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EM CRÓNICA DA QUINZENA

Editorial
A propósito da abstenção do
Partido Socialista, na Assembleia
da República, num caso do maior
interesse para pescadores do rio
Minho
Numa reunião da Assembleia Municipal de Vila
Nova de Cerveira, efetuada em princípios do último trimestre de 2010, a bancada do Partido Socialista apresentou uma proposta, que foi aprovada por unanimidade,
portanto, também, com os votos favoráveis dos elementos do Partido Social Democrata.
Nesse documento, o PS contestava a Portaria
n.º 247/2010, a qual, segundo os socialistas, não fazia
distinção entre pescadores profissionais e sazonais, nem
considerava as especificidades próprias de cada zona de
pesca do rio Minho.
A decisão veio na sequência de um abaixo-assinado, com 146 assinaturas, promovido pelos pescadores
de Vila Nova de Cerveira, onde era destacado «que a
nova Portaria defende os pescadores que fainão no concelho de Caminha e esquece as comunidades de Vila
Nova de Cerveira, Valença, Monção e Melgaço».
Isto referente à legislação aprovada em maio do
ano passado, em que aos pescadores do rio Minho era
exigida uma faturação nunca inferior a 12 vezes o salário
mínimo nacional, por ano e embarcação, para a renovação das licenças.
Depois desta tomada de posição das gentes cerveirenses, seguiram-se também as reações das comunidades piscatórias de outros concelhos a norte e a sul de
Vila Nova de Cerveira e de alguns políticos.
E foi assim que, após algumas reuniões no Alto
Minho do deputado Pedro Soares, o Bloco de Esquerda
levou à Assembleia da República uma proposta para recomendar ao Governo que apenas seja obrigatória a demonstração de rendimento mínimo equivalente a quatro
salários mínimos por ano, dada a sazonalidade da pesca
no rio Minho.
A proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda
teve os votos favoráveis de toda a oposição e a abstenção do PS.
E agora o curioso da questão:
Foi, como já referimos, a bancada do Partido Socialista, na Assembleia Municipal de Vila Nova de Cerveira, que apresentou a proposta de contestação à Portaria
n.º 247/2010 que afetava os pescadores locais.
E, por outro lado, na Assembleia da República,
o Partido Socialista absteve-se na proposta do Bloco de
Esquerda que defendia os pescadores do rio Minho.
Malhas que a política tece...
José Lopes Gonçalves

Como dois
simples
relógios, em
Cerveira,
realçam uma
diferença
horária
Ibérica
NA PÁGINA 7

INATEL de Vila Nova de Cerveira com
projetos mais avançados que irão custar
cerca de 5 milhões de Euros
Clube Desportivo de Cerveira
venceu a Taça de Honra da
A. F. Viana do Castelo com
vitórias em todas as partidas
NA PÁGINA 12

POLÉMICA ENTRE SAPARDOS E COSSOURADO POR
MOTIVO DE UMA ANTENA DE TELECOMUNICAÇÕES
(Na página 6)
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STAND-BANGÚ
COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
FINANCIAMENTOS ATÉ 48 MESES
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Maria Gabriela Correia Pereira Baptista
Notária

CARTÓRIO NOTARIAL DE
VILA NOVA DE CERVEIRA

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

FARMÁCIA CERQUEIRA
24 horas ao seu serviço
todos os dias do ano, sempre!
Rua Queirós Ribeiro, 23-25
Telf.: 251 795 291 / Fax: 251 795 285
4920-289 VILA NOVA DE CERVEIRA

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

CASADOMEL
De Franclim & Fernandes, Lda.
VENDA DE MEL E PRODUTOS APÍCOLAS
Rua do Forte, n.º 7 (em frente à GNR)
4920-273 VILA NOVA DE CERVEIRA
Contactos: Telf.: 251 795 562 / Telm.: 933 612 688

FLOR
E ARTE
Florista

Maria da Graça B. A. Gomes

EXTRACTO
Certifico, para efeitos de publicação que, por escritura
de dezoito de Fevereiro de dois mil e onze, lavrada de fls. 13
a fls. 14v, do Livro de Notas para Escrituras Diversas número
Oitenta e Cinco-E, deste Cartório, António Maria Sousa Araújo,, N.I.F. 100 382 827, titular do C.C. n° 03512578, válido até
jo
16.09.2013 e mulher, Leonor Fernandes Alves Araújo
Araújo,, N.I.F.
130 888 915, titular do B.I. n° 5924540, emitido em 05.03.2003,
pelos S.I.C. de Viana do Castelo, casados sob o regime da comunhão geral, naturais, ele da freguesia de Gondarém, ela da
freguesia de Reboreda, ambas do concelho de Vila Nova de
Cerveira, residentes nesta última, na Rua de S. Roque, n° 36,
declaram que são donos e legítimos possuidores, com exclusão
de outrem, do seguinte imóvel:
Prédio rústico
rústico,, composto por terreno de pinhal e
mato, com a área de oitocentos e vinte metros quadrados, sito
no lugar de Teipa, freguesia de Reboreda, concelho de Vila Nova
de Cerveira, a confrontar do norte com Jaime Omedo Lineses,
do sul com Alípio Manuel Fernandes, do nascente com estrada
e do poente com Amaro Fernandes, OMISSO na Conservatória
do Registo Predial de Vila Nova de Cerveira, inscrito na respectiva matriz sob o artigo 504
504,, com o valor patrimonial tributário de
3,46€, a que atribuem o valor de cinquenta euros.
Que adquiriram o referido prédio no ano de mil novecentos e oitenta e um por compra feita a Irene Gonçalves Roleira, viúva, residente que foi na freguesia de Campos, concelho
de Vila Nova de Cerveira, compra que não chegou a ser formalizada, tendo logo entrado na posse do indicado imóvel, pelo que
há mais de vinte anos que o 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 ele proporcionadas, cortando o mato e lenha e procedendo
à sua limpeza, pagando os impostos que sobre o citado prédio
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 o indicado prédio
vindo a ser contínua, pública e pacífica, factos que integram a
figura jurídica de usucapião, que invocam.
Que, nestes termos, adquiriram o mencionado prédio
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 dezoito Fevereiro de dois mil e

Mercado Municipal
4920 VILA NOVA DE CERVEIRA
Telf.: 251 794 385 / Telm.: 963 314 948

TRANSMUNDO
- Agência de Documentação e Serviços, Lda.
(Fundada em 1985)

Gerência de Marília Alves Barroso
(Sócia fundadora)

Com rapidez, competência e honestidade, tratamos de
documentação relativa a contratos, escrituras e registos
de sociedades comerciais e outras pessoas coletivas;
administração de propriedades rústicas e urbanas; habilitação de herdeiros, partilhas, etc..
Aconselhamos, acompanhamos e orientamos na defesa
dos seus direitos e interesses legalmente protegidos.
Avenida de Berna, 34-A / 1050-042 LISBOA
Telefone 21 797 70 74 / FAX 217 93 08 12

Augusto Barroso
ADVOGADO
Rua de São Sebastião da Pedreira, n.º 110 - 2.º
1050-209 LISBOA / Telefone 21 351 10 40
Avenida de Berna, n.º 34-A
1050-042 LISBOA / Telefone 21 797 70 74

www.cerveiranova.pt

onze.
A Notária,
Maria Gabriela Correia Pereira Baptista

SOLIDARIEDADE COM
“CERVEIRA NOVA”
Tiveram a gentileza de contribuir com ajuda extra
e solidária para com a manutenção do “Cerveira Nova” os
seguintes assinantes, a quem agradecemos:
D. Filomena Magalhães Costa Venade, dos EUA,
€ 25,23; José Esteves Silva, de Loivo, € 2,00; José Costa, de VNCerveira, € 2,00; Manuel Barros Barbosa, de
Lovelhe, € 2,00; Alípio José Marinho Ribeiro, de Campos,
€ 2,00; D. Maria de Lourdes Ribeiro Barreiro Pereira, do
Canadá, € 10,00; Manuel Décio de Barros, de Lovelhe, €
2,00; Manuel da Silva Correia, de Gondarém, € 2,00; Agostinho Cunha Esteves, de VNCerveira, € 2,00; Alberto Júlio
Martins Conde Pacheco, de Lovelhe, € 2,00; Júlio António
Barros, de Sesimbra, € 2,00; D. Delfina Conceição Santos,
de Tondela, € 2,00; D. Ana Rodrigues Silva, de Campos, €
2,00; João Batista Barros Silva, de Lisboa, € 2,00; José Augusto Sousa Calheiros, de Valença, € 2,00; D. Aurora Maria
Fernandes, de Campos, € 2,00; Augusto José Encarnação
Valentim, de Loivo, € 2,00; João Lima Duro, de VNCerveira,
€ 2,00; Eng.º Luís Mário Moreira Lobo, de Lisboa, € 2,00;
Albano Luís Dantas, de Candemil, € 2,00; José Maria Faria
Barbosa, de Candemil, € 2,00; Telmo Jorge Bravo Diz, de
VNCerveira, € 2,00; António Joaquim Felgueiras Costa, de
Reboreda, € 2,00; Luís Augusto Esteves Videira, de Lisboa, € 84,00; José Joaquim Roda, de VNCerveira, 2,00;
D. Madalena Dias Lopes, de Vila Nova de Gaia, € 4,00; D.
Maria Margarida Batista Tavares, do Barreiro, € 2,00; António Rodrigues Ribeiro Castro, de Reboreda, € 12,00; D.
Arminda Maria M. Conde Pacheco Campos, de Torredeita,
€ 2,00; D. Maria de Lourdes Caldas Carneiro, de S. Tomé
de Negrelos, € 2,00; Manuel Ângelo Guerreiro Teixeira,
de Sopo, € 2,00; Diamantino Manuel Coelho Vale Costa,
de VNCerveira, € 2,00; D. Maria da Conceição Queirós P.
Cunha, de Loivo, € 2,00; D. Adelina Costa Gonçalves, de
Lovelhe, € 2,00; José Manuel Gonçalves Bouça, de Loivo, € 2,00; Mário Cunha Pereira, de Loivo, € 2,00; Artur
Cunha Dias, de Reboreda, € 9,00; D. Maria Julieta Martins
Vicente Leite, da Figueira da Foz, € 2,00; Luciano Paixão
Silveira, de Sopo, € 3,00; João Marcial Esteves Giestal, de
Caminha, € 12,00; Manuel José Gomes Rebelo, de Loivo,
€ 2,00; José António Gomes Rego, do Brasil, € 7,50; Joaquim Ferreira Miranda, de VNCerveira, € 2,00; Domingos
Branco do Poço, de Lisboa, € 2,00; Armindo Rosa Mota
Gomes, de Candemil, € 2,00; José César Guerreiro de
Morais, de VNCerveira, € 2,00; Augusto Fernandes Afonso, de VNCerveira, € 2,00; D. Maria das Dores Tenedório
Elísio, de Loivo, € 2,00; Joaquim Augusto Pereira Rebelo,
de VNCerveira, € 2,00; Jaime José Barros, de Espinho, €
4,00; Luiz Cruz Matos, de Caminha, € 2,00; José Joaquim
Brito, da França, € 2,00; D. Ermelinda Gomes, da França,
€ 10,00; Gaspar Lopes Viana, de VNCerveira, € 2,00; Armando António Bouça, de Loivo, € 2,00; Manuel Francisco
Esmeriz, de VNCerveira, € 2,00; Sérgio Maria Rebelo, de
Espinho, € 2,00; Júlio Dantas, de Campos, € 2,00; Germano Abreu Guerreiro, de Melgaço, € 2,00; D. Fernanda
Bouçós Barros Costa, de Cornes, € 2,00; Diamantino Nascimento Gonçalves, de Campos, € 2,00.
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Escola Superior Gallaecia
promove ‘Concurso de
Fotografia de Natureza’

Opinião / Temas Cerveirenses | 3

Juventude Socialista Vila
Nova de Cerveira

Os perigos negligentes

Exmo. Sr. Diretor do Jornal Cerveira Nova
A juventude Socialista de Vila Nova de Cerveira, em
colaboração com as restantes concelhias do distrito, vai organizar no dia 5 de março de 2011 um encontro de jovens denominado: “Um encontro de gerações, o futuro em comum”.
O evento pretende juntar os jovens do Distrito de Viana do
Castelo, para debater com políticos de várias gerações no activo a intervenção dos jovens na vida política atual e o futuro
da nossa região.
As atividades a desenvolver serão:
- 15:30 - Jogo de Futebol Inter-Concelhias da JS de Viana do
Castelo;
- 17:00 - Debate “Um encontro de gerações, o futuro em comum” com a participação de
- José Manuel Carpinteira (Presidente da Federação
Distrital do PS)
- Nuno Silva (Candidato a Presidente da Federação
Distrital da JS)
- Vítor Nelson Silva (Ex-coordenador da JS de Vila Nova
de Cerveira)
- 18:30 - Lanche convívio entre os participantes.
O evento terá lugar no complexo desportivo da freguesia de
Gondarém e está aberto a todos os jovens, entre os 14 e os
30 anos.
Sem outro assunto de momento, desde já grato pela
atenção dispensada.

A ESG/Escola Superior Gallaecia lançou em janeiro último um concurso de fotografia de natureza dirigido a todos os
amantes da fotografia e da natureza, maiores de 16 anos. A instituição universitária alia-se, assim, à causa do Ano Internacional
da Biodiversidade (2010) e do Ano Internacional das Florestas
(2011), no pressuposto de que a iniciativa de dispor a fotografia
ao serviço da natureza, enquanto fonte de vida e biodiversidade,
mas também de arte e expressão de beleza natural promoverá a
sensibilização e reflexão para matérias tão sensíveis e prementes como a conservação e gestão sustentável da Terra.
O concurso que decorre até 30 de março de 2011 premiará a fotografia vencedora com uma Impressora Multifunções
Epson Stylus Photo PX 820 FWD, ao segundo premiado será
oferecida uma Estadia de Duas Noites num Bungalow T0 na
Quinta de Pentieiros, Ponte de Lima, e o terceiro classificado
arrecadará um Equipamento Fotográfico. Os premiados serão
convidados a apresentar os seus trabalhos numa exposição a
realizar na ESG, juntamente com as fotos mais relevantes.
Para mais informações os interessados poderão consultar o site www.esg.pt

Cumprimentos,
Carlos Gonçalves
Coordenador da JS de Vila Nova de Cerveira

Turmas do 9.º ano da Escola
Básica e Secundária de
Cerveira participaram numa
visita de estudo a Coimbra

ESG/Escola Superior Gallaecia

Sou o João

Olá! Sou o João, a minha única riqueza que tenho é a
fé em S. Bento.
- Ajudo na igreja, se alguém já me viu a passar na rua, diz...!
Aquele é louco?
- Não, não sou, apenas sou muito certinho no que faço.
- ...Quando me dão um recado para fazer, fico programado como
um computador e levo aquilo na minha cabeça, que não ligo a
mais nada.
- Mas, no entanto...! Quem é mais feliz do que eu?
Texto e fotografia enviados por
Victor Manuel Saraiva Pinto
(Chão do Outeiro - Loivo)

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

Os alunos e professores que integraram a visita de estudo chegaram a Coimbra aproximadamente às 10:30 horas e
logo começaram um dia que se adivinhava atarefado.
Fizeram-se 2 grupos e enquanto uns visitavam o Mosteiro de Santa Clara a Velha, outros visitavam a Quinta das Lágrimas.
O lindíssimo Mosteiro de Santa Clara a Velha ao longo
dos séculos serviu de “lar” às freiras desde tenra idade, quando
ainda não o eram. Hoje, o seu aspeto, tanto interior como exterior, está bastante modificado devido às constantes inundações
que sofreu ao longo do tempo e também por culpa de intervenções de arqueologia que aconteceram neste Mosteiro onde já se
descobriram inúmeras relíquias e se criaram inúmeras teorias
sobre o seu passado.
Na Quinta das Lágrimas foi dada uma breve explicação
sobre a história do local que, segundo a lenda, foi cenário do homicídio de D. Inês de Castro cujo sangue está ainda exposto nas
pedras da Fonte das Lágrimas, fonte que dá o nome à Quinta.
Depois de tudo isto, tiveram uma pausa que não foi longa para almoçar e logo a seguir dirigiram-se à histórica Universidade de Coimbra com o intuito de ficar a conhecer a Biblioteca
Joanina.
Por último, foram até ao Museu da Ciência, local onde,
para além de ouvirem uma explicação, viram diversos objetos e
exposições que tinham funções surpreendentes, típicos de um
Museu da Ciência.
Depois de um dia destes, que nem por ter sido algo
cansativo deixou de ser divertido e engraçado, voltaram a Cerveira, onde chegaram por volta das 20:30.
Bruno de Oliveira Quintas, 9º A

Já lá vai mais de um ano sobre o vendaval que passou
pela freguesia de Gondar. Como toda a gente sabe este deixou
marcas por todo o lado, com especial incidência no ringue da
escola. A Escola teve grandes obras de requalificação a partir de
2007 em que com a grande intervenção no edifício foi também
feito um ringue gimnodesportivo onde a gente nova passa os
momentos de lazer.Com o referido vendaval a estrutura da vedação executada deficientemente porque, as nossas autarquias
não tem uma fiscalização e assim as empreitadas são feitas ao
gosto do empreiteiro, caiu derrubando também parte do frágil
muro de suporte. Continua no entanto a ser utilizado o espaço
como se nada tivesse acontecido pondo em perigo a vida dos
miúdos que correm o risco de levar com a estrutura em cima. Até
quando a negligência nos leva a por em perigo um espaço que
se quer público. Este que alguém utiliza porque a parte restante
onde se gastou muito dinheiro está às moscas, desde que a escola deixou de funcionar. Que desperdício. Outro facto curioso
das empreitadas púbicas como esta é que, a parte visível do
muro do ringue foi feito em blocos de cimento rústico e a grande lateral que ninguém vê é feita em pedra aparelhada de 1ª.
Justificação? Os ajustes diretos passaram a ser nas autarquias
a REGRA e não a exceção, tornando assim muito pertinente a
pergunta do diretor do tribunal de contas. Quem ganha com os
ajustes diretos.
Voltando à escola que ao longo dos anos tem tido grandes projetos só como promessas eleitorais e que depois se esquecem, poderia muito bem albergar algumas das ditas. Ainda
hoje me falava a tia Elvira (pessoa das mais antigas da freguesia,
que já ninguém se lembra dos nomes que se davam às peças
de um TEAR e que muita pena tinha de que isso se perdesse).
Isto é uma dessas Promessas. A recolha etnográfica dos usos e
costumes e do artesanato da nossa freguesia poderiam ocupar
este espaço com outros que já muito temos falado.
1. Um ponto de acesso à Internet, para aqueles que não a
tem.
2. Uma zona de lazer para os idosos e não só
3. Uma mostra do nosso artesanato
Muitas coisas aqui poderiam ser feitas, mas tudo isso
só com a colaboração da AUTARQUIA e com o consentimento
desta que aqui como em toda a freguesia é quem gere (bem
ou mal) os nossos recursos. Na parte etnográfica, a recolha do
rol das águas, o aproveitamento dos recursos naturais, como os
ribeiros e caminhos, os edifícios da freguesia etc. Digo que gere
muito mal.
O tempo que os Autarcas têm para dedicar à junta é
pouco e como me disse uma vez o presidente da junta ninguém
trabalha de borla. Totalmente errado porque este é um trabalho
de voluntariado e não tem que ser ressarcido de todos os minutos que ali se perdem.
Prometer não custa nada, mas depois fazer é que e
diferente porque o tempo não chega e ninguém quer delegar tarefas para que outros não fiquem com os méritos de obras executadas.
Assim não se faz nem se deixa fazer, continuando as
promessas a serem feitas para as próximas eleições porque a
nossa gente tem a memória curta. Para outros basta um pedido.
A segurança acima de tudo.
Constantino Rocha - Gondar

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

CREDIVISÃO
10 MESES SEM JUROS

ASSINE, LEIA
E DIVULGUE

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

“CERVEIRA NOVA”

CAMINHA
- Praça Cons. Silva Torres, 49-51 - Tel.: 258 724 300
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CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA
MÚTUO DO NOROESTE, C.R.L.
Sede: Praceta Dr. Francisco Sá Carneiro
4750-297 BARCELOS
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Barcelos, com o número único de matrícula e identificação fiscal
506 656 267

ALIMENTACION - ESTACO
MANUEL ALVAREZ

LA VETUSTA MORLA

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

LIVRARIA e PAPELARIA / JORNAIS e REVISTAS

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

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

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Cristina Cancela

CONVOCATÓRIA

Solicitadora

Ao abrigo do n.º 2 do artigo 22.º dos Estatutos, convoco os
associados da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Noroeste,
C.R.L., para reunirem em Assembleia Geral Ordinária, pelas
09 horas do dia 26 de março de 2011, na sua Sede Social, sita
na Praceta Dr. Francisco Sá Carneiro, com a seguinte:

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

ORDEM DE TRABALHOS
1.º Apreciação e votação do Relatório de Gestão, Contas e
Anexo às Contas relativos ao exercício de 2010 da Caixa de
Crédito Agrícola Mútuo do Noroeste, C.R.L. e das propostas
de aplicação de resultados, apresentados pelo Conselho de
Administração Executivo, assim como do respetivo Parecer
do Conselho Geral e de Supervisão e do Relatório da Comissão para as Matérias Financeiras.

Júlia Pinto Barbosa
Solicitadora
Escritório: Rua Queirós Ribeiro, 64
Tlf.: 251 794 916 / Tlm.: 917 584 652
4920 - 289 VILA NOVA DE CERVEIRA

M.ª Yolanda Martinez Pereira

FAZEMOS FOTOCÓPIAS

Laura Barros

Mediação Imobiliária, Lda.
COMPRA - VENDA - ADMINISTRAÇÃO
(Licença 341-AMI)
Rua César Maldonado, r/c, n.º 46
Tlf./Fax: 251 795 078 / Tlm.: 936 270 512
4920 - 265 VILA NOVA DE CERVEIRA
www.laurabarros.com / e-mail: geral@laurabarros.com

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

2.º Deliberação sobre o pedido de exoneração de associados
nos termos do n.º 2 do artigo 13.º dos Estatutos.
3.º Elevação do Capital Social Mínimo da Caixa de Crédito
Agrícola Mútuo do Noroeste, C.R.L. para dezassete milhões
e quinhentos mil euros, nos termos da Portaria n.º 312/2010,
de 5 de maio.
4.º Alteração da redação do artigo 8.º, n.º 1 dos Estatutos
que passará a ter a seguinte redação: “O Capital Social da
Caixa Agrícola é variável e ilimitado, no mínimo de dezassete
milhões e quinhentos mil euros”.
5.º Deliberação e votação sobre o pedido da Caixa de Crédito
Agrícola Mútuo de Vila Verde e Terras do Bouro, C.R.L., para
a instalação de uma sua Agência, no lugar de Corvos, Freguesia de Anais, Concelho de Ponte de Lima.
6.º Apreciação e deliberação sobre a proposta do Conselho
de Administração Executivo para a emissão de Títulos de Investimento até ao montante de € 5.000.000,00 (cinco milhões
de euros).
7.º Outros assuntos de interesse coletivo.
Todos os elementos sujeitos à apreciação encontrar-se-ão
disponíveis nas Agências da Caixa de Crédito Agrícola, a partir do próximo dia 11 de março de 2011.

Ad

aeternum, lda.

REDE IMOBILIÁRIA DA APEMIP

A Rede dos Mediadores Imobiliários

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

Agência Funerária
António Guerreiro, Lda.

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

Agência Adriano
(FUNDADA EM 1862)
Adriano Gonçalves da Cunha

ARMADOR * FUNERAIS * TRANSLADAÇÕES

Armador

FUNERAL SOCIAL: 375,75 €, MAS COM MAIS OPÇÕES

FUNERAIS E TRANSLADAÇÕES

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

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

Se à hora marcada não estiverem presentes o número suficiente de associados para o funcionamento da Assembleia
Geral, esta reunirá uma hora depois, com qualquer número,
de acordo com o n.º 2 do artigo 25.º dos Estatutos.
Barcelos e Sede Social da Caixa de Crédito Agrícola, aos 18
de fevereiro de 2011.
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Dr. Sebastião Camilo Oliveira Ramos

O REI DO POLVO

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

Especialistas em grelhados e caça / Carnes exóticas
Costeletas de Crocodilo, Lombo de Javali
Turnedós de Faisão, Bisonte, Veado,
Avestruz, Zebra, Gazela e Kanguru

Chamosinhos, 37 / SÃO PEDRO DA TORRE
Telefone: 251 839 256 / Fax: 251 837 691

NÃO ACEITAMOS RESERVAS
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Requalificação da praça da Galiza pronta no início deste verão
A obra de requalificação da praça da Galiza, no coração de Vila Nova de Cerveira, ficará
concluída no início deste verão. O investimento,
que ronda os dois milhões de euros, fará com
que esta praça, também conhecida como Largo
da Feira, renasça enquanto espaço polivalente.
Para além de voltar a receber a feira semanal, que tantos visitantes traz à vila, a praça
passará a ter uma estrutura coberta em frente
ao Mercado Municipal, que dará apoio não só à
feira como a outros eventos.
Esta requalificação trará ainda à praça
da Galiza o parque de estacionamento, bastante melhorado, que poderá ser utilizado sempre,
exceto nos dias de feira. Fica igualmente vocacionado para poder acolher, por exemplo, acontecimentos de caráter cultural.
Por isso, esta requalificação implica a reorganização de todo o espaço. Estão a ser realizadas mais-valias ao nível das infraestruturas
básicas e será efetuada a respetiva repavimentação.
Está ainda a ser edificado um auditório,
parcialmente por cima do Mercado Municipal,
que, nesta empreitada, ficará concluído apenas no exterior, ficando o interior a aguardar por
posterior candidatura comunitária. Este auditório
terá capacidade para mais de 400 pessoas.
Dada a dimensão e a localização geográfica da obra, houve necessidade de alterar
hábitos e procedimentos das pessoas que normalmente ali afluíam.
Por isso, e entre outros, os comerciantes
do mercado têm sentido alguns constrangimentos, que a Câmara lamenta, mas que tudo fará
para que sejam minimizados.

23 de Fevereiro

REUNIÃO DO EXECUTIVO
Ordem do Dia
Órgão Executivo
• Aprovação da ata da reunião de 9 de fevereiro de 2011
• Aquisição de viatura para Proteção Civil – proposta
• Arrematação, em hasta pública de venda por carta fechada, de aquisição de veículos em fim de vida útil e sucata
diversa

Rendas e Concessões
• Alteração de rendas – Bairro Social da Mata-Velha, Loivo
• Md Nuzrul Islam – ausência da feira semanal
• Ana Maria Mocosinho Elich – viabilidade de cartão de venda ambulante
• Ivone Caldas Neves Correia – pedido de concessão de
cartão de venda ambulante

Juntas de Freguesia
• Junta de Freguesia de Lovelhe – atualização da toponímia
• Freguesia de Covas – pedido de levantamento topográfico

Associações Culturais,
Desportivas e Humanitárias
• .DSL - Associação de Desenvolvimento Social e Local de
Vila Nova de Cerveira – cedência do jardim-de-infância de
Loivo
• Associação Cultural e Recreativa Minho na Vila – cedência do jardim-de-infância de Campos

Centros Sociais e Paroquiais, Comissões
de Festas e Fábrica da Igreja
• Centro de Cultura de Campos – novos Órgãos Sociais –
limpezas e podas nas margens do rio Minho

Expediente e assuntos diversos
• Instituto do Desporto de Portugal – IP – proposta de adesão ao Centro Municipal da Marcha e Corrida
• Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das
Pescas – protocolo de gestão de imóveis – Casa de Guarda Cumieira, A – 112 e Quartel, A 267, Covas
• Gabinete do Secretário de Estado da Educação – transferência de competências para os municípios: ADSE
• Posto farmacêutico móvel – Farmácia de Campos
• Escola Secundária de Ponte de Lima – protocolo de colaboração
• Associação das Testemunhas de Jeová de Vila Nova de
Cerveira – aluguer do auditório do Cine-Teatro
• Isabel Araújo – proposta de edição de uma trilogia de contos infantis
• Resumo diário da tesouraria
• Aprovação da ata em minuta

Iniciativa decorre no segundo
domingo de cada mês
Rondalla anima primeira Feira
de Artes e Velharias do ano
O Grupo de Rondalla, do Centro Cultural de Pontellas-Galiza, vai desfilar, no próximo dia 13, pelas 15,30 horas, nas ruas do
Centro Histórico de Vila Nova de Cerveira, a
partir do Centro Coordenador de Transportes, tendo como principal epicentro o Largo
do Terreiro e a Feira de Artes e Velharias,
onde termina a atuação.
Desta forma, pretende-se animar o
Centro Histórico de Vila Nova de Cerveira e
inaugurar a primeira Feira de Artes e Velharias do ano.

Textos da responsabilidade do Gabinete de Imprensa da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira
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“O Alto Minho e a República”
com exposição em Cerveira

Polémica entre Sapardos e Cossourado por motivo
de uma antena de telecomunicações
Por motivo da instalação de uma antena de telecomunicações, na freguesia de Sapardos criou-se uma polémica entre esta freguesia do concelho de Vila Nova de Cerveira
e a autarquia de Cossourado, do concelho de Paredes de
Coura.
Ambas reivindicam a propriedade do local onde a
antena foi instalada, com a Junta de Freguesia de Sapardos
a afirmar que o sítio é de sua pertença, conforme documentos
dos Serviços Florestais. E a Junta de Cossourado a reclamar

que os terrenos são sua pertença, conforme poderá ser confirmado pelo Tombo da freguesia.
Ao que parece, este conflito de limites entre duas
freguesias vizinhas irá ser discutido na justiça, dado que as
duas partes procuram, cada uma, fazer prevalecer as suas
razões.
Como curiosidade, refira-se que a renda anual da
antena é de 3500 Euros.

Concentração de bombos em
13 de março, em Sapardos,
onde haverá porco no espeto

Mel e outros produtos da área
da apicultura com posto de
venda em Vila Nova de Cerveira

No largo da Igreja, na freguesia de Sapardos, vai ter
realização, no dia 13 de março, uma concentração de bombos,
cujo início está previsto para as 14,30 horas.
Organizada pela comissão de festas em louvor de Nossa Senhora de Fátima, a concentração, que se prevê ir ser grande, terá ainda outros atrativos de raiz gastronómica.
E o mais importante será, sem dúvida, a comercialização de carne de porco no espeto, cujo rendimento reverterá
como ajuda para os festejos dedicados a Nossa Senhora de Fátima.
Na concentração de bombos estarão representados
diversos grupos do Alto Minho.
A exposição “O Alto Minho e a República”, integrada no
primeiro centenário de implantação da República, esteve patente
na Casa de Turismo de Vila Nova de Cerveira.
Foi de de uma organização conjunta dos arquivos municipais de Arcos de Valdevez, Caminha, Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Ponte de Lima, Valença, Vila Nova de Cerveira e
Viana do Castelo, que contou com o apoio do Arquivo Distrital de
Viana do Castelo e das câmaras municipais. Na mostra puderam
ser vistos vários documentos que faziam parte dos espólios dos
arquivos.

Alunos de Vila Nova de
Cerveira no ‘Safari Fotográfico
da ETAP em Melgaço’
Na rua do Forte, na sede do concelho de Vila Nova
de Cerveira, abriu ao público a “Casadomel”, pertença da firma
Franclim & Fernandes, Lda.
O novo estabelecimento, que em fase inicial só abre
às sextas-feiras e aos sábados, dedica-se à venda de mel e de
outros produtos e artigos dentro da área da apicultura, nomeadamente cosméticos feitos à base do mel.
Com o incremento que o mel e os seus derivados tem
tido nos últimos anos, no concelho de Vila Nova de Cerveira,
graças à realização de ‘Feiras do Mel’, a abertura de uma casa
onde aquele produto se pode adquirir, bem como artigos que poderão ser utilizados em trabalhos ligados à apicultura, é deveras
interessante.

Aos cerveirenses interessados
Março é mês de rastreios
dentários gratuitos
• 66% dos portugueses têm cárie
• Cerca de ¼ dos adultos têm sensibilidade dentária
• Só 31% dos adultos têm gengivas saudáveis
Durante o mês de março, a Colgate e a SPEMD (Sociedade Portuguesa de Estomatologia e Medicina Dentária) vão
promover a 12ª edição do “Mês da Saúde Oral da Colgate e
SPEMD”.
Durante esse período, médicos dentistas e estomatologistas de todo o país, incluindo Madeira e Açores, farão rastreios
dentários gratuitos (sem tratamentos ou radiografias) à população, visando sensibilizar os portugueses para a importância da
higiene e saúde oral. Os objectivos da campanha centram-se em
prevenir doenças da boca, como as cáries, a sensibilidade dentária ou a gengivite, e aferir o estado da saúde oral em Portugal.
Os interessados em fazer um rastreio dentário gratuito
no âmbito do “Mês da Saúde Oral da Colgate e SPEMD” podem
recolher informações sobre o consultório aderente mais conveniente, contactando a “linha azul” – 808 305 306, diariamente,
entre as 12H00 e as 23H00.
De acordo com dados da 11ª edição do “Mês da Saúde
Oral da Colgate e SPEMD”, que abrangeu 4.070 rastreios, cerca
de 66% da população portuguesa tem cárie dentária em pelo
menos um dente.

Contas dos Bombeiros de
Cerveira em Assembleia Geral
ordinária no dia 11 de março
Para a discussão e aprovação do relatório e contas de
gerência relativos ao exercício de 2010, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Cerveira leva a
efeito uma assembleia geral ordinária em 11 de março.
A reunião terá início às 20,30 horas e vai decorrer nas
instalações do novo quartel-sede, situado na avenida das Comunidades.
Na aprovação das contas haverá, também, o parecer
do Conselho Fiscal.
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Os alunos dos cursos de Operadores (Nível II) e Técnicos (nível IV) de Fotografia da ETAP - Escola Profissional de
Viana do Castelo e Vila Nova de Cerveira respetivamente, visitaram no dia 18 de fevereiro, na vila de Melgaço, vários espaços de
conteúdos diversificados, num registo de uma visão múltipla de
uma região, tanto na perspetiva histórica (Núcleo Museológico,
Torre de Menagem e Museu do Cinema), mas também numa
abordagem Cultural (Solar de Alvarinho e Espaço Memória e
Fronteira).
Estes conteúdos múltiplos forneceram competências
aos alunos para uma melhor “assimilação” das abordagens estéticas e culturais de outras épocas históricas, para registos fotográficos inerentes aos temas e de desafio em fotografar o tempo
cronológico.

Conduta, em Sapardos,
continua a causar problemas
na travessa da Balsa

Uma informação de agrado
para pescadores cerveirenses
Conforme já damos conta no editorial deste número de
“Cerveira Nova”, a aprovação, na Assembleia da República, de
uma proposta que recomenda ao Governo para que nos descontos dos pescadores do rio Minho seja apenas obrigatória a
demonstração do rendimento mínimo equivalente a quatro salários mínimos por ano e não os doze como preconiza a Portaria
aprovada em maio do ano passado.
Foi o Bloco de Esquerda que tomou a iniciativa de levar
este caso, que tanto afeta os pescadores locais, ao Parlamento e
conseguir que a proposta de recomendação ao Governo tivesse
também os votos favoráveis do PSD, PCP, CDS e os Verdes,
havendo apenas a abstenção do PS.
Espera-se agora que o Governo esteja sensível aos
argumentos da proposta.
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Segundo informação local, existe na freguesia de Cornes, na travessa da Balsa, uma conduta de água com cerca de
1,5 metros de profundidade, a qual se encontra em perigosa situação desde a construção da A28.
Não está tapada, nem assinalada e a iluminação, por
ali, é precária.
Vários acidentes de veículos e de peões já têm acontecido naquele sítio. Ainda, recentemente, Ivone Correia, residente
no lugar de Gontige, na freguesia de Reboreda, caiu na tal conduta quando ia ver um acidente ocorrido com um automóvel. E
resultou que a Ivone Correia fraturou o braço direito, tendo de
ser assistida no Centro Hospitalar do Alto Minho, em Viana do
Castelo.
E agora, pergunta a afetada, quem lhe vai pagar os
prejuízos sofridos?
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Crónica da quinzena
Como dois simples relógios, em Cerveira,
simplificam uma diferença horária Ibérica
Aparte os sábados das feiras semanais, em que
Vila Nova de Cerveira fica com elevado número de pessoas, sendo a grande maioria espanholas, há outros dias
em que, sem as grandes aglomerações dos mercados,
também a presença de “nuestros hermanos” chega a ser
significativa.
Daí que os cerveirenses, especialmente os ligados ao comércio, tomem medidas tendentes a agradar
aos visitantes que, desde a entrada em funcionamento da
“Ponte da Amizade”, que faz a ligação Cerveira/Tominho,
são presenças constantes na sede do concelho.
E é na sede do concelho, na avenida 1.º de Outubro, que se localiza a pastelaria “Velha Rosa”, onde vamos
encontrar um facto curioso que vem ao encontro daquilo
que temos vindo a referenciar relativo ao cuidado, ao interesse e, porque não dizer, até carinho que se denota para
com os vizinhos espanhóis.
No referido estabelecimento comercial sempre
existiu um relógio de parede, onde quem o desejasse era
esclarecido no tocante ao horário que vigorava em Portugal. Só que, recentemente, foi colocado outro relógio que
tem o avanço de uma hora em relação ao relógio que já ali
se encontrava.
E a explicação é simples. Um relógio é para o português se orientar e o outro para o espanhol estar também
em sintonia com a “sua” hora.
Como é do conhecimento quase geral, os relógios em Espanha andam adiantados uma hora em relação
aos portugueses, pelo que a iniciativa, levada a cabo na
pastelaria, com certeza que veio agradar aos clientes espanhóis.
Com o interessante pormenor que o relógio, com
o horário dos nossos vizinhos do lado de lá do rio Minho,
se encontra adornado de mínis bandeiras espanholas
como a dizer que a hora daquele relógio é a guia exata
do por quem teve a ideia e a pôs em prática.
que os cidadãos espanhóis terão que seguir.
E como dois simples relógios marcam as diferenJosé Lopes Gonçalves
ças do tempo de dois povos ibéricos, tudo bem aproveita-

Transmissão direta, de Cerveira, no dia 19 de
fevereiro, do espaço televisivo ‘Programa das
Festas’
A juntar à animação de mais uma feira semanal,
aconteceu que nesse sábado, dia 19 de fevereiro, entre as 16
e as 19 horas, a RTP1 transmitiu diretamente de Vila Nova de
Cerveira a popular rubrica ‘Programa das Festas’.
Dois conhecidos apresentadores, Helder Reis e Cristina Alves, animaram essas cerca de três horas de ação em
que a culinária local, com mais relevância para a confeção da
lampreia, foi um dos motivos de realce na voz de cozinheiros
e de outras pessoas ligadas à atividade gastronómica.
Igualmente o folclore minhoto e outros motivos etnográficos e artesanais, tais como “biscoitos de milho”, moinhos da Gávea e Aquamuseu, bem como o ciclo de vivência
do famoso ciclóstomo no rio Minho, foram um notório cartaz
nesta transmissão televisiva. Aliás, e ainda dentro do espaço dessas três horas, foi aproveitado pela RTP, já depois de
encerrada a transmissão direta, para apresentar uma edição
FOTO MOTA
gravada do programa “Preço Certo” em que estavam concorras cerveirenses que estiveram disponíveis para colaborar
rentes do concelho de Vila Nova de Cerveira.
Portanto, um espaço preenchido com temas e figu- com a RTP.

INATEL de Vila Nova de Cerveira com projetos mais
avançados em que irão ser gastos cerca de cinco
milhões de euros
Conforme já temos publicado, o INATEL de Vila Nova
de Cerveira, localizado na freguesia de Lovelhe, está a passar
por importantes obras que, numa primeira fase, compreendem
a remodelação total do edifício principal e de outros espaços ali
existentes. Depois vai seguir-se a construção da área de SPA
que servirá para dar apoio à zona das piscinas.
Será um empreendimento inovador, em que a parte
nova se destacará da antiga, mas num enquadramento que em
nada destoará.
Assim, surgirá uma unidade hoteleira de quatro estrelas, equipada com cerca de uma centena de quartos, o que
transformará o antigo centro de férias do INATEL num ponto
mais inovador e numa maior referência para o turismo nacional e
até internacional.
O investimento prevê-se que seja superior aos cinco
milhões de euros e todo o equipamento deverá estar concluído
dentro de ano e meio.
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FUNERAIS
EM CERVEIRA
Para o Cemitério Municipal de Vila Nova
de Cerveira foi a sepultar FERNANDO LEOPOLDO FERROS ROMEU
ROMEU,, casado, de 74
anos de idade.
O falecido, que residia há longos anos
em Viana do Castelo, foi funcionário bancário, tendo prestado serviço em diversas terras. Foi também dirigente da Associação de
Futebol de Viana do Castelo.
Era natural de Moçambique e filho de
cerveirenses.
Igualmente para o Cemitério Municipal,
efutuou-se o funeral de MARIA DE LURDES
DANTAS ROLEIRA RIBEIRO,
RIBEIRO, de 51 anos,
casada, que residia no Bairro Social da Mata
Velha, na freguesia de Loivo, sendo natural
de Vila Nova de Cerveira.
Com 70 anos de idade foi a enterrar, no
Cemitério Municipal, MANUEL JOÃO FIÚZA ROLEIRA
ROLEIRA,, que residia em S. Pedro de
Rates.
Era casado e natural de Lovelhe.

EM CORNES
ALCIDES DE JESUS DE BARROS,
BARROS, de
94 anos de idade, foi enterrado no Cemitério
Paroquial de Cornes. Era viúvo e residia no
lugar da Chão.

Também para o Cemitério Paroquial de
Cornes foi a sepultar MARIA DA PURIFICAÇÃO GONÇALVES MARINHO,
MARINHO, de 77 anos,
viúva, que residia no lugar de Regadas

EM NOGUEIRA
Também com a avançada idade de 94
anos, foi a sepultar, no Cemitério Paroquial
de Nogueira, VIRGÍLIO GONÇALVES DA
CUNHA,, que era casado.
CUNHA
Embora natural da freguesia de Nogueira, teve como ultima residência Barcelinhos,
no concelho de Barcelos.

EM CAMPOS
Aos 64 anos de idade foi enterrado, no
Cemitério Paroquial de Campos, JOAQUIM
DA ASSUNÇÃO GONÇALVES PEREIRA.
PEREIRA.
Era casado e residia na rua da Cruz, na
referida freguesia de Campos.

EM LOVELHE
JOSÉ MARIA DA COSTA,
COSTA, utente do Lar
Maria Luísa, foi a sepultar no Cemitério Municipal.
Viúvo, contava 90 anos de idade, era
cabo aposentado da extinta Guarda Fiscal,
e residiu durante largos anos na freguesia
de Lovelhe.

EM REBOREDA
Contando 91 anos de idade, foi a enterrar no Cemitério Paroquial de Reboreda
ADELINA ADELAIDE DE CASTRO.
CASTRO.
Era viúva e residia no lugar de Telheirinhas.

EM COVAS
Para o Cemitério Paroquial de Covas, foi
a sepultar MARIA DOS PRAZERES FERNANDES PEDREIRAS AFONSO,
AFONSO, casada,
60 anos de idade, que residia no lugar de
Vilares, daquela paróquia.

EM CANDEMIL
Com a idade de 67 anos, foi a sepultar,
no Cemitério Paroquial de Candemil, JOSÉ
MARIA GONÇALVES PEREIRA,
PEREIRA, que era
casado e residia na rua da Costa.

Às famílias de luto apresentamos sentidas
condolências.

Pague a sua assinatura através de
transferência bancária para a conta com o
NIB: 0033-0000-50077499264-05
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Federação do PS Viana
do Castelo lamenta
desaparecimento de Alberto
Marques Oliveira e Silva
A Federação Distrital do Partido Socialista de Viana do
Castelo lamenta o desaparecimento do político e grande humanista Alberto Marques Oliveira e Silva, que faleceu ontem, aos 86
anos.
Advogado, fundador do Partido Socialista, Oliveira e
Silva dedicou boa parte da sua vida às causas públicas, servindo
sempre com generosidade e dedicação o seu país e, com extremo carinho, este distrito de Viana do Castelo, onde nasceu, e
que representou como deputado e governador civil. Independentemente da idade, como escreveu Fernando Pessoa no Cancioneiro, para homens como este, “A morte chega cedo”.
Do notável currículo deste companheiro recordamos
o inconformismo e a coragem, manifestados desde cedo com
a oposição ao Estado Novo, quando ainda era estudante em
Coimbra, onde se licenciou em Direito, com o Curso de Ciências
Pedagógicas.
A audácia em tempo de ditadura valeu-lhe a prisão pela
PIDE, a polícia política do regime, que não tolerava os que ousavam, como Oliveira e Silva, discordar.
Mas Oliveira e Silva nunca se conformou. Foi membro
do MUD Juvenil (Movimento de Unidade Democrática Juvenil) e
ajudou a fundar o Partido Socialista, onde desempenhou vários
cargos, integrando designadamente na Comissão Nacional e na
Comissão Política Nacional.
Foi deputado, eleito pelo distrito de Viana do Castelo,
em várias legislaturas, ministro da Administração Interna no II
Governo Constitucional e governador Civil de Viana do castelo
por três vezes, a última entre 1995 e 2002.
As causas sociais ocuparam um lugar constante transversal ao longo da sua vida. Exercia presentemente o cargo de
provedor da Santa Casa de Misericórdia de Viana do Castelo.
O seu desaparecimento deixa-nos mais pobres, mas o
seu percurso e o seu exemplo permanecem.
Manifestamos, pois, o nosso enorme pesar, expressando as mais sinceras condolências à família.
José Vaz Carpinteira
Presidente da Federação Distrital do Partido Socialista de Viana
do Castelo

Novas Oportunidades na
freguesia de Argela
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ETAP Escola Profissional de
Valença abraça “Um Dia Pela
Vida” com ritmo solidário

No passado dia 28 de janeiro, a ETAP- Escola Profissional de Valença associou-se a mais uma iniciativa da comunidade local: a apresentação do Projeto ‘Um Dia Pela Vida’ em
Valença, da Liga Portuguesa Contra o Cancro.
A cerimónia decorreu nas instalações da Câmara Municipal, no Auditório Dr. Jorge Gama, tendo a colaboração desta
escola encerrado de forma emotiva as intervenções de todos
quantos dão um pouco de si a esta causa nobre. Após as intervenções de dois profissionais de saúde, dos responsáveis da
Comissão Local de Valença, do Presidente do Núcleo Regional
do Norte e do Senhor Presidente da Câmara Municipal, teve lugar a atuação de um grupo de alunos do Agrupamento de Escolas Muralhas do Minho, que interpretou o Hino associado a esta
atividade e, a finalizar, a participação da ETAP Escola Profissional.
O contributo da ETAP demarcou-se em duas fases distintas: a apresentação de um blog, da incumbência de alunos
finalistas do curso de Técnico de Informática de Gestão, que
visa manter informados todos quantos queiram conhecer, apoiar
e apadrinhar a associação e participar na luta contra o cancro e,
de seguida, a enérgica atuação do grupo de percussão e dança
“Ritmos do Mundo”, que integra alunos de diversas áreas e anos
de formação.
Após uma breve apresentação e demonstração do leque variado de danças de todo o mundo, “Ritmos do Mundo” encenou uma coreografia alegórica, na qual se espelhou, de forma
emotiva e contagiante, a simbologia do Hino do movimento em
questão, bem como a afetividade e força inerentes à luta pela
vida, combatendo uma enfermidade que a tantos teima em chegar. A porfia entre a doença e o amparo aconchegante de quem
está presente e não desiste foi o mote. A assistência comovida
aplaudiu.
Ao Amor, aliou-se a Esperança, o Abraço, o Silêncio…
a Vida.
Daniela Pinto Neves

AEVC congratula-se com
decisão camarária de
não permitir abertura de
hipermercados aos domingos à
tarde e aos feriados
Em dezembro de 2010, o Centro Novas Oportunidades
da COOPETAPE, Cooperativa de Ensino em parceria com a Junta de Freguesia de Argela, realizou uma ação de sensibilização
com vista a dar a conhecer à população Argelense a Iniciativa
Novas Oportunidades, os vários percursos formativos disponíveis, procurando sensibilizar os presentes para a necessidade
da elevação das qualificações escolares e profissionais. Em resultado da ação realizada no passado mês de dezembro, e tendo
sido grande a afluência, envolvência e recetividade da população neste projeto, o Centro Novas Oportunidades da COOPETAPE encontra-se a desenvolver processos de reconhecimento de
competências escolares e profissionais nesta freguesia. Estão
envolvidas catorze pessoas, a maioria Argelenses, sendo que
dez delas candidataram-se a uma certificação equivalente ao 9.º
ano de escolaridade e quatro pretendem alcançar a certificação
escolar equivalente ao 12.º ano de escolaridade.
Para além do acompanhamento prestado à população
Argelense, o Centro Novas Oportunidades da COOPETAPE, trabalha em cerca de quarenta locais, entre os quais juntas de freguesia, associações e empresas dos vários concelhos do distrito
de Viana do Castelo.
Enquanto “porta de entrada” para a melhoria da qualificação de todos os adultos que se dirigem até ao Centro, a equipa
tem como finalidade acompanhar os adultos nos seus processos
de qualificação escolar e profissional, procurando direcioná-los
para o caminho/percurso mais ajustado às suas necessidades
e motivações. Através dos processos de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências, os adultos poderão realizar a certificação escolar de nível básico (4.º, 6.º ou 9.º ano de
escolaridade) e de nível secundário (12.º ano), podendo ainda
enveredar pela certificação em várias saídas profissionais.
Até ao momento atual, o Centro Novas Oportunidades,
a funcionar desde janeiro de 2004, possui mais cinco mil pessoas inscritas, sendo que cerca de dois mil adultos já obtiveram
certificados.
Cidália Parente
José Carlos Silva

A Direção da Associação Empresarial de Viana do Castelo (AEVC) congratula-se com a decisão da Câmara Municipal
de Viana do Castelo de manter os horários dos estabelecimentos
comerciais em vigor desde 1996, ou seja, o encerramento das superfícies comerciais de venda ao público e prestação de serviços
com mais de dois mil metros quadrados ao domingo à tarde, com
autorização para abertura excecional em oito domingos por ano.
A AEVC felicita ainda a autarquia por atender às necessidades e vivências locais, designadamente o apoio ao comércio
local para que este consiga fortalecer-se e fazer face ao desequilíbrio existente entre os empreendedores que foram sempre a
“imagem de marca” de Viana do Castelo e as grandes superfícies
comerciais.
A Direção da Associação Empresarial de Viana do
Castelo sempre defendeu, aliás, que a existir uma alteração dos
horários de funcionamento ela deveria ir mais longe e prever o
encerramento ao domingo de todos os estabelecimentos da área
do comércio e distribuição alimentar com uma área superior a 500
metros quadrados, tal como sucede em grande parte dos países
europeus.
Em linha com as posições da Confederação do Comércio Português (CCP), a AEVC defende que o alargamento dos
horários aos domingos e feriados à tarde não se traduz na criação
de novos postos de trabalho mas apenas numa nova gestão dos
recursos humanos com transferência de pessoal de períodos com
menor fluxo de clientes para os novos horários de abertura.
Para além disso, é entendimento da Associação Empresarial de Viana do Castelo que, numa altura em que se assiste
a um cenário de retração do consumo, a abertura de superfícies
comerciais com mais de 500 metros quadrados ao domingo à tarde e aos feriados, tem vindo a traduzir-se no enfraquecimento da
espinha dorsal da economia local, designadamente do comércio
local, com o encerramento de estabelecimentos, a perda de postos de trabalho e o esvaziamento da atratividade do centro histórico.
Refira-se que, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE) o indicador de clima económico diminuiu ligeiramente
em fevereiro, mantendo o perfil descendente iniciado em Julho de
2010.
AEVC

Carta ao jornal
Ex Srs. do Jornal de
Cerveira, para o qual durante
tantos anos o meu querido e
estimado avô escreveu. Aqui
envio a nossa homenagem a
este grande Homem, a qual solicitamos a sua publicação na
próxima edição, se possível.
Temos conhecimento
de que têm em vossa posse
uma fotografia dele, no entanto
se possível gostaríamos também de ver publicada a que junto anexamos, sendo a mesma
mais recente e tirada em momentos familiares.
No passado dia 8 de
fevereiro, de 2011, às 8h30 da manhã, Salvador José Pestana de
Carvalho partiu para uma nova etapa de uma vida eterna.
Nasceu a 3 de setembro de 1927, em Santa Maria dos
Anjos, Valença. Viveu a sua infância na Urgeira até aos 14 anos,
altura em que seguiu para Lisboa em busca de um futuro mais
promissor.
Aos 20 anos iniciou o serviço militar em Tancos, Entroncamento. Regressou ao Porto e aos 23 anos iniciou a sua carreira
ao serviço da PSP, onde foi sempre muito estimado e respeitado
pela sua conduta ao serviço dos que dele precisavam, na defesa
do bem, da ordem e da justiça.
Durante este período, aos 25 anos conheceu a sua futura esposa, Maria Alice Joaquina Rodrigues, com a qual se comprometeu nos eternos laços do matrimónio, a 5 de setembro, de
1954.
Deste feliz casamento nasceram três amados filhos Teresa, Elsa e António, pelos quais sempre lutou, defendeu e apoiou
toda a sua vida.
Em março de 1971 veio aposentado da PSP como 1º
Subchefe da 16ª esquadra de Ramalde, onde desempenhou o seu
trabalho com profissionalismo, dignidade e respeito.
Em 1973, criou o seu negócio próprio na procura de
prosperidade e de melhores condições para a sua Família, tendo
alguns anos mais tarde deixado o mesmo ao cuidado de seus filhos.
Dos casamentos de seus queridos filhos, nasceram quatro acarinhados e adorados netos Gisela, Nuno, Henrique e Rita.
Em 1990, juntamente com a sua querida esposa foram
viver para Afife, Viana do Castelo, onde tinham a sua casa com
paz e tranquilidade, onde cultivava e tratava os seus jardins com
enorme zelo. Nesta casa recebia a sua Família e Amigos sempre
de braços abertos, com muito carinho e amor.
Em janeiro, de 2010, devido a problemas de saúde da
sua amada esposa, foram morar para Rio Tinto, Gondomar, onde
estavam mais próximos e apoiados pelos filhos.
Em setembro, de 2010, foi invadido por uma doença forte
e súbita que não lhe permitiu estar fisicamente muito mais tempo
junto de nós.
A sua partida realizou-se a 8 de fevereiro, de
2011, no dia seguinte ao início desta nova viagem seu corpo foi
colocado na última morada, para nós conhecida, sita no cemitério
de Rio Tinto, Gondomar, onde permanecerá fisicamente, pois a
sua Alma e o seu Espírito estará para sempre junto de todos nós
que o adoramos.
Viveu uma vida plena cheia de valores morais do mais
elevado que eu já conheci; viveu no seio da sua Família que defendeu até ao último dos seus dias; viveu a harmonia do bem em
companhia com a doçura da paz, mas ao mesmo tempo da ordem
e do respeito por si próprio e pelos outros. Sempre emanou carinho
e amor a todos que o rodearam e sempre carinho e amor recebeu
em troca.
Homem com H grande, respeitador dos seus direitos
e dos seus deveres, nunca se sentiu ofendido e nunca ofendeu,
sempre perdoou e foi com certeza perdoado.
A celebração do sétimo dia da sua partida foi a 15 de
fevereiro, de 2011, na Igreja de Rio Tinto, Gondomar.
Apenas lhe queremos prestar esta Homenagem, a homenagem de vos dizer o quanto o Amamos e continuaremos a
Amar, este Homem que soube sempre indicar-nos qual o caminho
a seguir e qual o caminho a evitar.
Nunca nos proibiu de fazer isto ou aquilo, apenas nos
dizia o que pensava ser melhor para Nós.
Sempre nos apoiou independentemente das nossas decisões. Teve sempre razão, pois ainda hoje sigo os seus eternos
conselhos. Ao vir aqui lembrar o seu nome, Salvador José Pestana de Carvalho, mas acima de tudo a sua memória, pretendemos
apenas relembrar com muito amor aquele que representa para nós
algo de muito especial.
Mesmo tendo deixado de existir fisicamente, passou a
existir para todo o sempre, na nossa memória, com a certeza que
velará por nós até ao último dos nossos dias.
A Deus e aos Anjos da Luz pedimos que o guiem e acompanhem nesta nova caminhada da vida eterna.
Beijo Marido, Beijo Pai, Beijo Avô.
Desta tua Família que te amará para todo o sempre e
que nunca te esquecerá.
Amamos-te muito,
Estaremos sempre contigo, assim como tu estarás sempre connosco.
Família Carvalho
A vós Exmos. Srs. do Jornal de Cerveira, o nosso muito obrigado,
por todo o respeito, atenção e amizade com que sempre o trataram e desde já o nosso muito obrigado pela publicação desta
memória.
Com os nossos melhores cumprimentos,
Gisela Pereira
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Rosalía de Castro
na Porta XIII…
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Aquamuseu participa em projeto
ibérico de valorização do rio Minho

Adios, ríos; adios, fontes;
adios, regatos pequenos;
odios, vista dos meus ollos:
non sei cando nos veremos.
No próximo dia 12 de março a poesia galega vai estar
presente na Associação Poética de Todas as Artes. A sessão começa pelas 16 horas, o Professor Anxo Angueira será o anfitrião
que falará sobre a vida e obra de Rosalía de Castro.
Os seus “Cantares Gallegos” são unanimemente considerados como a primeira grande obra da literatura galega. Muitos poemas do seu livro denunciam a miséria, a pobreza e a
emigração massiva a que estavam obrigados os galegos, sem
deixar de verter seus sentimentos e vivências pessoais.
Duas horas a contemplar a poesia de Rosalía de Castro… em Vila Nova de Cerveira.

Março é mês
dedicado ao Teatro
Março, em Cerveira, é Mês do Teatro. Por isso, de 9 a
13, a companhia Comédias do Minho/Teatro Oficina, com a peça
“Rapaziadas Teatrais”, vai percorrer várias freguesias do concelho. Trata-se de uma iniciativa da Câmara Municipal.
A peça resume um tratado da arte de representação e
de caracterização, vários monólogos, dramas, cenas cómicas,
poesias, tercetos, diálogos e operetas com a respetiva música –
tudo decoroso, de agrado certo e de fácil representação.
A trama desenvolve-se a partir de textos de Raul Brandão, António Pedro, Beckett, Goethe, Shakespeare, Brecht, entre outros, e do almanaque Rapaziadas Teatrais.
A itinerância pelo concelho de “Rapaziadas Teatrais”
começa dia 9, com a representação marcada para as 21h00, na
Junta de Freguesia de Sopo. No dia seguinte será a vez da Junta
de Freguesia de Reboreda acolher o mesmo espetáculo, também pelas 21h00.
Sexta-feira, dia 11, a Comédias do Minho/Teatro Oficina leva a peça a Gondarém, às 21h00, ao edifício da antiga
Escola Primária.
Sábado, dia 12, será o Cineteatro de Cerveira a receber
as “Rapaziadas Teatrais”, às 21h30. A itinerância termina domingo, a partir das 15h00, na Junta de Freguesia de Mentrestido.
Em cena vai estar uma criação de Diana Sá, Emílio
Gomes e Rui Mendonça, em colaboração com João Pedro Vaz e
Marcos Barbosa. As formações são de João Henriques, Juliette
Prillard e Omar Argentino, enquanto a interpretação estará a cargo de Diana Sá, Emílio Gomes, Tânia Almeida e Rui Mendonça,
com a participação especial de atores amadores convidados, do
Vale do Minho e de Guimarães.
A peça tem a duração de 60 minutos e está classificada
para maiores de 12 anos.

Baile, em Espanha,
para idosos cerveirenses

Este projeto de investigação,
denominado “Natura Miño/Minho”, está
orçado em mais de um milhão de euros,
sendo comparticipado a 75% pela União
Europeia, como explicou Carlos Antunes,
responsável técnico pelo Aquamuseu.
Em termos geográficos, os estudos têm lugar do lado português; e nas
províncias Pontevedra e Orense, do lado
espanhol.
Para levar a cabo esta valorização dos recursos naturais, e para além do
Aquamuseu, estão envolvidos no projeto
a Xunta da Galiza, o Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental
(CIIMAR) da Universidade do Porto, o Instituto de Conservação da Natureza e da
Biodiversidade, a Faculdade de Engenharia do Porto e a Escola Superior Gallaecia.
Segundo Carlos Antunes, ao
Aquamuseu cabe a função de divulgar e
colocar na PEcMinho (plataforma ecológica do rio Minho a consultar na Internet
que estará concluída no próximo mês) o
máximo de informação recolhida sobre o
rio Minho.
Para além das espécies existentes no rio Minho, serão ainda inventariados
os obstáculos (naturais ou não) com que
as mesmas espécies têm de se debater.
Assim, este projeto permitirá que
quer o público em geral, quer os investigadores nacionais e internacionais (que

terão acesso a informação mais pormenorizada) possam ter acesso a vários “ramais”, onde ficarão a saber dados gerais
sobre a toponímia, a geologia, o clima e a
ocupação do solo da área de estudo; bem
como apurar as especificidades das áreas
classificadas.
A rede hidrográfica também é
alvo de estudo, dedicando aqui os cientistas portugueses e espanhóis particular
relevância aos obstáculos naturais e artificiais que podem surgir nas represas, nos
açudes ou mesmo nas quedas de água.
No que concerne às infraestruturas, as pontes, os moinhos, engenhos e as

tubagens também vão ser inventariadas.
Em termos de fauna serão inventariados, e organizada a informação,
os macros invertebrados aquáticos, os
moluscos, os crustáceos, peixes, anfíbios,
répteis, aves e mamíferos.
As áreas florestais da bacia do
Minho terão ainda um papel importante
no estudo, ao qual se junta a necessidade de balizar quais os parâmetros físicoquímicos da água deste rio que continua a
congregar vontades e a unir povos.
Gabinete de Comunicação do
Município de Vila Nova de Cerveira

Design gráfico na GRAFISLAB e Serralves
Os alunos do curso Técnico de
Design Gráfico da ETAP - Escola Profissional, unidade de formação de Vila
Nova de Cerveira, estiveram no dia 25
de fevereiro envolvidos numa atividade
de enriquecimento curricular que permitiu aos alunos a oportunidade de estabelecer contacto com diferentes correntes
artísticas e à aquisição e consolidação
de conhecimentos no âmbito científico e
tecnológico através das visitas ao Museu
de Serralves à Exposição: “Às Artes, Cidadãos” e à GRAFISLAB - Indústria Gráfica,
Designers e Impressores.
A participação na visita à Exposição: “Às Artes, Cidadãos”, revelou-se de
grande importância e interesse, na medida
em que o contacto com a exposição auxiliou para proporcionar o enriquecimento
cultural e académico.
Na visita à GRAFISLAB, que
teve como principal objetivo o enquadramento dos alunos com a realidade dos
equipamentos e processos produtivos do
Design Gráfico, permitiu uma oportunidade de verificarem e conhecerem todas as
fases de um projeto gráfico.
Proporcionou ainda visualizar os
principais sistemas de impressão offset, digital e impressão serigráfica. De destacar
a importância do departamento de catálo-

go que está vocacionado para a conceção
gráfica de livros de arte, catálogos, folhetos, cartazes, embalagens e imagem corporativa, assim como o departamento de
embalagens, está vocacionado principalmente para a criação e produção gráfica
de sacos de papel nos mais diversos materiais, cores, acabamentos e formatos.
Esta visita de estudo teve um
forte caráter pedagógico, pois permitiu
aos alunos observarem novas técnicas,

conceitos e ainda conhecer as diferentes
secções de uma Indústria Gráfica.
De salientar ainda que, tendo
sido visitas orientadas por um guia, traduziu-se num maior interesse e motivação
por parte dos alunos, levando-os a ter uma
participação mais ativa e evidente.
Miguel Taxa
Diretor de Curso

Censos 2011 - Informação aos cidadãos
FOTO MOTA
Tal como aconteceu no ano passado, idosos do concelho de Vila Nova de Cerveira foram até Tominho (Espanha),
onde participaram num baile de carnaval na conhecida discoteca
Chaman.
A reunião dançante teve entrada livre e aconteceu no
dia 3 de março, com início às 14,30 horas e alguns dos participantes levaram trajes apropriados para a quadra carnavalesca.
Idosos de instituições de solidariedade social do concelho de Vila Nova de Cerveira aproveitaram a oferta de algumas
horas de diversão, o mesmo acontecendo com outras pessoas
vindas de outros pontos sociais do Alto Minho.
Diversão, alegria e animação foram o ponto forte deste
baile de carnaval que contou com mais de duas centenas de idosos, cuja organização esteve a cargo do Município de Vila Nova
de Cerveira.

ASSINE, LEIA E
DIVULGUE

CERVEIRA NOVA
Faça dele o seu jornal preferido

Em março/abril, o Instituto Nacional de Estatística (INE),
com o apoio das Câmaras Municipais e das Juntas de Freguesia,
realiza os Censos 2011.
O objetivo dos Censos 2011 é o de recensear todos os
cidadãos e famílias residentes, ou apenas presentes, no território
português, independentemente da sua nacionalidade, bem como
todos os alojamentos e edifícios destinados à habitação.
A recolha de dados decorre simultaneamente em todo o
território nacional e a resposta é obrigatória por Lei.
Os recenseadores estarão visivelmente identificados e
prestarão todos os esclarecimentos, e eventual apoio, necessários ao preenchimento dos questionários.
Os dados individuais recolhidos destinam-se apenas

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 fins estatísticos, são confidenciais e estão sujeitos a segredo
estatístico, pelo que não podem ser divulgados. Todos os profissionais envolvidos na execução dos Censos estão obrigados,
por Lei, ao dever de sigilo, podendo, em caso de infração (nunca
ocorrida) ser processados civil e criminalmente.
As respostas aos Censos 2011 devem ser dadas em
março/abril, tendo por referência o dia 21 de março («momento
censitário»). Os Censos 2011 apresentam uma novidade: a resposta pela Internet, e-censos
Pela primeira vez, em Portugal, a resposta aos questionários pode ser dada pela Internet e não apenas através do
tradicional preenchimento em papel.

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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PALAVRA DE DEUS
E-mail: pastorvenade@yahoo.com / Página na Internet: www.igrejaemanuel.org
Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima disse-lhe: Zaqueu desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a
pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. E, levantando-se, Zaqueu disse
ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos bens; e se nalguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. E disse-lhe Jesus.
Hoje veio a salvação a esta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido (S. Lucas
19:5-10).

COMENTÁRIO
Escreve:
Manuel Venade Martins
(Pastor Evangélico)

(2011-03-A)

ESTÁS CORRENDO PARA JESUS?

INTRODUÇÃO
Para nossa advertência está escrito, conforme se pode
ler: Não sejais vagarosos no cuidado; sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor (Rom.12:11). O amado leitor já descobriu
na sua maneira de viver o pormenor e desvio de sua vida espiritual? Como ela se encaminha para a obra de Deus? Há, sim,
interesse em conhecer o Senhor Jesus, seu amor e sua misericórdia? Todas estas perguntas lhe faço, pelo facto que tenho de
dar contas ao Altíssimo Deus, de como executei a minha mordomia, obedecendo à voz do Senhor nosso Deus. O apóstolo Paulo
escreveu aos cristãos romanos, que deixassem a lentidão com
que vagarosamente faziam as coisas, mas fossem fervorosos.
Quais são essas coisas? Vejamos.
1º A PALAVRA DE DEUS. (Bíblia) Todos os dias ler
uma porção, de preferência começar pelo Novo Testamento.
2º ORAR: Começar a tirar tempo para fazer as suas
orações, em sua própria vida doméstica.
3º IGREJA LOCAL: Procurar uma casa de oração com
rapidez. Assistir aos serviços de devoção (cultos), com todo o
interesse em ouvir a Palavra de Deus. Porque só se ganha a fé
verdadeira, quando ouvimos, de bom grado, a sua mensagem
4º ENTREGA TUA VIDA AO SENHOR: Arrependendose e convertendo-se a Cristo, para que seus pecados sejam
apagados (absolvidos). Que Deus te possa ajudar nessa luta e
corrida que terás de travar contra o inimigo, para seres um dos
vencedores também

COMENTÁRIO
Prezado leitor; neste texto bíblico vemos um homem
que alcançou aquilo que tanto ansiava, ou seja, um encontro real
com Jesus. Apresar de Zaqueu ser um indivíduo rico e ocupar
posição de algum relevo na sociedade, anelava conhecer de perto o Senhor Jesus Cristo. Ele possui, amigos, família, dinheiro,
posição social. Mas na sua alma sentia grande desejo de ver
Jesus, certamente já ouvira falar acerca dos feitos de Jesus, de
modo que procurava a oportunidade de vê-lo.
Está escrito na bíblia que quando Jesus passou por
Jericó, Zaqueu correu em direção a um sicómoro, subiu à árvore,
a fim de poder contemplar o divino Mestre. Quero frisar os passos dados por Zaqueu para chegar até junto de Cristo, os quais
ainda hoje são indispensáveis a qualquer pessoa que deseje ter
um encontro real com o Salvador, alguns factos:
a) Desejo de conhecer Jesus. Na Escritura Sagrada
lemos: E procurava ver quem era Jesus, essa atitude fala do
desejo em conhecer alguém que está vivo, que é real e que tem
todo o poder, nos Céus e na Terra, para nos ajudar. Hoje vemos multidões com fome espiritual, mas infelizmente as pessoas
buscam saciar-se no lugar errado, ou seja, no ocultismo, no espiritismo, no álcool, nas drogas. Essas e outras coisas, porém,
conduzem ao vazio espiritual. É importante realçar que Zaqueu,
o chefe dos Publicanos, procurou dirigir seus passos para Jesus
Cristo, o Salvador do mundo.
b) Vencendo os seus obstáculos. Relata a Bíblia que

LOVELHE - Vila Nova de Cerveira

CAMPOS - Vila Nova de Cerveira

MARIA DO CARMO
MAGALHÃES

EMÍLIA DE JESUS PEREIRA
(Faleceu em 9 de fevereiro de 2011)

(Faleceu em 2 de fevereiro de 2011)

AGRADECIMENTO
A FAMÍLIA,
FAMÍLIA, profundamente sensibilizada, vem,
por este ÚNICO MEIO, na impossibilidade de o fazer pessoalmente como seria seu desejo, agradecer penhorada
e reconhecidamente a todas as
pessoas que se incorporaram
no funeral da saudosa extinta,
bem como àquelas que, de
qualquer outra forma, lhe manifestaram o seu sentimento de
pesar.
Também agradece a todos
aqueles que a honraram com a
sua presença na Missa do 7.º
Dia em sufrágio da sua alma.

AGRADECIMENTO
A SUA FAMÍLIA,
FAMÍLIA, na impossibilidade de o fazer
pessoalmente como gostaria, vem, por este único meio,
agradecer a todas as pessoas que participaram no funeral da saudosa extinta Emília
de Jesus Pereira, bem como
àquelas que, por qualquer outro modo, lhe manifestaram o
seu sentimento de pesar em
momento tão doloroso.
Também agradece às pessoas que participaram na Missa do 7.º Dia em sufrágio da
alma do seu ente querido.

Zaqueu não conseguia ver Jesus devido à sua pequena estatura,
embora o seu desejo fosse grande, os obstáculos eram maiores.
Em relação a nós, em pretendermos imitar Zaqueu, depararemos também com numerosas dificuldades, como que a dizer-nos
ser impossível. Para o chefe dos Publicanos o obstáculo estava
na sua pequenez física ante a multidão. O desejo de ver Jesus,
todavia, era maior do que as suas dificuldades físicas. E, por
muitas vezes, Deus não tem em conta as nossas limitações, mas
olha a nossa fé, se realmente existe dentro de nosso coração.
c) Correr adiante: Imagine o leitor se Zaqueu não houvesse corrido adiante! Não veria certamente Jesus, e a sua vida
permaneceria na mesma, apesar de Zaqueu ter praticamente
tudo o que contribui para ser-se feliz. Ele necessitava ainda de
alguém e esse alguém era Jesus Cristo, e, de facto, sem Jesus
nada somos, o Senhor Jesus Cristo faz a diference! Amigo leitor,
não fique preso às coisas que não o ajudam! Dê um passo em
frente e corra para Aquele que morreu na cruz do Calvário a fim
de nos salvar.
d). Aceitar o convite de Jesus: Zaqueu ficou surpreendido ao notar que o Salvador o convidou a descer da figueira. Tal
convite não veio da multidão, mas do próprio filho de Deus que
atualmente não para de te convidar e continua a chamar as pessoas para a salvação. O Salvador disse: desce depressa porque
hoje me convém pousar em tua casa. Não amanhã, mas hoje!
e) Ocorreu com o servo do Senhor: Determinado evangelista de grande renome, fez uma cruzada num enorme pavilhão, e eu fui convidado a assistir. Eu desejava muito o conhecer
e ver de perto esse talentoso servo de Deus Altíssimo. A multidão
acudia aos milhares, e me colocaram nas últimas bancadas. Foi
grande o meu descontentamento, de ter de ver o dito Evangelista através dum screen
screen,, e de não ter a oportunidade de vê-lo
de perto e falar com ele como eu pensava. Note, mas por tudo
devemos aprender a dar sempre graças a Deus.
IMPORTANTE
Se o amado leitor, depois de ler este comentário, sente
em seu coração vontade de prosseguir este caminho, que não
outro, que é na verdade o de seguir ao Senhor Jesus Cristo como
seu salvador pessoal, e está decidido nesta caminhada terrestre,
pode visitar uma igreja evangélica, de preferência Pentecostal,
perto da sua área onde vive, ou contactar a igreja evangélica Assembleia de Deus Emanuel pelo telefone 251 839 000 do nosso
correspondente em Portugal, ou para mim, Manuel V. Martins
(Pst.), Pelo telefone 001-631-666-9238 (USA).
Se desejar, pode visitar o nosso Web site na Internet
em: http://www.igrejaemanuel.org
Pode ainda escrever para:
IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS EMANUEL
14 Connecticut Ave.
BAY SHORE, NY 11706-3007
USA
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ETELVINA DAS DORES
DA SILVA LOURENÇO

VIRGÍLIO GONÇALVES
DA CUNHA

ALCIDES DE JESUS
DE BARROS

(Faleceu em 9 de fevereiro de 2011)

(Faleceu em 6 de fevereiro de 2011)

(Faleceu em 20 de fevereiro de 2011)

AGRADECIMENTO

AGRADECIMENTO

AGRADECIMENTO

A FAMÍLIA,
FAMÍLIA, profundamente sensibilizada com as
inúmeras provas de carinho e amizade recebidas aquando do velório e funeral da saudosa
extinta, vem agradecer, muito
reconhecidamente, a todas as
pessoas que lhe manifestaram o
seu sentimento de pesar e solidariedade e estiveram presentes no
funeral do seu ente querido.

A 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 e estiveram presentes no funeral do
seu ente querido.

A FAMÍLIA
FAMÍLIA,, profundamente sensibilizada com
as inúmeras provas de carinho e amizade recebidas
aquando do velório e funeral do saudoso Alcides de Jesus de Barros, vem agradecer,
muito reconhecidamente, a
todas as pessoas que lhe manifestaram o seu sentimento
de pesar e solidariedade.

Agradece igualmente a todos
quantos assistiram à Missa do 7.º
Dia em sufrágio da sua alma.

Agradece igualmente a todos quantos assistiram à Missa
do 7.º Dia em sufrágio da sua
alma.
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Agradece igualmente a todos
quantos estiveram presentes
na Missa do 7.º Dia em sufrágio da alma do seu ente querido.

Agência Funerária Adriano / Arão - Valença
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GNR - Comando Territorial de
Viana do Castelo
- “Apreensão de armas”
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Escola Secundária de Monção
integra ‘Plano Nacional de
Desfibrilhação Externa’

Câmara Municipal adere à
Comunidade Portuária de
Viana do Castelo

A Escola Secundária de Monção vai integrar o Plano
Nacional de Desfibrilhação Externa. Já houve uma demonstração de segurança do dispositivo e entrega dos certificados de
utilização a 12 funcionários daquela estrutura letiva.
A cerimónia oficial representou um passo fundamental
deste estabelecimento de ensino na valorização da segurança
de alunos, professores e demais funcionários, nomeadamente
no socorro a eventuais vítimas de paragem cardiorrespiratória.
Refira-se que a doença cardiovascular assume uma
liderança destacada na mortalidade das populações do mundo
ocidental. Em Portugal, constituem um dos problemas de saúde
mais graves para a população. A maioria das mortes evitáveis
associa-se à doença coronária e ocorre fora dos hospitais.

No dia de 16 de fevereiro, o Comando Territorial de Viana do Castelo através do Destacamento Territorial de Valença,
no âmbito de um inquérito em investigação no seu NIC (Núcleo
de Investigação Criminal) relacionado com furtos ocorridos na
zona de acção daquele Destacamento, deu cumprimento a um
mandado de busca domiciliária numa residência do concelho de
Vila Verde – Braga.
O mandado, que foi emitido pelo Tribunal Judicial de
Melgaço, visava a apreensão de artigos relacionados com os crimes investigados.
Desta acção, na qual foram empenhados 11 militares,
resultou que fossem constituídos arguidos 02 cidadãos de nacionalidade portuguesa (um do sexo masculino com 48 anos e um
do sexo feminino com 53 anos) e na apreensão do material a seguir descriminado que será entregue no mencionado Tribunal:
01 pistola calibre 9,00 mm; 02 carregadores para pistola 9,00
mm; 01 caçadeira calibre 12 mm; 53 munições calibre 9,00 mm;
60 munições calibre 7,65 mm; 141 munições (cartuchos) calibre
12 mm; 02 peças em ouro.

Município de Ponte de Lima
promove Exposição
sobre Sebastião Sanhudo
Celebra-se este ano o 160º aniversário do nascimento
de Sebastião Sanhudo, figura limiana, autor e editor de diversas publicações humorísticas. “Pontelimense inovador, deixa um
legado diversificado, de litógrafo passa pela arte do retrato – à
época muito apreciado pelos seus contemporâneos e ainda hoje
por críticos de arte.”
O Município de Ponte de Lima quis homenagear esta
personalidade de grande relevância a nível nacional como litógrafo, retratista e caricaturista notável, efetuando uma exposição
na Biblioteca Municipal de Ponte de Lima, que estará patente
ao público até 22 de março, de segunda a sexta-feira, entre as
10h00 e as 12h30 e das 14h00 às 18,30, aos sábados das 10h00
às 12h30.

Município continua a apoiar
famílias carenciadas na
aquisição de habitação social

A área do social continua a ser uma das mais importantes para o município arcuense e, prova disso, são os esforços
que emprega na construção de mais e melhor habitação para
alojar as famílias mais carenciadas do concelho.
A gestão destas habitações encontra-se a cargo dos
responsáveis do Serviço de Ação Social municipal, que vão mantendo a autarquia a par das vagas e ocupações dos alojamentos,
sendo mediante as informações dos serviços que se vão entregando as casas disponíveis.
De destacar que a Câmara Municipal de Arcos de Valdevez se encontra a estudar a possibilidade de construir mais
20 fogos de habitação social na área urbana, para conseguir dar
resposta à quantidade de pedidos que se encontram em lista de
espera.

A Câmara Municipal de Viana do Castelo vai integrar a
Comunidade Portuária do Porto de Viana do Castelo. A decisão
foi tomada em reunião de executivo e tem como principal objectivo formar uma entidade que promova e dinamize o porto de mar,
considerado como “estratégico para o desenvolvimento do concelho”.
A Comunidade Portuária integra diversas entidades,
nomeadamente a Administração do Porto de Viana do Castelo,
Câmara Municipal de Viana do Castelo, Associação Empresarial de Viana do Castelo, Comunidade Intermunicipal do Minho
Lima, AIMinho - Associação Industrial do Minho, AGEPOR - Associação dos Agentes de Navegação de Portugal, Câmara dos
Despachantes Oficiais, Conselho Português de Carregadores,
ANTRAM – Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários e de Mercadorias, APAT - Associação Portuguesa dos
Agentes Transitários, Associação de Armadores da Marinha de
Comercio, Celpap – Terminal de Celulose e Papel de Portugal,
Lda., Novastiva – Operações Portuárias, Estiva/Tráfego, Lda. e o
Instituto Politécnico de Viana do Castelo.
Esta associação de direito privado, sem fins lucrativos
e de duração ilimitada, ao abrigo das disposições legais sobre
direito de associação e associações, tem por objetivos contribuir
para o desenvolvimento e promoção do Porto de Mar que é considerado estratégico para o desenvolvimento de Viana do Castelo.
Em 2010, registou o movimento de 524 mil toneladas, o que representa um crescimento de cerca de 30% relativamente ao ano
anterior, tendo registado o movimento de 199 navios comerciais,
traduzindo um acréscimo de 21% relativamente ao ano anterior.

Município adere
à hora do planeta

Os incentivos atribuídos pela Câmara Municipal de
Melgaço à formação de quadros médios e superiores concelhios
ascendem, no ano lectivo de 2010/2011, a 25.705 euros, conforme aprovado em reunião do executivo do passado dia 24 de
Janeiro e ratificada a 21 de Fevereiro.
Com a atribuição e/ou manutenção destes apoios, a
um total de quinze estudantes, o Executivo pretende contribuir
para que os jovens possam prosseguir estudos além da escolaridade obrigatória, valorizando o potencial humano do concelho.
A estes incentivos, atribuídos anualmente, podem concorrer todos os estudantes, naturais e/ou residentes no concelho,
que frequentem estabelecimentos de ensino superior público e
pertençam a agregados familiares com baixos rendimentos.

A “Hora do Planeta 2011”, iniciativa que consiste em
apagar as luzes durante uma hora (20h30 às 21h30) no dia 26
de março, sábado, conta com a adesão da Câmara Municipal
de Monção que, nesse período, vai proceder ao “apagão” da iluminação pública em alguns pontos da muralha fernandina e no
Jardim António Pinho Júnior (Parque das Termas).
Criada em 2007 na cidade australiana de Sidney, a
“Hora do Planeta” tornou-se num importante movimento voluntário global, onde centenas de milhões de pessoas de todos os
continentes se juntam para reconhecer a utilidade em proteger o
nosso planeta.
Em Portugal, a “Hora do Planeta” é celebrada desde
2009. No ano passado, que contou com a adesão de 128 países
em todos os continentes, participaram 24 cidades e duas vilas
portuguesas, bem como centenas de símbolos nacionais que celebraram esta iniciativa.
Este ano, centenas de milhões de pessoas voltarão a
unir-se para consolidar um compromisso com o nosso planeta,
desligando as luzes por uma hora em defesa de um planeta harmonioso com a natureza e vocacionado para o uso de recursos
naturais renováveis e sustentáveis.
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FERNANDO LEOPOLDO
FERROS ROMEU

JOAQUIM DA ASSUNÇÃO
GONÇALVES PEREIRA

MARIA DE LURDES DANTAS
ROLEIRA RIBEIRO

(Faleceu em 18 de fevereiro de 2011)

(Faleceu em 15 de fevereiro de 2011)

(Faleceu em 20 de fevereiro de 2011)

AGRADECIMENTO

AGRADECIMENTO

AGRADECIMENTO

A 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.

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.

A FAMÍLIA,
FAMÍLIA, na impossibilidade de o fazer pessoalmente, vem, por este ÚNICO MEIO, agradecer, muito reconhecidamente, as manifestações de solidariedade,
amizade e pesar demonstradas
por ocasião do falecimento e
funeral do seu ente querido.

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

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

Incentivos municipais
concedidos à formação
superam os 25 mil Euros

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.

Agência Funerária Adriano / Arão - Valença

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.

Agência Funerária Adriano / Arão - Valença
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Clube Desportivo de Cerveira foi o
vencedor da Taça Ramiro Marques, uma
organização da AF de Viana do Castelo

CAMPEONATO
DISTRITAL DE
JUNIORES
14.ª JORNADA
RESULTADOS

- Cerveira, 2 - Correlhã, 1
Na final da
Taça de Honra, organizada pela Associação
de Futebol de Viana
do Castelo, o Clube
Desportivo de Cerveira
venceu, por duas bolas
a uma, o Correlhã.
O jogo foi no
Estádio Municipal Rafael Pedreira e o Cerveira
alinhou com Pedro,
João, Miguel, Telmo,
Ricardo Goios (Filipe),
Sérgio, Pero, Hermes
(Tomané),
Henrique
(Mário) e Miguel Pereira. Treinador: Zé Pequeno.
Foram autores dos
golos do Clube Desportivo de
Cerveira Henrique, aos 42 minutos, e Filipe, aos 93, enquan-

CAMPEONATO
NACIONAL
3.ª DIVISÃO
(Série A)

ETAP alcança o 3.º lugar

19.ª JORNADA
RESULTADOS
M. Fonte, 2 - Vieira, 1
Amares, 3 - Valenciano, 2
Vianense, 1 - Melgacense, 2
St. Maria, 1 - Fão, 1
Taipas, 1 - Limianos, 2
Mirandela, 0 - Esposende, 0

20.ª JORNADA
RESULTADOS
Cerca de 1.300 jovens do distrito de Viana do Castelo
participaram no Corta-Mato do CAE de Viana, que decorreu nos
Arcos de Valdevez, no Estádio Municipal dos Arcos, no âmbito do
Desporto Escolar.
A prova foi disputada nas categorias de infantis A e B,
iniciados, juvenis e juniores, masculinos e femininos, reunindo
atletas de todas as escolas do distrito, num percurso delineado
ao longo do terreno de jogo e nas imediações do estádio.
Os atletas da ETAP – Escola Profissional alcançaram
um honroso 3º lugar por equipas nos escalões de Juniores, Feminino e Masculino.

2000 A

11.ª JORNADA
RESULTADOS

15.ª JORNADA
RESULTADOS

Zonafut, 6 - Cerveira, 0
Soutelense, 3 - Arcas, 3
Lanheses, 2 - St. Luzia, 6
Castanheira, 4 - A. Rego, 2
Folgou: Riba de Âncora

Darquense, 16 - Cerveira, 0
Meadela, 0 - Barroselas, 13
Lançatalento, 2 - L. Sousa, 0
Perre, 9 - Valenciano, 0
Vianense, 0 - A. Rego, 4
Folgou: Ancorense

12.ª JORNADA
RESULTADOS
Zonafut, 2 - A. Rego, 2
Soutelense, 7 - St. Luzia, 2
Arcas, 7 - Cerveira, 0
Lanheses, 6 - R. Âncora, 0
Folgou: Castanheira

16.ª JORNADA
RESULTADOS

CLASSIFICAÇÃO
1.º - Soutelense
2.º - Castanheira

CAMPEONATO
DISTRITAL DE
BENJAMINS

34

Cerveira, 9 - Meadela, 0
Barroselas,1-Lançatalento,4
L. Sousa, 1 - Perre, 3
Valenciano, 0 - Vianense, 3
A. Rego, 0 - Ancorense, 4
Folgou: Darquense
CLASSIFICAÇÃO

25

4.º - Lanheses

22

5.º - Arcas

19

6.º - Artur Rego

12

7.º - Zonafut

10

8.º - Riba de Âncora
9.º - Cerveira

4
0

Estamos na NET em:

www.cerveiranova.pt

CLASSIFICAÇÃO

1.º - Darquense

40

2.º - Lançatalento

37

3.º - Artur Rego

36

4.º - Ancorense

31

5.º - Barroselas

30

6.º - Luciano de Sousa

25

7.º - Vianense

18

8.º - Perre

18

16.ª JORNADA
RESULTADOS

17.ª JORNADA
RESULTADOS
Friestense, 0 - Barroselas, 1
Chafé, 4 - Venade, 0
Darquense, 4 - Neves, 1
P. Barca, 1 - Cerveira, 2
Vila Fria, 0 - Paçô, 7
Folgou: Luciano de Sousa

Fontourense, 0 - Paçô, 12
Vianense, 8 - Vit. Piães, 0
Chafé, 1 - Barroselas, 5
Melgacense, 2 - Limianos, 5
Bertiandos, 2 - Cerveira, 7
Folgou - Âncora

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

35

1.º - CD Cerveira

46

2.º - Vianense

32

2.º - Barroselas

39

3.º - Valenciano

29

4.º - Ancorense

28

5.º - Neves FC

26

6.º - CD Cerveira

24

7.º - Moreira

24

8.º - Paçô

23

9.º - Ponte da Barca

22

10.º - Lanheses

17

11.º - Courense

14

10.º - Venade

6

12.º - Darquense

12

11.º - Vila Fria

1

13.º - Chafé

8

14.º - Adecas

6

CAMPEONATO
DISTRITAL DA
I DIVISÃO
DE HONRA

3.º - Paçô

34

4.º - Darquense

30

5.º - Neves FC

26

6.º - Friestense

24

7.º - Ponte da Barca

22

8.º - Chafé

20

9.º - Luciano de Sousa

13

Monção, 1 - M. Lima, 1
P. Barca, 3 - Correlhã, 0
Chafé, 1 - A. Rego, 1
Campos, 2 - Ancorense, 1
Neves, 2 - Cerveira, 1
Castelense, 0 - Courense, 2
Lanheses, 0 - Távora, 0

45

2.º - Vianense

39

3.º - CD Cerveira

37

4.º - Barroselas

25

5.º - Âncora

24

6.º - Bertiandos

22

7.º - Vitorino de Piães

19

8.º - Chafé

15

9.º - Limianos

10

10.º - Fontourense

8

11.º - Melgacense

6

CAMPEONATO
DISTRITAL DE
FUTSAL MASCULINO

CAMPEONATO
DISTRITAL DE
INFANTIS C

18.ª JORNADA
RESULTADOS

15.ª JORNADA
RESULTADOS

19.ª JORNADA
RESULTADOS

1.º - Paçô

M. Lima, 0 - Ancorense, 11
P. Barca, 4 - Guilhadeses, 1
Campos, 9 - Barroselas, 0
Perre, 18 - Areosense, 1
Limianos, 4 - Monção, 0
Folgou: Artur Rego

P. Barca, 4 - R. Âncora, 3
St. Luzia, 10 - Caminha, 3
Lavradores, 3 - Fontão, 3
Cais Novo, 2 - Anha, 1
Cerveira, 4 - Neiva, 3
Cidadelhe, 4 - Amigos Sá, 1
Afifense, 10 - Alvarães, 1

19.ª JORNADA
RESULTADOS

16.ª JORNADA
RESULTADOS

1.º - Limianos

38

2.º - Melgacense

35

3.º - Mirandela

33

4.º - Vianense

33

5.º - Esposende

29

1.º - CD Cerveira

46

6.º - Fão

29

2.º - Ponte da Barca

46

7.º - Amares

27

3.º - Neves FC

39

8.º - Santa Maria

26

4.º - Correlhã

33

1.º - Perre

37

1.º - Santa Luzia

9.º - Vieira

24

5.º - Monção

30

2.º - Ancorense

37

2.º - Afifense

49

10.º - Caçadores Taipas

24

6.º - Ancorense

25

3.º - Limianos

35

3.º - Cidadelhe

46

11.º - Maria da Fonte

22

7.º - Castelense

25
32

46

5

25

4.º - Campos

4.º - Ponte da Barca

8.º - Artur Rego

5.º - Neiva (Sandiães)

32

9.º - Courense

23

5.º - Ponte da Barca

29
6.º - Amigos de Sá

29

7.º - Anha

25

12.º - Valenciano

CAMPEONATO
DISTRITAL DO
INATEL
11.ª JORNADA
RESULTADOS

31

3.º - Santa Luzia

Valenciano, 1 - Vieira, 3
Melgacense, 2 - Amares, 0
Fão, 0 - Vianense, 0
Limianos, 2 - St. Maria, 0
Esposende, 1-Caç. Taipas, 2
Mirandela, 2 - M. Fonte, 0

CLASSIFICAÇÃO
1.º - Vitorino de Piães

Âncora, 6 - Fontourense, 1
Paçô, 4 - Vianense, 3
Vit. Piães, 8 - Chafé, 5
Barroselas, 4-Melgacense, 0
Limianos, 1 - Bertiandos, 2
Folgou - CD Cerveira

Venade, 0 - Friestense, 3
Neves, 2 - Chafé, 1
Cerveira, 2 - Darquense, 1
Paçô, 4 - P. Barca, 0
L. Sousa, 7 - Vila Fria, 1
Folgou: Barroselas

Neves, 3 - Lanheses, 1
Vit. Piães, 6 - Chafé, 0
Valenciano, 1 - Courense, 0
Ancorense, 3 - Darquense, 1
Cerveira, 1 - Vianense, 6
Moreira, 2 - P. Barca, 1
Paçô, 2 - Adecas, 0

em Vila Nova de Cerveira, já
que a equipa local conseguiu,
nesta competição, somar vitórias nas partidas com Neves,
Courense, Artur Rego e Correlhã.

15.ª JORNADA
RESULTADOS

16.ª JORNADA
RESULTADOS

15.ª JORNADA
RESULTADOS

Corta-Mato Distriral

CAMPEONATO
DISTRITAL DE
FUTSAL FEMININO

Série A

Lanheses, 2 - Vit. Piães, 1
Chafé, 1 - Valenciano, 3
Courense, 3 - Ancorense, 2
Darquense, 2 - Cerveira, 4
Vianense, 3 - Moreira, 0
P. Barca, 3 - Paçô, 1
Adecas, 1 - Neves, 3

to o tento do Correlhã foi conseguido, aos 74 minutos, por
Mário.
A conquista da Taça
Ramiro Marques motivou grandes manifestações de alegria

CAMPEONATO
DISTRITAL
INFANTIS
(Série B)

CAMPEONATO
DISTRITAL DE
JUVENIS

Cepões, 10 - E. Monção, 0
Anais, 1 - L. Vales, 0
Cabaços, 1 - Adecas, 0
Folgou - Calheiros

CLASSIFICAÇÃO

L. Vales, 1 - Cepões, 1
Adecas, 0 - Anais, 3
Calheiros, 3 - Cabaços, 1
Folgou - Estrela de Monção
CLASSIFICAÇÃO
1.º - Cepões

24

2.º - Cabaços

24

3.º - Anais

20

4.º - Calheiros

18
16

9.º - CD Cerveira

9

5.º - Longos Vales

10.º - Valenciano

9

6.º - Estrela de Monção

9

11.º - Meadela

0

7.º - Adecas

2

Alvarães, 2 - P. Barca, 8
R. Âncora, 0 - St. Luzia, 4
Caminha, 5 - Lavradores, 3
Fontão, 2 - Cais Novo, 4
Anha, 7 - Cerveira, 3
Neiva, 3 - Cidadelhe, 1
Amigos Sá, 2 - Afifense, 6

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO
49

10.º - Moreira Lima

18

6.º - Monção

24

11.º - Lanheses

18

7.º - Artur Rego

23

8.º - Caminha

19

12.º - Távora

17

8.º - Guilhadeses

12

9.º - Riba de Âncora

18

13.º - Chafé

13

9.º - Barroselas

12

10.º - CD Cerveira

17

14.º - Campos

11

11.º - Fontão

17

12.º - Cais Novo

16

CERVEIRA
C
ERVEIRA
NOVA
NOVA

12.ª JORNADA
RESULTADOS

Ancorense, 5 - P. Barca, 0
Guilhadeses, 1 - Campos, 12
Barroselas, 1 - Perre, 10
Areosense, 1 - Limianos, 6
Monção, 1 - A. Rego, 3
Folgou: Moreira Lima

10.º - Areosense

6

11.º - Moreira Lima

0

TAÇA NACIONAL
JUNIORES
FEMININOS

Denis Martins
(Largo do Terreiro)
VNCerveira

CLASSIFICAÇÃO
FINAL

Papelaria da D. Lucinda
(Rua do Colégio, 3)
Campos

11

14.º - Lavradores

10

VOLEIBOL

Locais de venda
em Cerveira:

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

13.º - Alvarães

1.º VC Viana, 12 pontos
2.º Vitória S. Clube, 10
3.º FC Amares, 8
4.º VC Cerveira, 9

Terminou, assim, a 2.ª
Fase da série “A”, aguardando o VC Cerveira pela
fase seguinte.

CAMPEONATO
DE VETERANOS
DO ALTO MINHO
18.ª JORNADA
RESULTADOS
Cerveira, 5 - Âncora Praia, 0
St. Marta, 3 . Lanheses, 2
Campos, 6 - Fragoso, 2
Forjães, 1 - Deucriste, 2
Correlhã, 1 - Vianense, 2
S. Paio Antas, 3 - Neves, 2
Cardielos, 0 - A. Rego, 5

