está previsto que estarão presentes cerca de 150 carros que irão estar concentrados nas proximidades da Central de
Camionagem.
Haverá passeios para os participantes no centro histórico da vila e, à semelhança do ano passado, a confraternização e almoço serão no Braseirão do Minho, na freguesia de Vila
Meã.

Em Paredes de Coura ‘Jogos
Desportivos 2010’ em atletismo
Numa organização do Município de Paredes de Coura
vão decorrer, no dia 10 de junho, com início às 10 horas, naquela
vila, junto ao Centro Cultural, os ‘Jogos Desportivos 2010’ em
atletismo.
Haverá provas de atletismo para todos os escalões de
benjamins e veteranos. Os benjamins terão atividades lúdicas de
atletismo, enquanto os restantes escalões terão corridas.
As inscrições são grátis e poderão ser feitas até ao dia
8 de junho. Há troféus para o 1.º, 2.º e 3.º lugar e medalhas para
o 4.º e 5.º classificado. A organização também vai oferecer camisolas a todos os participantes.
O rali Vila Nova de Cerveira não teve o desfecho esperado para o Team Beta, pois a equipa foi obrigada a desistir ainda
na fase inicial da prova.
Depois de disputada a superespecial, no sábado à noite, sem qualquer percalço, a primeira classificativa de domingo
revelou-se problemática, pois a temperatura do motor começou a
subir exageradamente obrigando a moderar o andamento até ao
final da mesma.
A equipa ainda tentou efetuar uma reparação de emergência na ligação e iniciou a segunda prova especial de classi-

ficação na esperança de que os problemas ficassem resolvidos,
mas foi um esforço inglório, pois o motor começou a perder rendimento obrigando a dupla Rui Garcia/Luís Sá a abandonar para
não danificar ainda mais a mecânica do Seat Marbella.
“Ficamos bastante desiludidos por não termos podido
terminar a prova, mas são situações que fazem parte dos ralis.
Agora já só pensamos na nossa estreia em pisos de
terra com este carro e brevemente iremos realizar um teste para
podermos estar à partida do próximo rali o melhor preparado possível”, referiu Rui Garcia.

