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RÁDIO CULTURAL DE CERVEIRA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCATÓRIA
FERNANDO AUGUSTO SEGADÃES REBELO,
REBELO,
Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Rádio Cultural
de Cerveira, R.C.C., Cooperativa de Radiodifusão, C.R.L.,
convoca nos termos do art.º 17.º, alínea a) dos Estatutos, uma
Assembleia Geral Ordinária para o próximo dia 28 de março
de 2011 (segunda-feira), às 17,00 horas, com a seguinte

ORDEM DE TRABALHOS
- Ponto Um: - Apreciação e votação do Relatório e Contas
da Direção referente ao exercício de 2010 e do Parecer do
Conselho Fiscal;
- Ponto Dois: - Ratificar o pedido de demissão apresentado
pelo Presidente da Direção, Célio Amador Seabra Teles de
Menezes e Melo e a respetiva cooptação do cooperante João
Alberto Mendes Vieira de Carvalho, primeiro suplente para
Presidente da Direção, conforme ata da Direção, número dez,
de dezanove de julho do ano de dois mil e dez, dando assim
cumprimento ao artigo vigésimo nono, parágrafo primeiro dos
Estatutos;
- Ponto Três: - Outros assuntos de interesse para a Cooperativa.
Se à hora prevista não houver quórum, a mesma realizar-se-á
uma hora mais tarde com qualquer número de cooperantes
presentes.
A Assembleia Geral decorrerá na sala de reuniões
da Junta de Freguesia de Vila Nova de Cerveira.
Vila Nova de Cerveira, 05 de março de 2011
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
(Dr. Fernando Augusto Segadães Rebelo)
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RECEBEMOS
Entre os dias 21 de janeiro de 2011 e 21 de feverei- SA - Fundição Portuguesa, Lda., de Campos; GABIGERH,
ro de 2011, tiveram a amabilidade de liquidar as respetivas Lda., de VNCerveira; Joaquim José Duro, de VNCerveira;
anuidades os seguintes assinantes:
Talho “A Flor do Gado”, de VNCerveira; Supermercado Tenedório, de VNCerveira; Pastelaria Velha Rosa, de VNCerAntónio José Morgado, de Viana do Castelo; D. veira; José Cândido Pereira, de Sines; Talho CARNICERMaria do Carmo Oliveira Araújo, de Gondarém; João Batista VEIRA, de VNCerveira; António Joaquim Ávida Oliveira, de
Marinho Pereira, de Nogueira; António Joaquim Gonçalves Lanhelas; João Carlos Malhão Magalhães, de VNCerveira;
Sanches, de VNCerveira; Celestino João Torres Júnior, de Mário José Fernandes, de Reboreda; Manuel Venade MarVNCerveira; Joaquim José Inácio Silva, de Loivo; Daniel tins, dos E.U.A.; D. Maria Emília Gomes Esteves, de VNCerAfonso Branco Jaco, de Sopo; Luís Gomes Maciel, de Sopo; veira, Dr. Claudino Arrieira Pinto, de Póvoa de Santo Adrião;
Dr. Madalena Oliveira Gonçalves, de Nogueira; Ernesto João Luís Barbosa Pinto, de Gondar; D. Maria Élia GonçalFreitas Pinto de Barros, do Porto; Adélio Carlos Borges Al- ves, dos E.U.A.; Manuel Marinho, de Boticas; António Joaves, de Almada; Armando José Conde Tenedório, de Loivo; quim Fernandes Sobrosa, de Loivo; Emídio Jacinto Grilo,
D. Armanda Lopes da Cruz, da França; David Luís Rocha de Lisboa; Manuel Elias da Silva, de VNCerveira; Alberto
Lemos, de Gondarém; D. Maria Ana Martins Costa, de Lo- José Silva Alves, de VNCerveira; Joaquim Augusto Barros
velhe; D. Maria Helena Malheiro F. Alves, de Covas; Silvério Alves, de VNCerveira; Laurestino José Silva Alves SalgueiJosé Faria de Carvalho, da Amadora; Carlos Alberto Rebe- ra, de Gondarém; Emanuel Barros Fernandes, de Lagos; D.
lo Rodrigues, de Afife; José Cândido Gomes da Fonte, do Maria Adelaide Nunes, de VNCerveira; Fernando Lourenço,
Porto; D. Olívia da Conceição Rodrigues Ramos, de Lagos; dos E.U.A.; Alberto Correia Marinho, de Campos; Cândido
José Luís Manso Preto, de Vila Praia de Âncora; Fernando José Barros Alves, de VNCerveira; Gaspar Pereira Dantas,
de Jesus Catarino, de Caminha; Dr. António Mota Salgado, de Sopo; António Baixinho Fernandes, de VNCerveira; José
de Lisboa; D. Maria Rosa Sá Couto, de Gondarém; D. Maria Maria Encarnação Gomes, de VNCerveira; D. Maria AdeIsabel F. Cerqueira Segadães, de Lovelhe; Fernando Maciel laide Vieira, do Canadá; José Joaquim Pereira Paço, dos
Guedes Lopes, de Reboreda; Manuel José Gonçalves Frei- E.U.A.; Eduardo Gonçalves da Silva, de Sapardos; D. Rosare, de Covas; Arq. Paulo Alexandre Lima Guerreiro, de VN- lina de Jesus Martins Conde, de Lovelhe;
Cerveira; D. Constância da Conceição Rodrigues Esmeriz,
de VNCerveira; D. Felícia Fernandes Pereira, de Lovelhe;
A todos estes nossos fiéis e estimados assinantes
Fernando Vinhas da Costa, de VNCerveira; Francisco Antó- agradecemos o seu continuado apoio ao nosso esforço de
nio Sobrosa Ferreira, de Campos, J. Lara, Filho & C.ª., Lda., manutenção desta publicação, pedimos-lhes que se certifide Campos; Edmundo B. Gomes & Adelaide Pires, Lda., de quem da data de vencimento aposta na etiqueta de endereVila Meã; D. Fernanda Fernandes Rodrigues, de VNCervei- çamento e aproveitamos para cumprimentá-los com toda a
ra; Guilherme Silva Rodrigues, de VNCerveira; FUNDILU- cordialidade.

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

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

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

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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Reboreda e o seu lugar/rua de Gontige, outrora foi
beetria,, cidade gótica, freguesia, lugar e, atualmente, rua
beetria
A beetria e ou cidade gótica de
Gontige, dizem os antigos, que se localizava na zona de Gontige, abaixo da linha
do caminho-de-ferro e, por tal, perto do
Rio Minho e, daí, o ter de desaparecido
com as frequentes cheias do referido rio.
Como Gontige se tratou de um
local em tempos idos tão importante, hoje
sem vestígios, resolvi investigar nos meus
cardápios tudo que me foi possível, dando
assim a conhecer, aos menos informados,
um pouco de história daquela que foi uma
das raras beetrias do nosso país e que,
hoje apenas é um simples lugar e ou rua
da freguesia de Reboreda.
Assim, passo a dar a conhecer
um pouco daquilo que me foi possível reaver sobre GONTIGE. Lugar hoje bastante
conhecido, devido à existência da Capela
em honra de São Roque (de Gontige):
- Do livro “Portugal Antigo e Moderno”,
de Pinho Leal, do ano de 1878, Vol. VIII,
a pág. 68, 69 e 310:
“…Tem há muitos annos annexa
a extincta freguezia de Gontige.”
“…Diz-se até que existiu aqui
uma cidade gothica, chamada Gontige; e
é certo que há bastantes vestígios de antigas construcções. Vide Gontige. (Gontige,
é corrupção de Gontiz, nome patronímico,
que significa, filho, ou da família de Gonta)”.
“GONTIGE – freguezia extincta, situada na freguezia do Minho, e há
muitos annos encorporada na de Reboreda, concelho de Villa Nova da Cerveira
d’onde dista 5 kilómetros a NE., comarca
e 12 kilómetros a O. de Valença, 422 ao
N. de Lisboa.
Gontige era uma das dez beetrias de Portugal.
Há quem diga que existiu aqui
uma cidade, em tempos remotíssimos,
com o mesmo nome de Gontige. O que é
certo (e eu vi) é existirem por aqui vestígios de uma povoação grande. Dizem uns
que foi destruída pelas guerras da edade
média, e outros attribuem a sua destruição às enchentes do Minho. Eu sou desta
última opinião.
Gontige não é hoje mais do que
uma pequena aldeia, belíssimamente situada na Veiga de Gontige, fértil e saudável
planície que o rio alaga nas suas enchentes.
Passa próxima a bella estrada
real de 1ª classe, que de Lisboa vae às
províncias do Norte.”
- Do livro “O BOBO (1128)”, de Alexandre Herculano, editado pela Livraria
Bertrande, em 1978, a pag. 77 e 284:
“…- Acaba de chegar um dos
esculcas, que andam disfarçados em besteiros da beetria de Gontingem (*) no arraial do infante – disse o cavaleiro - ...”
(*) – Gontingem (ou Gontige):
Lugar da freguesia de Reboreda, no concelho de Vila Nova de Cerveira, teria sido,
em remotas idades, povoação muito importante…”.
- Do Jornal “Domingo Illustrado”,
de 1897, pag. 966, 1ª coluna e Jornal
“Novidades de Cerveira”, nº 22, de
28.10.1908:
“Gontige. – Foi uma das dez beetrias de Portugal, o que confirma as tradições de importância, em tempo antigo,

que lhe andam annexas.
Comquanto não passe actualmente de pequena aldeia, bellissimamente situada no seio da formosa e extensa
veiga do seu nome, é tradição que existiu
aqui uma opulenta cidade, e que se confirma pelos muitos vestígios encontrados
ainda hoje, de grande povoação.
Os autores dividem-se a respeito da sua destruição; uns a atribuem às
guerras da edade média; outros, ás frequentes innundações do rio Minho.”
- Do Jornal “Echos de Cerveira”, nº 63, de
27.05.1917: “Reboreda”.
“A dous kilómetros de Cerveira,
na estrada para Valença, encontramos
esta freguezia, que se estende largamente desde o Rio Minho às cumiadas dos
montes da Salgosa.
Existia outr’ora na parte ribeirinha a povoação de Gontige, destruída
n’uma das invasões dos normandos no
fim do século X, aparecendo ainda hoje
por ali alicerces de casas. (…).
O nome de Gontige provém do
próprio Gondericus ou Gontericus, que
nos deu Gondariz, Gonteriz e Gontige.
(…).”
- Grande Enciclopédia Portuguesa e
Brasileira, de 1945, Vol. XXIV, pág. 561,
1ª e 2ª col.:
(…). Mais antigo pode ser – e por
certo é – Gontige, que é um genitivo não
anterior ao séc. XI ou X, aludindo a uma
Gontigi «villa», de um Gontigiu(s), nome
pessoal de farto uso antes da Nacionalidade e de origem germânica. O topónimo
Fragnoso (já documentado no séc. XIII),
apesar da existência do –n- (que não
deve ter-se introduzido para nasalação,
na = ã), sem indicar antiguidade, pode ser
um simples derivado dialectal, ou local, de
«fraga» (cp. o dialectal e ainda hodierno
«aguaneiro»). No século XIII, os herdadores desta freguesia peitavam a voz e a
coima (casos crimes); davam lutuosa ao
rei quando morriam; iam na anúduva e pagavam fossadeira; davam cada um deles,
uma vez por mês de comer ao mordomo
real; e o primeiro solho ou «irze» e lampreia que pescassem davam-nos ao rei.
É uma ilustração da indústria piscatória e
das espécies preciosas que então povoavam com abundância o vizinho rio Minho.
A freguesia estava incluída na «terra» ou

Igreja Matriz de Vila Nova de Cerveira
A igreja de S. Cipriano preexistia à fundação de Vila Nova de
Cerveira. Teve várias re-edificações
As paredes da capela-mor acusa
obra do século XIV. O velho templo,
de uma só nave, tinha mais acanhadas dimensões.
No último quartel do século
XIX, após o desabamento da parte
superior do antigo campanário, que
destruiu todo o corpo central, procederam a um novo restauro. Ficou
mais ampla, com três naves separadas por altos e elegantes arcos.
Na fachada, re-erguida com
maior desenvolvimento e duas torres,
merece atenção o escudo real lavra-

do no granito rijo da terra.
Dentro, reparemos nas antiquíssimas imagens de S. Martinho de
Dume e S. Francisco, bem como na
magnífica obra de talha: - a do altarmor concebida e executada pelo mestre imaginário cerveirense, Veríssimo
Barbosa, em 1734; a dos dois altares
laterais que ficaram a dever-se ao
mestre entalhador vianês, Domingos
de Magalhães; um dos altares laterais tem a raríssima particularidade
de possuir inscrição com a data de
1730.
José Leal Diogo
(In - Roteiro de Vila Nova Cerveira)

distrito de Cerveira (hoje, mais ou menos,
o concelho de Vila Nova de Cerveira).
(…).”
- Grande Enciclopédia Portuguesa e
Brasileira, de 1945, Vol. XII, pág. 586,
1ª col.:
“GONTIGE. Lug. da freg. de Reboreda, conc. de Vila Nova da Cerveira.
Foi sede de uma freg. há muito extinta.
Segundo alguns autores, foi sede de uma
beétria e, pelo menos, teria sido povoação
muito importante em remotas idades.”
- BEETRIA, a título informativo apontase o seu significado, segundo a Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, de 1945, Vol. IV, pág. 417, 2ª col. e
418, 1ª col.:
“A beetria era aquela espécie de
senhorio em que os vassalos elegiam por
senhor a pessoa do seu agrado, já sem
limitação alguma, já entre os pertencentes
a determinada linhagem. O objectivo de
beetria foi o de procurarem os habitantes
quem os amparasse e protegesse quando
necessitassem de apoio. É instituição peninsular, que não teve em Portugal o mesmo desenvolvimento que em Castela; todavia, não faltam dela exemplos no nosso
país, alguns dos quais remontam ao séc.
XIII, se bem que nesse século, e ainda
por algum tempo depois, a palavra beetria
não apareça em diplomas portugueses.
O carácter essencial e distintivo dos beetrias, que era a eleição do senhor, adverte-se num passo das inquirições gerais de
1258 relativo a uma povoação do julgado
da Maia. Os proprietários desse lugar não
tinham encargo algum para com a coroa,
excepto o serviço militar em condições
restritas, e escolhiam o senhor com inteira
liberdade, sem até ser necessário a confirmação régia. Nos casos portugueses de
beetria que se conhecem, relativos a este
período, todos concernentes às regiões
de Entre-Douro-e-Minho, a escolha do senhor é, por via de regra, inteiramente livre
(o que se chamava em Castela de mar à
mar), e tão somente na honra de Resende
há memória de ser a eleição restrita a certa linhagem. Nota-se certa analogia entre
as beetrias e as terras que os nossos documentos denominam maladias.”
Magalhães Costa - 2009

Heróis do Ultramar
- Reflexões de um combatente
O monumento aos militares de Vila Nova de Cerveira
mortos na guerra colonial está, muito apropriadamente, erigido
na Avenida Heróis do Ultramar, apresentando os nomes dos militares numa posição rebaixada para que ao Lê-los nos curvemos
perante a sua memória.
E, aqui humildemente curvado, eu olho para estes nomes e não vejo só carateres. Medito baixinho, revolvendo os esconsos da memória, e vejo esses soldados, naquelas inóspitas
terras de África, caminhando exaustos, com o rosto desfigurado
pelo pó e pelo suor, a língua encortiçada pela sede porque a
água do cantil há muito se havia esgotado.
Vejo-os, quando dum ataque ao aquartelamento, a sair
da camarata de arma aperrada e ziguezagueando a caminho
do abrigo, prontos a ripostar a um inimigo que já cobardemente
foge.
Vejo-os, quando da chegada do correio, de olhos brilhantes, devorando os aerogramas que lhes levavam notícias da
família, dos amigos, da namorada….
E vejo-os… vejo-os caídos naquela maldita emboscada, o corpo varado por uma rajada de metralhadora ou esfacelado pelo rebentamento duma mina, o sangue ensopando o pó
da picada e o seu olhar cravado no infinito enquanto se lhes ia
extinguindo o último reflexo de vida.
Morreram.
Morreram naquela guerra que não quiseram, mas a
que não se furtaram porque a missão do militar não é questionar
a guerra mas sim enfrentá-la.
Morreram servindo sob a bandeira da Pátria Portuguesa que, segundo nos diziam, se estendia do Minho até Timor.
Estes até eram do Minho e tanto deram à Pátria a troco de tão
pouco. Foram humilhados, esquecidos, atirados para o mofo dos
arquivos e até houve quem tentasse menosprezar o seu sacrifício supremo. Mas a história escreve-se depois de passadas as
emoções e hoje, por todo o lado, a Pátria vai reconhecendo o
valor daqueles que, ao seu serviço, sacrificaram a própria vida.
Também aqui em Vila Nova de Cerveira, os eleitos do povo a que
estes militares pertenceram, esteios democráticos da Pátria, não
ficaram indiferentes aos ventos da história e acharam ter chegado a hora de lhes ser feita justiça. Tiraram-nos do anonimato
dos arquivos para este monumento onde, por direito próprio, se
impõem à consideração e respeito de todos os seus contemporâneos e podem ser apontados às novas gerações como vítimas de
uma guerra cujos contornos nunca serão desapaixonadamente
esclarecidos; que será conhecida por vários nomes (guerra colonial, guerra do ultramar, guerra de África, guerra de ocupação,
etc.), mas que para os militares que a enfrentaram, que sofreram
as suas agruras ou que nela morreram, terá sido só uma guerra
a que foram chamados servindo a Pátria.
Assim, curvado perante a memória destes soldados,
eu olho (e todos devemos olhar) com respeito para este monumento. Aqui não está só granito. Aqui está “sangue” de soldados,
filhos desta terra, que no melhor da sua juventude sacrificaram a
vida ao serviço da Pátria.
Tenhamos respeito por eles.
A Pátria honraram… Que a Pátria os contemple.
Manuel Joaquim Faria Barbosa
Veterano de Guerra
Moçambique 1964/65
Cruz de Guerra de 3ª classe
N.D. - Publicamos novamente este texto por na edição de
20/02/2011 não terem sido inseridos, devido a erro técnico da
composição, os primeiros dois parágrafos.
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TRIBUNAL DO TRABALHO
DE GUIMARÃES
1.º Juízo
Rua D. João I - 4814-504 Guimarães
Telf.: 253424294 - Fax: 253515200
Mail: guimaraes.tt@tribunais.org.pt

ANÚNCIO
Processo: 1263/09.1TTGMR
Acção de Processo Comum
N/Referência: 1209874 - Data: 21-02-2011
Autor: Manuel Fernando Pereira Cardoso
Ré: Transportes Granxas - Unipessoal, Lda.
Nos autos acima identificados, correm éditos de 30
dias, contados da data da segunda e última publicação do anúndias,
cio, citando o Legal Representante da Ré, Gerardo Prieto Arias,
Transportes Granxas - Unipessoal, Lda.
Lda.,, NIF - 506792129 e
com sede no Edifício Ilha dos Amores, n.º 17, 4920-270 Vila Nova
de Cerveira, com última residência conhecida na morada indicada, para, no prazo de 10 (Dez) dias, decorrido que seja o dos
éditos, contestar, querendo, a acção, com a cominação de que a
falta de contestação é proferida sentença a julgar a causa conforme for de direito e que em substância o pedido consiste: que a Ré
seja condenada a pagar ao autor a quantia de €: 2.700,00 (Dois
Mil e Setecentos Euros), correspondente às retribuições a que
alude nos artigos 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º da petição inicial; a quantia de €: 5.041,71 (Cinco Mil e Quarenta e Um Euros e Setenta e
Um Cêntimos), correspondente às retribuições relativas à prestação de trabalho suplementar em dia útil; a quantia de €: 664,32
(Seiscentos e Sessenta e Quatro Euros e Trinta e Dois Cêntimos),
correspondente às retribuições relativas à prestação de trabalho
suplementar em dias de descanso obrigatório e suplementar; os
juros de mora sobre as quantias referidas, à taxa legal, até ao
efectivo e integral pagamento e ainda nas custas e procuradoria
e em tudo o mais que for de Lei, tudo como melhor consta do
duplicado da petição inicial que se encontra nesta Secretaria à
disposição do citando.
Deve, com a contestação, juntar os documentos, apresentar o rol de testemunhas e requerer quaisquer outras provas.
Fica advertido de que é obrigatória a constituição de mandatário
judicial.
Para constar se lavrou o presente anúncio que vai ser
legalmente publicado.
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É necessário corrigir
endereços para evitar demoras
na distribuição de correio

Melhoramentos na avenida de
Tominho, na sede do concelho
cerveirense

Tem havido reparos relativos à distribuição de correio
em algumas freguesias do concelho de Vila Nova de Cerveira,
que até se têm refletido na entrega de jornais e de outras correspondências, incluindo vales com reformas da Segurança Social.
Não é que esse correio desapareça sempre, mas atrasa-se.
No entanto, para que isso não aconteça, os interessados que residem, sobretudo, nas freguesias onde já existe
toponímia aprovada, deverão atualizar os endereços junto das
pessoas, empresas e instituições que regularmente expedem
correspondência para as suas casas, uma vez que isso é necessário para quem faz a distribuição, dado que a antiga denominação de lugar passou a chamar-se de rua, travessa, estrada,
avenida, etc..
E uma das indicações importantes, para além do código postal com os sete dígitos (ex. 4920-260), é a de incluir, a seguir ao nome da rua (ou outra designação) o número de polícia,
além do nome da pessoa a quem a correspondência é dirigida.

Estão a decorrer obras de beneficiação na avenida de
Tominho, situada na zona marginal ao rio Minho, na sede do concelho de Vila Nova de Cerveira.
As árvores, cujas raízes estavam a degradar o pavimento dos passeios, já foram substituídas por outras menos
agressivas.
Mais melhoramentos a nível do piso do passeio na avenida de Tominho, já estão a ter execução.

Assembleia Geral da Rádio
Cultural de Cerveira no dia 28
de março
Está marcada para o dia 28 de março uma assembleia
geral ordinária da Rádio Cultural de Cerveira (R.C.C.).
A reunião, que terá início às 17 horas, será numa segunda-feira, terá a seguinte ordem de trabalhos:
- Ponto Um: - Apreciação e votação do Relatório e Contas da Direção referente ao exercício de 2010 e do Parecer do Conselho
Fiscal;
- Ponto Dois: - Ratificar o pedido de demissão apresentado pelo
Presidente da Direção, Célio Amador Seabra Teles de Menezes e Melo e a respetiva cooptação do cooperante João Alberto
Mendes Vieira de Carvalho, primeiro suplente para Presidente
da Direção, conforme ata da Direção, número dez, de dezanove
de julho do ano de dois mil e dez, dando assim cumprimento ao
artigo vigésimo nono, parágrafo primeiro dos Estatutos;

A Juiz de Direito,
Dra. Anabela Maria Lopes Varizo Martins

- Ponto Três: - Outros assuntos de interesse para a Cooperativa.

O Oficial de Justiça,
José Manuel de Jesus Lopes

A Assembleia Geral irá decorrer na sede da Junta de
Freguesia de Vila Nova de Cerveira, na rua 25 de Abril.

TRADUÇÕES

Cristina Cancela

FRANCÊS / INGLÊS / ESPANHOL

Solicitadora

Contactar: Teresa Vitorino
Licenciada em Tradução e Interpretação Simultânea

Lugar das Faias / 4920-061 GONDARÉM

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

A conduta era em Cornes e não
em Sapardos
No passado número de “Cerveira Nova”, na notícia sobre a existência de uma conduta aberta, desde há tempo, na
travessa da Balsa, na freguesia de Cornes, embora na descrição
da notícia tudo estivesse correto, houve um pormenor que não
condizia com a realidade.
É que no título saiu que a conduta com anomalia era na
freguesia de Sapardos quando, na verdade, era em Cornes.
Uma troca que julgamos ter sido facilmente detetada
por quem estivesse interessado no assunto.

Alunos da Escola Básica
e Secundária de Vila Nova
de Cerveira assistiram à
representação de duas peças
de teatro
Alunos do 12º ano deslocaram-se ao Auditório Municipal de Vila Nova de Gaia, no autocarro cedido pela Câmara Municipal, para assistirem à representação da peça em estudo na
disciplina de Português “Felizmente Há Luar!” de Luís de Sttau
Monteiro, quando se completam 50 anos sobre a data em que
foi escrita. Com uma nova encenação de Cláudio Silva (um dos
protagonistas de “O Filme do Desassossego) os jovens foram
espectadores de uma nova visão de um texto fundamental da
literatura portuguesa que, mantendo o essencial do texto e do
contexto histórico, surgiu em cena com uma atemporalidade que
facilita a sua compreensão e o aproxima dos mais novos.
No dia 18 de fevereiro, também os alunos do 9º ano
foram ao Teatro do Campo Alegre, no Porto, para verem a magnífica peça “Auto da Barca do Inferno” de Gil Vicente. Esta peça
com encenação de António Feio, estreada em 2010, ajudou os
alunos na compreensão desta obra estudada na disciplina de
Língua Portuguesa.

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

NIB: 0033-0000-50077499264-05

Telef.: 251 795 864 / Faz: 251 794 835
Telemóvel: 969 086 389

TRANSMUNDO
- Agência de Documentação e Serviços, Lda.

O REI DO POLVO

(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

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

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

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

NÃO ACEITAMOS RESERVAS
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Gabinete de Apoio ao Emigrante
já está em funcionamento
O Gabinete de Apoio ao Emigrante
(GAE) já está em funcionamento. Trata-se de
uma estrutura de apoio aos emigrantes que foi
criada através da celebração de um acordo de
cooperação entre o Município de Vila Nova de
Cerveira e Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas. A cerimónia teve lugar no salão nobre dos Paços do
Concelho, no passado dia 10 de janeiro, e foi
presidida pelo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, António Braga.
De acordo com o presidente do município de Vila Nova de Cerveira, José Manuel
Carpinteira, “este novo serviço visa dar apoio
aos munícipes que tenham estado emigrados,
estejam em vias de regresso ou que residam
ainda nos respetivos países de acolhimento, e
também àqueles nossos conterrâneos que pretendam sair para o estrangeiro”.
Segundo o autarca, “trata-se de uma
forma simples, mas qualificada, de aproximar
diversos serviços da nossa Administração Pública, acolhendo melhor e melhor servindo os
nossos Emigrantes, sendo que esperamos
contribuir, deste modo, para que todos se sin09 de março

REUNIÃO DO EXECUTIVO
Ordem do Dia

tam em sua casa, que é Vila
Nova de Cerveira e Portugal”.
Tendo como principais
objetivos informar os emigrantes sobre os seus direitos, contribuir para a resolução dos
problemas apresentados, bem
como prestar um serviço eficiente, atencioso e humano; o
GAE pode, entre outras coisas,
ajudar jovens que pretendam
ingressar no ensino superior.
Será ainda prestado apoio e
a devida orientação a todos
os emigrantes que pretendam
criar empresas no concelho de
Vila Nova de Cerveira.
No campo de ação do
GAE estão também assuntos
que os emigrantes pretendam
ver resolvidos junto da Segurança Social ou, por exemplo,
informações sobre legalização
de viaturas.
O GAE está situado no
Centro Coordenador de Transportes, Piso 1, em Vila Nova de
Cerveira, e funciona da parte
da manhã, das 9,00 h às 12,30
h. O telefone de contacto é o
251708071 e o e-mail: gae@
cm-vncerveira.pt.

Órgão Executivo
•
•

Aprovação da ata da reunião de 23 de fevereiro
de 2011
Tolerância de Ponto Carnaval

Junta de Freguesia instala antenas que permitem acesso
Internet gratuita para todos em Gondarém

Empreitadas, fornecimento e
aquisição de serviços
•

Empreitada de “Incubadora de indústrias criativas/Bienal de Cerveira” – Erros e omissões –
Relatório Final – Adjudicação

Associações Culturais,
Desportivas e Humanitárias
•

Federação dos Bombeiros do Distrito de Viana
do Castelo – Apresentação de cumprimentos

Centros Sociais e Paroquiais,
Comissões de Festas e Fábrica
da Igreja
•

Comissão de Festas Concelhias de Vila Nova de
Cerveira 2011 – Solicitação do parque de estacionamento do Castelinho

Expediente e assuntos diversos
•

•

•
•

CIM Alto Minho – Comunidade Intermunicipal do
Minho-Lima – Prestação de serviços de promoção e divulgação de conteúdos com relevância
nos dez municípios da CIM Alto Minho no Porto
Canal
Ministério da Defesa Nacional – Marinha - N.R.P
“Rio Minho” – Processos de parqueamento – lugares de estacionamento
CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens – Alteração de presidência da CPCJ
Instituto do Emprego e Formação Profissional,
IP – Centro de Formação Profissional de Viana
do Castelo – Cedência de instalações para formação.

A Junta de Freguesia de Gondarém foi pioneira a implementar, no concelho de Vila Nova de
Cerveira, internet wireless completamente gratuita
para o utilizador.
Trata-se de um projeto que exigiu muito
“esforço financeiro”, segundo Nuno Silva, presidente da Junta de Freguesia. Todavia, acrescenta
o autarca, “este investimento já trouxe um grande
retorno: desde a satisfação dos mais jovens que
utilizam diariamente a internet, até aos mais idosos que, com a colaboração dos mais entendidos,
estabelecem chamadas de videoconferência para
comunicar com os seus familiares no estrangeiro.
Tudo isto faz-nos acreditar que valeu a pena, pois
é serviço público”.
Sendo um dos objetivos primordiais do

executivo de freguesia, o projeto “Gondarém Wireless”, que implicou a instalação de sete antenas
colocadas em locais estratégicos para difundir o
sinal, permite aos residentes uma poupança mensal média de 30 euros.
Para aceder os interessados apenas necessitam de pedir na Junta de Freguesia o respetivo login e a password
password.. Para já, existem 136 utilizadores a usufruir de internet grátis na freguesia.
Ainda em matéria de redes wireless
wireless,, recorde-se que a Câmara Municipal de Vila Nova de
Cerveira instalou, há três anos, dois hotspots (zonas de cobertura para internet sem fios) no centro
da vila e na zona de lazer do Parque do Castelinho, onde está o Aquamuseu.

Textos da responsabilidade do Gabinete de Imprensa da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira
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REBOREDA - Vila Nova de Cerveira

REBOREDA - Vila Nova de Cerveira

NOGUEIRA - Vila Nova de Cerveira

ADELINA ADELAIDE
DE CASTRO

ARMINDA LAMEIRA
GONÇALVES SILVA

(Faleceu em 13 de fevereiro de 2011)

(Faleceu em 10 de março de 2011)

MARIA DO CARMO
FERNANDES LOPES
CARVALHO

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.
Agradece igualmente a todos quantos estiveram presentes na missa do 7.º dia
em sufrágio da alma do seu ente querido.

A FAMÍLIA,
FAMÍLIA, na impossibilidade de o fazer pessoalmente como era seu desejo,
vem, por este único meio,
agradecer as inúmeras
provas de afeto recebidas
aquando do velório e funeral do seu ente querido, bem
como a quem, por qualquer
outro modo, lhe tenha manifestado o seu pesar.
Também agradece a todas
as pessoas que estiveram presentes na Missa do 7.º
Dia em sufrágio da alma do seu ente querido.

(Faleceu em 9 de fevereiro de 2011)

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 Maria do
Carmo Fernandes Lopes Carvalho, 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.

Agência Funerária António Guerreiro, Lda. / Candemil

Ad aeternum, Lda. / Vila Nova de Cerveira

Agência Funerária António Guerreiro, Lda. / Candemil

CORNES - Vila Nova de Cerveira

VILA NOVA DE CERVEIRA

VILA NOVA DE CERVEIRA

MARIA DA PURIFICAÇÃO
GONÇALVES MARINHO

MANUEL JOÃO
FIÚZA ROLEIRA

HUMBERTO DA
CONCEIÇÃO PEIXOTO

(Faleceu em 1 de março de 2011)

(Faleceu em 27 de fevereiro de 2011)

(Faleceu em 3 de março 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.

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.

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

Agradece também a todos
quantos nos quiseram honrar com a sua presença na
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.

Agência Funerária Adriano / Arão - Valença

Agência Funerária Adriano / Arão - Valença

Ad aeternum, Lda. / Vila Nova de Cerveira

LOVELHE - Vila Nova de Cerveira

LOVELHE - Vila Nova de Cerveira

CORNES - Vila Nova de Cerveira

JOSÉ MARIA DA COSTA

MARIA HELENA MARTINS
CONDE GONÇALVES

MARIA DOS ANJOS
CORREIA DA CUNHA

(Faleceu em 9 de março de 2011)

(Faleceu em 14 de março de 2011)

AGRADECIMENTO

AGRADECIMENTO

(Faleceu em 26 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
do saudoso extinto, bem como
a todos quantos, por 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.

A FAMÍLIA,
FAMÍLIA, na impossibilidade
de o fazer pessoalmente como
gostaria, vem, por este único
meio, agradecer as inúmeras provas de afeto recebidas aquando
do velório e funeral do seu ente
querido, bem como a quem, por
qualquer outro modo, lhe tenha
manifestado o seu pesar.
Também agradece, antecipadamente, a todas as pessoas
que queiram honrar-nos com a
sua presença na Missa do 7.º
Dia em sufrágio da alma do seu ente querido, que se realiza
no dia 24 de março, pelas 18 horas, na Igreja Paroquial de
Lovelhe.

A FAMÍLIA
FAMÍLIA,, profundamente
sensibilizada com as inúmeras provas de carinho e amizade recebidas aquando do
velório e funeral da saudosa
Maria dos Anjos, 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

Ad aeternum, Lda. / Vila Nova de Cerveira

Agência Funerária Adriano / Arão - Valença

Joaquim Magalhães

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

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

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

Advogado

M.ª Yolanda Martinez Pereira

FAZEMOS FOTOCÓPIAS
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Censos 2011

Declaração de voto do Partido Socialista

Responder aos recenseadores é
fácil, cómodo e seguro

Projeto de Resolução n.º 348/XI/2.ª - Bloco de Esquerda

As respostas devem ser dadas tendo sempre por referência o dia 21 de março de 2011. Para responder pela Internet
é necessário:
• Aceder á página de resposta www (a partir de 21 de Março)
• Introduzir os códigos de acesso seguro indicados no envelope, bem com os códigos relativos ao alojamento, impressos
no respetivo questionário em papel (toda esta documentação é entregue pelo recenseador em sua casa);
• Responder aos questionários;
• Premir a opção «enviar».
No final é apresentado um comprovativo de envio, com
sucesso, da sua resposta. Caso não possa responder pela Internet preencha os questionários em papel. O recenseador voltará
a sua casa para recolhê-los.
Porque é importante responder aos Censos?
Os Recenseamentos da População e da Habitação,
vulgo Censos, são a maior operação estatística realizada em
qualquer país do mundo, assumindo os seus resultados grande
importância para o conhecimento da população e do parque habitacional.
A informação censitária é determinante para os governos centrais, regionais e autarquias, para empresas, para outras
entidades públicas e privadas, para investigadores e para cidadãos em geral.
Os Censos proporcionam um quadro de informação
completo e pormenorizado; trata-se de uma operação estatística
única, que permite contar e caracterizar todas as pessoas e todas as habitações e edifícios habitacionais, existentes no país.
A informação disponibilizada pelos Censos é, pois, de grande
utilidade para a definição de políticas a nível regional e local e
para o planeamento de infraestruturas e serviços essenciais à
população.
Responder aos Censos é o exercício de urna cidadania
ativa
A resposta aos Censos é, simultaneamente, um direito
e um dever de cidadania. Ao responder aos Censos, cada cidadão está a “contar” para a “fotografia” da população e do parque
habitacional. Essa fotografia só terá qualidade se refletir a realidade de todos e de cada um. Ao não responder, estará a impedir
a nitidez e o rigor desse retrato e das medidas que, a partir dele,
forem tomadas.
Colabore!
Não fique de fora da maior operação estatística nacional.
A partir de 21 de março responda aos Censos 2011
pela Internet ou, se não lhe for possível, preenchendo os questionários em papel.
Se não receber os questionários, ou se estes não forem devidamente recolhidos, caso responda em papel, dirija-se
á sua Junta de Freguesia.
Para sua segurança peça sempre a identificação ao
recenseador. Em caso de dúvida contacte a Linha de Apoio e
confirme a veracidade das informações.
Mais esclarecimentos:
Em www.ine.pt / E-mail: censos2O11@ine.pt
Linha de Apoio 80022 2011 (chamada gratuita) nos dias úteis das
9h00 às 20h00. Pode ainda informar-se na sua Câmara Municipal ou Junta de Freguesia.
Censos 2011

CMIA de Viana do Castelo
promove “Hortas Pedagógicas”
nas escolas
O Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental
(CMIA) de Viana do Castelo está a promover, em dez escolas do
concelho, um projeto que visa a criação de pequenos espaços
de cultivo. Assim, e desde início do ano letivo, o CMIA tem criado
«Hortas Pedagógicas” com a ajuda de cerca de novecentos alunos.
Com este projeto, o CMIA pretende dotar a comunidade escolar de conhecimentos teóricos e práticos sobre a agricultura biológica de forma promover a criação de espaços de horta
que levem a população escolar a respeitar e valorizar os espaços
exteriores das escolas, Incutindo o respeito pelo ambiente e passando a desenvolver uma atividade de valorização de resíduos
da compostagem.
Este projeto das “Hortas Pedagógica” é dirigido a todos
os graus de ensino, desde o pré-escolar até ao secundário e, até
ao momento, já enriquecem 10 escolas no concelho, estando já
a trabalhar nelas cerca de 900 alunos.
O projeto incluiu, numa primeira fase, o levantamento
do espaço disponível para cultivo e planeados os esquemas de
plantações, ficando definidos a disposição e dimensões da horta
e as espécies hortícolas a cultivar. Já durante o segundo período letivo, foram realizadas sessões de sensibilização abordando
os fundamentos da agricultura biológica, assim como as várias
técnicas utilizadas na agricultura intensiva e na biológica, sendo
focadas as vantagens e desvantagens de cada tipo. Aproveitando a aproximação da chegada da primavera, os alunos já realizaram as sementeiras, em tabuleiros apropriados para o efeito, e
acompanham agora o seu desenvolvimento. Numa terceira fase,
realizarão os transplantes para o terreno definitivo e a manutenção da horta.
Gabinete de Imprensa
Câmara Municipal de Viana do Castelo

“Recomenda ao Governo a alteração das condições contidas no despacho 14694/2003, de 29 de julho e na
Portaria 247/2010 de 3 de maio, para a
renovação da licença de Pesca e da autorização para venda direta pelos pescadores do rio Minho”
Na sequência do anúncio efetuado na reunião plenária do dia 18 de
fevereiro imediatamente após a votação
da Proposta de Resolução supra mencionada, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresenta a Declaração de Voto
explicativa da ABSTENÇÃO que expressou sobre a iniciativa legislativa do Bloco
de Esquerda.
Dadas as dificuldades de vária
ordem experimentadas pelos pescadores
do rio Minho para darem comprimento ao
estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 81/2003
de 20 de abril - obrigatoriedade da 1’ venda do pescado em lota -, há muito que era
reclamado por aquela Comunidade Piscatória a existência de um regime especial
que respondesse a este problema e permitisse a comercialização legal do pescado capturado sem efetuar a 1.ª venda em
lota.
Para encontrar resposta para
esta justa reivindicação dos pescadores não constam registos anteriores de
qualquer trabalho político ou iniciativa
legislativa do Bloco de Esquerda.
Sensível à solicitação dos pescadores, o Governo, através do Ministério
da Agricultura Desenvolvimento Rural e
Pescas – MADRP - promoveu a publicação em maio de 2010 da Portaria n.º 247
que estabeleceu um regime excecional
para “autorização de 1.ª venda de pescado fresco capturado pelos titulares de
licença de pesca que operam no rio Minho”.
Reagindo à entrada em vigor da
citada Portaria, o BE apresentou uma pri-

meira versão de um Projeto de Resolução
sobre este assunto que, no seu preâmbulo” continha diversas incorreções e propunha a suspensão de parte do articulado
da Portaria.
Na sequência da discussão de
que foi objeto na Comissão de Agricultara, Desenvolvimento Rural e Pescas
- CADRP - e tendo em atenção as discordâncias expressas pelo Partido Socialista,
o autor BE reconhecendo falhas no seu
projeto, retirou o texto inicial da proposta
para reformulação do seu conteúdo.
Apesar de solicitado para aceitar incorporar na nova versão da proposta
sugestões do PS para que o texto fosse
o mais consensual possível, o BE rejeitou
esse contributo e agendou para votação
em Plenário da passada sexta-feira dia 18
de fevereiro uma nova versão do seu projeto, já não recomendando suspensão de
normas, mas sim somente algumas alterações de procedimento para emissão de
licenças.
Contudo, e porque o grupo Parlamentar do Partido Socialista entende
que:
1.º - O texto do preâmbulo repete algumas afirmações imprecisas, confusas e de juízo político crítico sobre este
assunto com as quais o PS não concorda:
2 - Persiste em englobar nesta
Resolução recomendações de alteração
ao procedimento para emissão de licença
de pesca, matéria que não é da competência do MADRP/DGPA, mas sim da Autoridade Marítima nos termos do estabelecido no Regulamento de Pesca do Troço
Internacional do Rio Minho - RPTIRM aprovado pelo Decreto n.º 8/2008 de 9 de
abril;
3.º - A recomendação constante
do n.º 1 da Resolução não se justifica naqueles termos por quanto:

3.1 - Para renovar a licença de
pesca a Autoridade Marítima, tal como
consta do seu EDITAL n.º 27 de 2010 já
não exige demonstração de valor de venda de pescado;
3.2 - Para autorização de venda
direta, a autoridade competente Diretor
Geral de Pescas e Aquacultura ponderará nos termos do n.º 5 do Despacho n.º
14694/2003, de 29 de julho, o rendimento mínimo auferido tendo em atenção “…
razões ponderosas devidamente justificadas e aceites…”.
aceites…”.
3.3 - Para este efeito o Grupo
Parlamentar do PS entende que nessa
ponderação, o rendimento a demonstrar pelo pescador traduzido em número de SMN (Salário Mínimo Nacional)
nunca deva ser superior ao número de
meses efetivos de atividade comprovados através do diário de pesca.
Este será o procedimento que
permitirá julgar com justiça as diferentes
situações de potencial de capturas de
pescado que se verificam ao longo do rio
Minho.
4 - É de registar como positivo
o procedimento recomendado no número
dois da Resolução.
Por estas razões e porque o
Bloco de Esquerda com esta iniciativa
não demonstrou pretender contribuir
efetivamente para encontrar respostas
para a questão, mas sobretudo marcar
a sua própria agenda política sobre
este assunto, o Grupo Parlamentar do
Partido Socialista expressou um voto
de Abstenção sobre o Projeto de Resolução n.º 348.
Assembleia da República, 22 de fevereiro
de 2011
Os Deputados
do PS

Projeto da CIM distinguido com ‘Prémio Projeto SIG’
A empresa Esri Portugal acaba
de distinguir a Comunidade Intermunicipal
do Minho-Lima (CIM Alto Minho) com o
Prémio Projeto SIG, pelo caráter inovador do projeto INFOGEO – Geoportais e
Sistemas de Informação Municipais para
a Gestão e Monitorização, cofinanciado
no âmbito do Sistema de Apoios à Modernização Administrativa (SAMA), Eixo
Prioritário V - “Governação e Capacitação
Institucional” do Programa Operacional
Regional do Norte 2007-2013.
Este projeto surgiu da vontade
dos municípios da CIM Alto Minho, que
procuraram desenvolver aplicações inovadoras para a integração da informação
geográfica com os restantes sistemas de
informação municipais.

Desenvolvido em colaboração
com o Instituto Politécnico de Viana do
Castelo (IPVC), a implementação deste
projeto permitiu uma base de endereçamento georreferenciada transversal
a todas as autarquias, assegurando a
consistência e normalização de toda a
informação dos endereços municipais e
a sua utilização pelos restantes sistemas
ou subsistemas municipais e intermunicipais.
O Prémio Projeto SIG, entregue
durante o EUE 2011 – Encontro de Utilizadores Esri Portugal, o maior encontro
nacional de Sistemas de Informação Geográfica, que decorreu esta semana, em
Lisboa, teve como objetivo “distinguir os
projetos que, pela sua inovação e visão,

revelaram o poder da tecnologia SIG para
o sucesso das organizações que utilizam
a inteligência geográfica para observar a
realidade, analisar, agir e partilhar, para
uma Visão Unívoca de Portugal e do Mundo”.
Para a CIM Alto Minho a atribuição deste prémio não só constitui o
reconhecimento da sua ação e exigência colocada no desenvolvimento de um
projeto de qualidade, que permite ganhos
de eficiência em termos organizacionais,
a tomada de melhores decisões e uma
maior disponibilização da informação aos
cidadãos, como trouxe um novo alento
para continuar na senda do progresso e
da inovação.
Cristina Paço

Fins de semana gastronómicos
A TURISMO PORTO E NORTE
DE PORTUGAL, E.R., apresentou, mais
uma vez, unia edição dos Fins de Semana
Gastronómicos, sob a marca “portoenorte.
comE, que vai acontecer por todo o Porto
e norte de Portugal, durante a designada
época baixa, reinventando o tradicional
e concedendo-lhe uma vertente contemporânea da inovação. Esta edição é também uma hornenagem ao Mérito dos seus
principais intérpretes - os Restaurantes...
Autênticos embaixadores da Arte de Bem
Comer e Bem Receber.
Assim, em março, nos dias 5 e
6, em ESPOSENDE. Lampreia e Clarinhas de Fão; em MELGAÇO, Cozido de
Carnes com Enchidos de Porco Bisaro
e Bucho Doce, com Compota de Alvarinho; em MACEDO DE CAVALEIROS,
Grelos Cozidos com Salpicão Grelhado e
Pudim de Castanha; em VIEIRA DO MINHO, Couves com Feijões e Rabanadas
com Mel da Cabreira; em MIRANDA DO
DOURO, Posta Mirandesa e Bola Doce;
em VIZELA, Rojões à Moda do Minho e
Bolinhol; em RIBEIRA DE PENA, Milhos,
Maçã Pipo de Basto e Chila no Forno; em

MOGADOURO Bulho com Cascas e Milhos; em AMARES, Papas de Sarrabulho
e Rabanadas; na PÓVOA DE VARZIM,
Polvo e Rabanada à Poveira; em ALFANDEGA DA FÉ, Espeto de Vitela Grelhado
e Pudim de Castanha com Gelado de
Cereja; em CARRAZEDA DE ANSIÃES,
Turnedó de Vitela e Maçã Assada ao Vinho Tratado: em FREIXO DE ESPADA
À CINTA, Bacalhau e Milhos Doces. Nos
dias 12 e 13, em BARCELOS, Galo Assado e Doçaria de Barcelos; na TROFA,
Arroz de Pica no Chão e Maçã Assada;
em S. JOÃO DA PESQUEIRA, Cabrito Assado com Arroz de Frutos Secos e Tarte
de Amêndoa; em PENAFIEL, Lampreia e
Bolinhos de Amor. Nos dias 19 e 20, nos
ARCOS DE VALDEVEZ, Carne Cachena,
com Arroz de Feijão Terrestre e Charutos de ovos com Laranja de Ermelo; no
PORTO, Tripas à Moda do Porto e Rabanadas de Vinho do Porto; na PÓVOA DE
LANHOSO, Cabrito à S. José e Charutos; em CASTELO DE PAIVA, Cabrito do
Monte Assado e Pão-de-ló de Castelo de
Paiva; em CELORICO DE BASTO, Pica
no Chão, Pão-de-ló e Doce de Amêndoa;

Em TORRE DE MONCORVO, Borrego
Terrincho e Bolo de Amêndoa; em VILA
POUCO DE AGUIAR, Cabrito Assado no
Forno e Leite-creme Dourado; em PAREDES, Cabrito Assado e Sopa Seca; em
AROUCA, Vitela Arouquesa grelhada e
Doçaria Conventual e Regional; nos dias
26 e 27, em PONTE DE LIMA. Sarrabulho
À Moda de Ponte de Lima e Leite-creme
Queimado; em CINFÂES, Cabrito Assado
com arroz de Forno e Matulos; em ESPINHO, Peixes e Mariscos do nosso Mar e
Maçã Assada com Canela; em TERRAS
DE BOURO, Cozido à Terras de Bouro
e Aletria e em GONDOMAR, Lampreia e
Coração de Gondomar. E em abril, VILA
NOVA DE CERVEIRA, com o sável do rio
Minho.
Caro leitor, “amante da boa
mesa”. Durante o mês de março, faça
uma “escapadinha” e aproveite os Fins de
Semana Gastronómicos que o TURISMO
DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL,
lhe oferece. Acredito que vai gostar.

Antero Sampaio

ASSINE, LEIA E DIVULGUE O JORNAL DA SUA TERRA
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Arquiteto cerveirense é autor
do projeto do novo Centro
Educativo de Ponte de Lima

As pequenas guerreiras de
Cerveira

É da autoria do arquiteto cerveirense Renato Martins o
projeto do novo Centro Educativo de Ponte de Lima, um equipamento composto por catorze salas.
O trabalho deste jovem cerveirense, ao serviço do município de Ponte de Lima, já foi apresentado ao Conselho Municipal de Educação e a outras entidades ligadas ao ensino, que
mostraram satisfação pelas preocupações demonstradas na
abordagem e resolução do programa funcional.
A obra, no valor de 2,2 milhões de Euros, terá início de
construção ainda no decorrer do presente ano.

Faleceu em Monção o antigo
treinador do Clube Desportivo
de Cerveira
O treinador de futebol João Agre faleceu no dia 9 de
março, com 82 anos de idade, na sua terra natal, Monção.
Foi treinador do Clube Desportivo de Cerveira nas primeiras épocas da fundação da Associação de Viana do Castelo,
nos princípios da década de 70.
Marcou uma geração de futebolistas cerveirenses, tais
como Telmo, Alcides, Zé Maria, Granja, Pelicas, Totó I e II, Pestanudo, Panda, Chico, Tino, Luís Antunes, João Berto, Ferreira,
etc., etc.
Impulsionou e dinamizou a primeira equipa de juvenis
cerveirenses, que foi a semente daquilo que é hoje uma das escolas mais marcantes do futebol jovem do Alto Minho.
O Mister Agre, depois de deixar o CD de Cerveira
nunca esqueceu o clube, os dirigentes, os atletas, elogiando-os
como desportistas e pessoas, realçando quanto gratificante foi
ter sido treinador do Clube Desportivo de Cerveira.
No funeral, onde estiveram alguns atletas dessa época, a direção do CDC enviou um ramo de flores em homenagem
ao ex-treinador João Agre.
Francisco Sobrosa

Grupo de Bombos de Sopo,
com novos equipamentos, teve
atuações em Lamego e Pevidém

A equipa feminina de Futsal da Escola Básica e Secundária de Vila Nova de Cerveira tem surpreendido positivamente pelos resultados obtidos nos primeiros jogos realizados no
campeonato distrital do Desporto Escolar. E a surpresa advém
do facto da maioria das jogadoras serem do escalão Infantil B e
estarem a competir no escalão Iniciado, onde encontram adversárias com mais idade e maior poderio físico. Mas, a qualidade
técnica e tática destas alunas, aliada a uma atitude competitiva
exemplar, tem marcado a diferença! Eis os resultados:
Na 1.ª jornada, que decorreu em Vila Nova de Cerveira,
a equipa de Cerveira venceu a congénere da Correlhã por 2-1 e
a equipa dos Arcos de Valdevez por 10-0 (resultado atribuído por
falta de número mínimo de jogadores).
Na 2.ª jornada, realizada na Correlhã, a equipa da escola de Cerveira venceu os Arcos de Valdevez por 6-3 e a Correlhã por 2-0.
Assim, ao fim de 2 jornadas, a equipa de Cerveira encontra-se no primeiro lugar da classificação, com 12 pontos. E,
contra as expectativas iniciais, à equipa de Cerveira basta alcançar um empate num dos dois últimos jogos, a realizar em Arcos
de Valdevez, para conseguir matematicamente o primeiro lugar
desta série. Mas, para as pequenas guerreiras de Cerveira, a
vitória é o mínimo a alcançar nos jogos que faltam disputar!

Gallaecia promove concurso de
fotografia de natureza

Cortejo carnavalesco, em
Covas, com “cornetadas”
como tema central

Foto Mota
A freguesia de Covas, à semelhança de outros anos,
não deixou de viver a folia do Carnaval, com relevância para o
cortejo que, no dia 6 de março, animou a localidade.
Composto por cerca de 100 figurantes, o corso percorreu mais ou menos quilómetro e meio, entre a Ponte e Fontela,
tendo sido presenciado por mais de duas mil pessoas espalhadas ao longo do percurso.
De ano para ano os festejos carnavalescos em Covas
têm vindo a aumentar de animação, facto que é bem notório na
freguesia, pelo que a autarquia local, tal como aconteceu este
ano, não deixou de apoiar.
O tema central do corso andou à volta das assuadas,
vulgo “cornetadas”, costumeira que em algumas freguesias do
concelho de Vila Nova de Cerveira ainda marca a tradição. E
Covas, como se vê, ainda é uma delas.

Poesia de Rosalía de Castro na
‘Porta XIII”, em Cerveira

A Escola Superior Gallaecia, conforme “Cerveira Nova”
tem noticiado” está a promover um concurso de Fotografia de
Natureza, para assinalar o encerramento do Ano Internacional
da Biodiversidade. Podem participar maiores de 16 anos, com
uma a quatro fotografias. O prazo decorre até ao dia 30 deste
mês.
O concurso pretende sublinhar a mensagem: “A biodiversidade é a vida. A biodiversidade é a nossa vida”, mote escolhido pela ONU para este ano e para acolher o Ano Internacional
das Florestas, 2011.
Os conteúdos das fotos poderão versar sobre a paisagem, vida selvagem ou quaisquer outros, desde que o tema
seja respeitado. De acordo com o regulamento, cada concorrente pode apresentar entre uma e quatro fotografias, a cores e/ou a
preto e branco, em CD e impressas em papel fotográfico brilhante no formato 20x30cm. Terá, no entanto, de haver sempre uma
ficha de inscrição, disponível no site da ESG (www.esg.pt).
Os resultados serão conhecidos dia 28 de abril de
2011, data em que serão publicados no site da ESG.
Serão atribuídos prémios às três melhores fotografias.

Constituiu um momento de intenso e fraterno convívio
a celebração da poesia de Rosalía de Castro, na Porta XIII, em
Cerveira.
No sábado 12, o grupo dos Cavaquinhos de Lovelhe e
a poeta Adelaide Graça, com música e poesia de Rosalía deram
as boas-vindas ao escritor e professor Ancho Angueira, que da
Galiza veio celebrar a poesia da sua conterrânea, poeta nacional
da Galiza.
Uma sintética, profunda e bem-humorada apresentação da poesia e da autora que encantou a assistência que encheu a sede da Porta XIII - Associação Poética de Todas as Artes.

Vinho Verde de Vila Nova de
Cerveira também “entrou” no
almoço da lampreia da Casa do
Novas instalações, em
Minho
Cerveira, da Farmácia Correia
O tradicional almoço da lampreia da Casa do Minho em
de Sampaio
Lisboa decorreu em 20 de março.
Em 6 e 8 de março, o Grupo de Bombos de S. Tiago de
Sopo teve atuações em Lamego e Pevidém.
Em ambas as participações o agrupamento integrou-se
em desfiles de carnaval, corsos que reuniram elevado número de
participantes e de assistentes.
Como curiosidade, ligada ao Grupo de Bombos de
Sopo, saliente-se que estreou, há pouco tempo, novos equipamentos, de onde sobressaem os instrumentos com as cores do
concelho de Vila Nova de Cerveira, concretamente a amarela e
a verde.

CERVEIRA NOVA, O SEU JORNAL
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Curiosidade deste repasto é que as lampreias foram
pescadas no rio Minho, na zona de Monção, e o vinho era oriundo de vinhedos do concelho de Vila Nova de Cerveira.
Recorde-se que o almoço da Casa do Minho em Lisboa, dedicado à lampreia, tem realização anual e iniciou-se em
1923, portanto com 88 anos de existência.
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Foi em 19 de março que foram inauguradas as novas
instalações, em Cerveira, da Farmácia Correia de Sampaio.
Situada na avenida das Comunidades, o novo estabelecimento de venda de medicamentos veio substituir um outro
localizado no edifício Ilha dos Amores, igualmente na sede do
concelho.
A nova farmácia encontra-se nas proximidades do
quartel sede dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Cerveira.

ww
www.cerveiranova.pt

Impressão:
EMPRESA DO DIÁRIO DO MINHO, LDA.
Rua de Santa Margarida, 4 A
4710-306 BRAGA
Tiragem desta edição: 1450 exemplares
Assinaturas:
Portugal - anuidade.................. € 18,00
Estrangeiro - anuidade............. € 30,00
Digital - anuidade...................... € 12,50
(Pagamento adiantado, em dinheiro, cheque, vale postal ou
transferência bancária).

FUNDADORES:
Firmino Puga Gonçalves Costa; Germano Lopes Cantinho;
Inocêncio José Barbosa; Jaime Artur Amado Morgado; João
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.

MEDALHA DE MÉRITO CONCELHIO

Cerveira Nova - 20 de março de 2011

Informação do Concelho | 9

Crónica das quinzena

FUNERAIS

A “Joaninha” que no carnaval “voou” para
o Parque de Lazer do Castelinho
Já estamos na Quaresma, depois de um Carnaval
que, com maior ou menor animação, lá decorreu numa altura
em que, por todo o lado, as preocupações pouco tinham a ver
com as animações do Entrudo.
Seguindo a tradição, no concelho de Vila Nova de
Cerveira também se viveu a quadra, com especial relevância
para a ação das escolas que motivaram o corso na sede concelhia e para os foliões da freguesia de Covas que continuam
a não querer deixar os «créditos por mãos alheias».
Longe vai o tempo em que os bailes e as cegadas
animavam a vila, já que essas pequenas farsas com o seu
efeito crítico, muitas vezes a casos do dia-a-dia, abanaram a
pasmaceira do quotidiano.
Hoje as temáticas são outras, com saliência para os
problemas ambientais que, não deixando de ser pertinentes,
por vezes passam despercebidos, tal a avalanche de quadros
dedicados ao assunto.
Mas, tanto ao que se fez em Covas, com o apoio da
Junta de Freguesia local, ou ao que se passou em Cerveira
com o trabalho das escolas e com a ajuda do Município, o
certo é que as duas ações, conforme informações que apresentamos noutros locais deste número de “Cerveira Nova”,
foram positivas.
No entanto, a mim, que também muito aprecio a
qualidade ambiental, não me passou despercebido a existência de uma pequena “joaninha” que, dentro da “poluição” do
Carnaval, foi “poisar”, com todo o seu colorido, no Parque de
Lazer do Castelinho, numa demonstração de que aquele espaço é um refrigério, não só para as crianças como até para
adultos, e que merece continuar a ser preservado e conserrelevante bem, que Cerveira tem junto ao rio Minho.
vado.
E que mais “joaninhas” ou outras maravilhas da natureza prossigam na grande jornada de dar luz e vida a tão
José Lopes Gonçalves

Há falta de efetivos no posto da Graças a uma oferta foi
ajardinado um pequeno espaço
GNR de Vila Nova de Cerveira
Por motivo da passagem à reforma e à reserva de cer- à entrada do Lar Maria Luísa
ca de uma dezena de agentes, o posto da GNR de Vila Nova de
Cerveira está a precisar do aumento de efetivos.
O número atual de agentes anda à volta de dezena e
meia, quando o necessário deveria ser, ou deveria ultrapassar,
os vinte agentes.
Dadas as necessidades devido à falta de pessoal, têm
sido feitos patrulhamentos, em conjunto, com elementos vindos
de Valença.
O caso tem causado certa preocupação a nível local,
pelo que já foi discutido na Assembleia Municipal de Vila Nova de
Cerveira, devendo ser enviada uma missiva para o Ministério da
Administração Interna.

Eleições na Santa Casa da
Misericórdia de Vila Nova de
Cerveira no dia 26 de março
com duas listas a concorrerem
Está marcada para 26 de março a eleição dos corpos
gerentes da Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Cerveira.
O ato terá início às 14 horas e decorrerá no auditório do
Lar Maria Luísa.
Nessa assembleia geral ordinária, além da eleição dos
dirigentes para orientar a instituição até 2014, também se procederá à votação e apreciação do relatório e contas do ano de
2010, assim como do parecer do conselho fiscal.
Refira-se que concorrem ao lugar mais importante, o
de provedor da mesa administradora, José Manuel Pereira Lopes Rebelo (atual provedor), na lista B, e o conhecido médico
Manuel Esteves Marques,
Marques, pela lista A.

Juventude de Cerveira
venceu regata, em Lanhelas,
organizada pelo Caminhense
Em Lanhelas, em pleno rio Minho, numa regata organizada pelo Sporting Clube Caminhense, a Juventude de Cerveira
venceu o troféu em disputa.
Nos escalões de iniciados e juvenis, masculinos e femininos, os jovens cerveirenses marcaram a diferença por serem
os vencedores do maior número de provas.
A regata, em Lanhelas, ocorreu no domingo 13 de março.
Noutra página deste número de “Cerveira Nova”, exatamente na décima segunda, também destacamos a ação de remadores cerveirenses numa prova efetuada na ria de Aveiro.

EM CERVEIRA
Com 85 anos de idade foi a sepultar, no
Cemitério Municipal de Vila Nova de Cerveira, HUMBERTO DA CONCEIÇÃO PEIXOTO..
TO
O falecido que era casado, encontravase como utente do Lar Maria Luísa.

EM COVAS
Residindo em Lisboa, veio a enterrar no
Cemitério Paroquial de Covas MARIA DE
LURDES GONÇALVES.
GONÇALVES. Natural da freguesia, era solteira e contava 77 anos de idade.

Para o Cemitério Paroquial de Covas
foi a sepultar AMÉRICO GONÇALVES DUQUE,, viúvo, de 79 anos de idade, que resiQUE
dia no lugar de S. Gregório.

EM SOPO
Com a avançada idade de 90 anos, foi
sepultada no Cemitério Paroquial de Sopo
MARIA JOSÉ GIESTAL
GIESTAL..
A extinta era viúva e residia no lugar de
Cimo de Vila.

EM REBOREDA
Aos 71 anos de idade foi a enterrar, no
Cemitério Paroquial de Reboreda, ARMINDA LAMEIRA GONÇALVES SILVA,
SILVA, casada, que residia no lugar da Ratoeira.

EM LOVELHE
MARIA HELENA MARTINS CONDE
GONÇALVES, viúva, de 88 anos de idade,
GONÇALVES,
que residia no lugar de Espardinheiros, foi a
sepultar no Cemitério Paroquial de Lovelhe.

EM CORNES
Para o Cemitério Paroquial de Cornes foi
a sepultar MARIA DOS ANJOS CORREIA
DA CUNHA,
CUNHA, de 71 anos de idade, que era
viúva e residia no lugar de Roteia.

Às famílias de luto apresentamos sentidas
condolências.

Associação de Cerveira
recolhe rações para animais
abandonados
Para adornar um espaço exterior do Lar Maria Luísa foi
construído um pequeno jardim que se situa nas proximidades da
entrada do imóvel.
O espaço foi ajardinado pela empresa “Limpezas e
Jardins Filipe” no dia 4 de março, num gesto que sensibilizou a
Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Cerveira.
Foi a diretora do Lar Maria Luísa quem fez a petição,
tendo a firma ofertante disponibilizado seis funcionários para
executarem os trabalhos de instalação do jardim.
Uma atitude simpática de uma firma comercial que,
sem nada lucrar, deu uma significativa ajuda à Misericórdia cerveirense.

A primeira edição, deste ano,
da ‘Feira de Artes e Velharias
de Vila Nova de Cerveira’ foi no
dia 13 de março
A já consagrada ‘Feira de Artes e Velharias de Vila
Nova de Cerveira’ iniciou a temporada, deste ano, no dia 13 de
março. Foi no segundo domingo do referido mês e a sua efetivação decorreu no largo do Baluarte de Santa Cruz e muito perto
da antiga “Fontinha”.
A ‘Feira de Artes e Velharias’ decorrerá, mensalmente,
de março a outubro de 2011 e as suas características continuarão nos mesmos moldes dos anos anteriores, em que o artesanato, o mobiliário, a filatelia, as louças e a doçaria serão as
principais atrações do mercado. Mercado que deverá ser, como
sempre, atrativo para portugueses e espanhóis.
Não faltarão, também, os divertimentos culturais e recreativos. Apenas um senão: a menos visibilidade do novo local
da feira para quem entra na sede do concelho.

VISITE-NOS NA INTERNET em www.cerveiranova.pt

A Associação de Defesa de Animais de Cerveira “Patas
e Patas” ficou grata a todas as pessoas que colaboraram e doaram rações para animais abandonados, aquando da temporada
do banco alimentar para animais que decorreu no mês de fevereiro.
A principal ação de recolha de rações decorreu no
Pingo Doce, tendo os responsáveis daquela unidade comercial
manifestado toda a disponibilidade para que a iniciativa fosse
coroada de êxito.
Entretanto, os responsáveis pela associação também
chamam a atenção para o facto de se registarem muitos abandonos de animais, o que já se torna numa confrangedora chaga.

ASSINE, LEIA E
DIVULGUE

CERVEIRA NOVA
Faça dele o seu jornal preferido
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PALAVRA DE DEUS
E-mail: pastorvenade@yahoo.com / Página na Internet: www.igrejaemanuel.org
Não se turve o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas; se não fosse assim, Eu vo-lo teria dito;
vou preparar-vos lugar. E, se Eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde Eu estiver estejais vós também.
Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais; e como podemos saber o caminho?
Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim (João 14: 1-6).

COMENTÁRIO
Escreve:
Manuel Venade Martins
(Pastor Evangélico)
INTRODUÇÃO
Neste atual planeta, há vários tipos de comunicações
terrestres, ou melhor dito, vários tipos de caminhos, criados para,
com mais facilidade, chegar ao destino desejado. Uns são chamados de caminhos rurais, outros estradas e ainda outros de autoestradas. Falemos das autoestradas, que foi uma das últimas
invenções do homem, que são bastante eficazes, onde qualquer
veículo se move a grande velocidade, para chegar o mais pronto
possível ao ponto desejado.
Há regras na velocidade a cumprir, mas certos descuidados
condutores ultrapassam por cima da lei, desrespeitando a lei que
inclui a sinalização, e o percurso que deveria ser atingido com
segurança, nunca foi alcançado, porque um espantoso acidente
ocorreu, parando por completo a viagem.
Agora a decisão do condutor é ser obediente, a tudo que
é posto por deveres a cumprir, porque pelo contrário se for apanhado em falta pelas autoridades, elas lhe aplicara uma pesada
multa, que poderia ser evitada, se na realidade houvesse mais
cuidado em obedecer às regras do trânsito, com as quais não
somente se evitariam pesados custos a pagar, como também por
em risco a vida de muitas pessoas que juntamente acompanham
o dito condutor precipitado.
Deves ter em consideração, se estas minhas palavras estão no auge de um alerta, prudência, vigilância e moderação na
condução da tua viatura. Neste mundo atual há pelo menos três
tipos de pessoas, que divergem umas das outras no respeitante
à sua própria fé, ou sejam de diferentes ideais, no respeitante
ao tipo de caminho (religião e seu padroeiro) que seguem. Uns
religiosos dizem que já tem a sua própria ideologia no que toca
à personagem a quem servem há muitos anos, por conseguinte
não veem motivo de buscar esse novo Caminho. Outros dizem
que estão muito ocupados com as suas atividades profissionais,
e que não têm tempo para nada mais. Outros ainda dizem, eu
sou uma pessoa muito boa, não faço mal a ninguém, não sou
como os demais, que só pensam no mal, dou esmolas e contribuo muito, no que respeita a atos religiosos.
COMENTÁRIO
Neste artigo de hoje que tem por tema: “Já descobriste
o Caminho?”, vamos meditar nas palavras do Senhor Jesus, que
usou uma palavra figurada, para melhor compreensão, aproximação e conversão ao Evangelho. Ele mesmo disse: Eu sou o
caminho a verdade e a vida. Notemos com toda a clareza, segurança e verdade, que para o ser humano encontrar a salvação

(2011-03-B)

JÁ DESCOBRIU O CAMINHO?
de suas almas, há a necessidade de saber com verdade que
destino para a eternidade lhe garanta, na sua maneira de viver,
que com certeza se está envolvendo religiosamente, e, até, esteja servindo erradamente nesse caminho, no qual está sendo
o meio pelo qual se destina a adorar, qualquer tipo de pessoa,
que enganosamente está ocupando lugar em seu coração, como
divindade, que ainda que tenha sido uma pessoa que teve a sua
existência, não pode, nem poderá, salvar da perdição.
Por isso mesmo é que o Senhor Jesus disse: Eu sou
o caminho, não tendes que andar por esses caminhos largos
a procurar alguma divindade, na qual diversas pessoas nunca
existiram neste planeta, e por conseguinte não são nenhum tipo
de caminho verdadeiro. Mas do Senhor Jesus as Escrituras nos
dizem que no ato do seu batismo, veio uma voz do céu e dizia:
Este é meu filho amado, em quem me comprazo (Mateus 3:17).
Temos acabado de ler o que Deus nos diz e avisa em sua
santa Palavra. Que na realidade todas essas pessoas seguem
o seu próprio caminho, lhe parecendo o melhor nesta vida atual,
conformando-se e acostumando-se à sua maneira de viver, que
nem sempre lhe irá bem, mas de mal a pior no seu lar, com seu
conjugue e sua família. Seu emprego está também a correr mal
e, por conseguinte, o seu futuro está em perigo de se desmantelar.
Para essas pessoas nestas circunstâncias e todas as demais,
olhem bem estas finais palavras de Deus: Somente o Senhor Jesus é o único caminho para Deus (Pai), para quem nós devemos
voltar, mas arrependidos dos seus pecados, confessando-os a
Ele, porque foi apenas Jesus que se entregou por ti no calvário
e verteu seu sangue a teu favor. Este é o tempo exato em tua
vida para tua necessidade maior, que é encontrar o caminho da
Salvação. Diz o velho ditado: Não deixes para amanhã o que podes fazer hoje! Lembra-te que o Senhor Jesus é o único caminho
para alcançar a salvação da tua própria alma e espírito. Todos
os outros caminhos são duvidosos e enganosos, pelo que farás
bem em os não seguir jamais.
Jesus disse, Eu sou o caminho, ou melhor esclarecido, o
único caminho para alcançares, não somente a salvação de tua
alma, como de igual modo receberes muitas vitórias na vida, em
teu lar, vivendo em harmonia com a tua família, que Deus te tem
dado, em teu trabalho e em tua vida financeira e em tua vida
física (saúde). Sobre isto vejamos o que nos dizem as Escrituras
Sagradas: E o Senhor te porá por cabeça, e não por cauda; e
só estarás em cima, e não debaixo; quando obedecerdes aos
mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os
guardar e fazer (Deuteronómio 28:13).

A tua escolha do verdadeiro caminho, a tomares, dependerá
de ti. O Senhor Deus te mostra em sua Palavra o importante que
é em tua vida lhe obedeceres. Ele diz e te propõem, e tu terás de
escolher. Ninguém é infeliz porque nasceu infeliz não; se não és
abençoado é porque ainda não deixastes essa velha vida, cheia
de enganos e até de acreditar no ocultismo, mas Ele diz assim:
Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e Eu vos
aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que
sou manso e humilde de coração; e encontrareis descanso para
as vossas almas (Mateus11:28-29).
Dizem as Escrituras que para se obter a salvação, é um ato
de fé, eu digo ámen. Mas note bem que nessa nova experiência
existem vários fatores, são eles: 1º Crer no Evangelho; 2º Arrepender-se de sua maneira pecaminosa de vida; 3º Converter-se
ao Senhor Jesus Cristo e não propriamente a uma religião; 4º
Viver em santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor (Hebreus
12:14); 5º Adorar a Deus em espírito e em verdade.
São estes os assuntos principais, para todo aquele que
se quer achegar para Deus e se salvar, pelo seu único caminho,
mas não é assim tão fácil. Vejamos o que as Escrituras nos dizem: E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva
à vida, e poucos há que a encontrem (Mateus 7:14).
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

Notícias da comunidade Cristã Evangélica da Igreja da Assembleia de Deus
Emanuel, em Bay Shore, Nova Iorque, USA
Foi apresentado na casa do Senhor, para a Ele ser
dedicado, um menino chamado Kyle Alexandre Martins Simões,
nascido aos 12 de agosto de 2010, no hospital St. Charles, Port
Jefferson, NY, e com residência na vila de Farmingville, Nova Iorque. Filho legítimo de Idalício Simões e de Isabel Costa Martins
Simões.
Foram padrinhos da cerimónia António Manuel Coelho
e Adelaide Martins Coelho, com residência em Bay Shore, NY.
O ato cerimonial foi realizado na Assembleia de Deus Emanuel
(sede), 125 Second St. - BRENTWOOD, N.Y. e dirigido pelo servo do Senhor, Manuel Venade Martins, ministro do evangelho,
licenciado pelo «Council of the Assenblies of God Churches»,
com sede em Spring Field, Missouri, USA, e registado perante
as autoridades do Estado de Nova Iorque e, também, federais.
No dia 27 de fevereiro do corrente ano, onde teve lugar a cerimónia de DEDICAÇÃO ao Senhor de Kyle Alexandre Simões,
que seus pais se dignaram trazer ao templo Evangélico para fazer cumprir este importante preceito bíblico e doutrinal.
Foi um dia diferente para os pais, avós, tios, primos e
restante família de Kyle Alexandre Simões. Embora a tenra idade
do menino ainda não dê para brincar, mas eu sei que já alguns
primos estão ansiosos que Kyle cresça para poderem brincar
juntos com os seus divertimentos.
Foi servido um jantar para comemorar este evento
num conhecido restaurante na comunidade portuguesa de Brentwood, N.Y. com um excelente menu e requintado serviço, com
uma enorme variedade, incluindo sobremesas a acompanhar e
bem regadas. No final do serviço e da cerimónia, foi ainda servido um ligeiro bufete aos assistentes.
No momento da cerimónia, todos os presentes da comunidade evangélica dos crentes em Cristo se sentiram alegres
e havia, em cada face, uma expressão de regozijo nos seus rostos, um contentamento espetacular, à medida que se ia desenrolando o evento, todos fitavam com seus olhares firmes e diretos
ao infante, que estava no mais alto momento da sua bênção dos
céus, quando elevado nos braços do ministro do Senhor, o erguia
para cima na divina direção para os céus, pedindo ao Altíssimo

Deus que o abençoa-se com
todas as bênçãos celestiais em
Cristo Jesus (ler Efésios 1:37).
Que momentos de regozijo tão importantes para os
pais, avós, família, e para toda
a comunidade Cristã Evangélica presente ao ato, e todos
unidos em fé naquele momento dedicando-o ao Senhor dos
Céus e da Terra e abençoando-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que
Deus continue a abençoar o
Kyle e o guarde pela vida fora.
Também desejo compartir hoje esta bênção com
todos os pais que leem este
reporte do ato Cerimonial de
Kyle Alexandre Simões, que o
Senhor Jesus abençoe a todos
do fundo do meu coração. Se
deseja receber a bênção do
Senhor, nestes casos, procure
uma Igreja Evangélica Assembleia de Deus, de preferência,
no local onde reside. Para poder ter a oportunidade de passar
por estes momentos especiais perante o Ministro de Deus Altíssimo, sendo dedicado (ou apresentado) ao Senhor Deus seu
infante e receber as maiores bênçãos dos Céus em Cristo Jesus,
porque na verdade só o Senhor Jesus é o único que pode abençoar, proteger e guardar. Amem!
Aqui fica também uma palavra para vocês todos, que
diz assim: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do
ventre o seu galardão (Salmo 127:3).
Quer com isto dizer o salmista, que feliz se deve sentir
uma mãe, quando em seu ventre alcança filhos para dar para

Deus, como herança eterna nos Céus. Deve pensar em pedir ao
Senhor que abençoe logo de início o fruto do seu ventre, para
ser feliz. Logo de imediato deve procurar uma comunidade Cristã
Evangélica, para aí, o servo do Senhor, fazer oração e abençoar
a gravidez, à medida que se vai desenvolvendo, mês após mês,
no ventre de sua mãe. Faz-se força para arrebatar as bênçãos
de Deus, mas lhes quero dizer que são compensadoras e gratificadoras, em toda a sua maneira de viver. Que Deus vos possa
guardar, proteger, e continuamente abençoar, são os meus votos
em Cristo Jesus.
Manuel V. Martins
(Pastor Evangélico)
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Os mistérios desta vida

À minha bela Seixas
DEVAGAR, AQUI COMEÇA SEIXAS! Dizes orgulhosa,
ao viajante que vai para Cerveira ou para Valença,
beijada pelas níveas águas dessa ria formosa,
que acaba nos braços dessa massa líquida imensa.
Muito jovem, abalei desta terra onde nasci,
onde brinquei e tive os primeiros amores,
depois a vida, o emprego, levou-me longe de ti,
sem me esquecer das tuas árvores e bonitas flores.
Agora, já com os anos a pesar um bom bocado,
eu quero saudar-te, minha bela Seixas querida
e voltar a respirar o ar do teu rio, tão amado!
Não fiques triste! Quero ver-te sorrir, contente.
Quem sabe… um dia na última fase da minha vida,
eu possa ficar a viver contigo, eternamente!
J. G. Costa

Na foto:
O autor Euclides Cavaco e Eusébio Ferreira da Silva

Mas por quê tanta beleza?
Nesta vila cá do Minho
Há cantos maravilhosos
Também há muito bom vinho
Para os que estão sequiosos

Tributo a Eusébio
Eusébio foi o maior,
Do futebol português,
Nunca houve alguém melhor,
Nem jamais virá talvez.

Judite Carvalho
(Cerveira)

Com o justo merecimento,
Seu nome seja imortal,
Do homem cujo talento,
Tanto honrou Portugal!…

E a lua que aparece
Vestida de claridade
E o firmamento embranquece
Quando a noite nos invade

E as estrelas reluzentes
Brilhando no firmamento
Parecem lindos pingentes
A servir de ornamento

Quem me dera ser real
Nesta terra de encantos
Não há outra em Portugal
Tão adorada por tantos

Nestes versos quero deixar
Meu preito de homenagem,
Por saber salientar,
De nós, a melhor imagem.

O que é a luz do sol?
Que o mundo inteiro ilumina
E brilha como um farol
Dando-nos a luz divina

As belas quatro estações
Com mudanças milagrosas
E cujas transformações
São coisas maravilhosas

Mas por quê tanta beleza?
É terra de maravilha
É linda por natureza
E grande na sua ilha

Na década de sessenta,
Foi estrela do mundial,
O que p’ra nós representa,
Um triunfo sem igual.

O que é o imenso céu?
Que se perde ao infinito
Que nos tapa com um véu
Que é o seu manto bendito

Os rios e sua pureza
Lindas margens bordejando
Cuja luxúria e beleza
Sempre nos vai extasiando

Eu sou pequena no corpo
Mas grande de pensamento
Não gosto de nada torto
E penso a cada momento

Brilhou para além da Luz,
Foi nosso embaixador,
É figura que traduz,
No mundo o nosso valor.

E surgem as incertezas
E a dúvida desmedida
Sobre todas as grandezas
E mistérios desta vida

Do eterno imenso mar
Profundezas abismais
Ainda estão por desvendar
Os seus segredos reais

As aldeias de Cerveira
São todas muito formosas
Elas são tão prazenteiras
Mas todas muito vaidosas

Sumptuosa carreira,
Nos relvados triunfante.
Fez vibrar a Pátria inteira,
Pelo seu jogar brilhante.

Quantas vezes, pensativo
Reflito insistentemente
Sobre este Universo vivo
Onde existe tanta gente

As nuvens, outro portento
Parecem maços de algodão
Andam ao sabor do vento
Qual será sua função?

Os que vão ao Castelinho
Vêm de lá deslumbrados
Está tudo tão bonito
Que ficam logo encantados

Que brilhou para além da Luz…..

Poema na Voz dum Minhoto

É apenas um salto

Tudo isto me faz cismar
Nos mistérios deste mundo
E me levam a ficar
Num labirinto profundo
Como nasceu este esplendor?
É algo bem misterioso
Ou então o criador
Foi DEUS TODO PODEROSO

Brilha a pele das pedras no escalar do monte.
Euclides Cavaco
(Canadá)

Rompe-se o matizado agreste da lonjura.
É apenas um salto!
Chamo-te maresia.
Chamo

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

NIB: 0033-0000-50077499264-05

Chamo-te flor do tojo.
ChamoChamo-te estrada.
ChamoCanção dos anos sessenta.
Escalda a pele das pedras a banhos
É apenas um salto!

ARMADOR * FUNERAIS * TRANSLADAÇÕES

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

Ser pai é sentir o desejo
O empenho e a ansiedade
Pois no mundo sempre eu vejo
Nossa filha, felicidade!

Chamo-te boca de mar. Boca de rio.
Chamo-te giesta em flor.
Boca de amor do meu amor.
Adelaide Graça
(Do livro “No Verão da Ausência”)

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

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

Ser pai

Silêncio do meu silêncio no peitoril da noite.
nas pra
praias entre dois rios.

Agência Funerária
António Guerreiro, Lda.

Se assim foi fico contente
Meus pensamentos disperso
Fico a saber realmente
Quem criou o Universo

www.cerveiranova.pt
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

Que bom é homem ser pai
Para receber fortes emoções
Repletas de amor e carinho
Nas mais diversas ocasiões
Ser pai é sentir a pureza
Que a vida ao mundo quer dar
Para nela ter a certeza
Que é bom um filho amar
Querida é a maravilha
Que de nossa vida nos faz gostar
Na forma que para nós brilha
Porque ser pai nos pode orgulhar
A Deus agradeço este passo
Que a vida me deixou dar
Com a graça de ser um pai
Com filha para acarinhar
Augusto J, Rodrigues Bacelos
(Caminha)

CERVEIRA NOVA, o seu jornal
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Sugestões e outros registos
Aproximam-se as
‘Festas de S. Sebastião’
Com a aproximação
das famosas ‘Festas do Concelho’ em honra de S. Sebastião, esta vila, uma vez mais,
irá vestir os seus melhores
trajes e apresentar-se toda embandeirada com requinte para
receber festivamente, com fidalguia e de braços abertos,
os milhares de visitantes que
se deslocam de vários pontos
do país e da vizinha Galiza. A
dinâmica Comissão de Festas,
que não se tem poupado a esforços, já arregaçou as mangas
Escreve:
para, com determinação, dar
Gaspar Lopes Viana
início à preparação da programação que promete ser atrativa e aliciante.
Visite-nos. Para descomprimir sugere-se uma subida
até ao alto do bucólico monte da Senhora da Encarnação, onde
se podem apreciar lindas paisagens, incluindo o panorâmico
estuário do rio Minho, e revitalizar energias e, ainda, receber a
pureza do ar puro que lá se respira e as carícias da natureza.
Temos boas esplanadas, bares e restaurantes onde se pode
deliciar a nossa admirável gastronomia. Para pernoitar, também
não há problemas, pois temos para dormir boas residenciais.
Por fim, não deixe de visitar o Solar dos Castros, belo
edifício do século XVIII, o Forte de Lovelhe, uma construção
seiscentista ligada às guerras da restauração do século XIX, a
Igreja da Misericórdia, também do século XIX, a Igreja Matriz, o
Museu da Bienal de Arte e outros monumentos merecedores de
visitas atentas.
Boa estadia em Vila Nova de Cerveira e retemperadas
férias.

Cerveira Nova - 20 de março de 2011
OPINIÃO

A intolerância em democracia
O pluralismo democrático é um conceito que tem quase
tantos anos como o ‘25 de Abril’, mas em Gondar ainda continua
a haver intolerância para com as ideias contrárias. Mas contemos tudo. Como membro da Assembleia de freguesia de Gondar
eleito pelo PSD e ao abrigo do artigo 10 da lei orgânica 4/2000
fiz um REQUERIMENTO ao presidente da mesa de Assembleia
a pedir um REFERENDO sobre a prevista construção da Casa
Mortuária. Situação que suscita dúvidas a muita gente da freguesia, tanto no local ultimamente escolhido (porque 0 local inicial
e que melhor servia os interesses de todos) foi posto de parte
porque por um ato de físiologismo (Fisiologismo é um tipo de
relação de poder político em que as ações políticas e decisões
são tomadas em troca de favores) o mesmo foi desviado para
outro local. Assim como a forma e o valor envolvidos na compra
do terreno.
Neste sentido foi marcado pelo presidente da mesa,
uma Assembleia Extraordinária para o dia 26 de fevereiro pp.
É aqui que mais uma vez se demonstra a intolerância
à minha oposição política em que dentro da sala de reuniões da
freguesia fui ameaçado com violência física pelos membros da
junta, cm a promessa de que não levava ali mas que levaria lá
fora. Isto é intolerável em direito democrático.
É certo que na freguesia de Gondar à muitos anos que
só existe uma corrente política que é o PS e que estes membros
que hoje estão na junta nunca conheceram oposição na autarquia, mas isso não os desculpa de tal atitude em que a palavra
só deve ser combatida com a palavra e não com violência física
como o que se passou.
Tudo o que eu digo ou escrevo tem o direito ao contraditório democrático e nada mais.

Faço parte desta autarquia por pensar que poderia
contribuir com a minha experiencia para o melhoramento das
condições de vida da população e não para levar pancada.
Em Gondar a autarquia gere-se pela exceção e não
pela regra. Para todas as obras que são executadas nunca houve concursos públicos ou outro qualquer, porque são todas feitas
por ajuste direto, o que parece ser uma prática corrente a nível
nacional.
Para que serve a estrada que vai da Pereira a Fagundes onde se gastou tanto dinheiro quando ele faz falta noutros
sítios.
Por eu questionar estas práticas nos princípios deste
mandato é que começa a discordância do meu ponto de vista
porque os concursos dão trabalho e assim é mais fácil.
Em nome da transparência as ações devem ser transparentes para eu não ter que questionar onde foram gastos mais
de quatro mil euros em 4.000€ “estudos, pareceres, projetos e
consultadoria” e me dizem que aqui está também os honorários
da técnica que faz serviço na junta, e eu tenho que acreditar
como se não houvesse uma rubrica para pagar à dita funcionária. Eu não acredito e por esta e por outras faço perguntas. Se
compramos açúcar não vale a pena por na embalagem feijão só
para tentar enganar as formigas
A democracia é uma coisa bonita quando as regras são
cumpridas. Presto a minha homenagem a todos aqueles que serviram e servem nos cargos políticos, o povo, e não aqueles que
se servem do povo para atingirem os fins políticos.
Pensei em pedir a demissão da autarquia, mas desisti
da ideia porque mesmo com coação física não vou facilitar tudo
o que querem fazer, porque mesmo que o não possa contrariar
por que estou em minoria, pelo menos posso denuncia-lo.
Pela democracia
Constantino Rocha – PSD - Gondar

DESPORTO

Cerveira Nova com mais páginas a
cores
O jornal ‘Cerveira Nova’ na sua edição de 5 de fevereiro surpreendeu os seus estimados assinantes e leitores com
a apresentação, a partir dessa data, com mais quatro páginas a
cores, valorizando, assim, não só o jornal como também veio ao
encontro do desejo de muitos assinantes que pretendem ver o
nosso jornal sempre atualizado e a progredir.

Mais um melhoramento na vila
No prosseguimento dos diversos melhoramentos que a
nossa dinâmica Junta de Freguesia tem efetuado, tocou agora a
vez à travessa da Avenida 1.º de Outubro, que mandou requalificar, gesto que muito agradou aos cerveirenses, visto anteriormente verificar-se piso irregular, dificultando o trânsito.

Alegria e muita imaginação
marcaram o carnaval em
Cerveira

Criatividade e alegria marcaram mais uma vez o cortejo carnavalesco das escolas do concelho, que percorreu algumas das principais artérias de Vila Nova de Cerveira, no dia 4
de março. Os temas das máscaras foram diversos, quase tantos
quantos a imaginação dos professores e educadores foi capaz
de trazer para a festa, com muito empenho e entusiasmo.
Mas os mais velhos também mostraram que sabem
brincar ao Carnaval. Este ano, no âmbito do projecto “Dar Vida
aos Anos”, iniciativa da Câmara Municipal, quase três centenas
de seniores passaram a tarde do dia 3, numa discoteca de Tomiño, Espanha Participaram na folia todas as instituições do concelho, para além de outras oriundas dos concelhos de Monção e
Caminha.
Depois de uma primeira experiência do género em outubro, por ocasião do Dia do Idoso, os mais velhos mostraram
vontade de repetir a tarde de dança e a oportunidade surgiu agora com o Carnaval. As máscaras contribuíram para o sucesso da
iniciativa. Houve quem optasse pelo traje de “Pierrot”, à mistura
com figuras da banda desenhada, palhaços, pescadores, frades
e outras personagens. Todos dançaram alegremente, ao ritmo
do samba e da música popular de Espanha.

Remadores de Cerveira
conquistam 6 medalhas
em Vila do Conde
O Clube Fluvial Vilacondense promoveu, no passado
dia 26 de fevereiro, o “Duatlo Kids”, uma prova de Duatlo (remoergómetro e corrida) para os escalões Infantis, Iniciados e Juvenis. A prova contou com a participação de seis clubes de remo
dos distritos do Porto e de Viana do Castelo.
O Duatlo Kids revelou-se uma prova bastante participada contando com perto de uma centena de atletas nos diversos
escalões.
A Associação Desportiva e Cultural da Juventude de
Cerveira (ADCJC) esteve presente no evento com 21 atletas,
dos escalões de Infantis e Iniciados, constituindo-se como o segundo clube com mais atletas inscritos.
No escalão Infantil Feminino o domínio das atletas da
ADCJC foi absoluto tendo a Cláudia Figueiredo, a Raquel Oliveira e a Adriana Lages ocupado os três lugares do pódio. No escalão Infantil Masculino, onde a concorrência era maior, o Bruno
Duro ficou em 4º lugar, a escassos segundos do 3º classificado.
O Rodrigo Branco e o João Ávida terminaram quase lado a lado
na 11ª e 12ª posição, respectivamente. Nas Iniciadas Femininas
o destaque vai para a Laetícia Alves, que conquistou o 2º lugar
do pódio. As restantes atletas cerveirenses também deram boa
conta de si com a Sara Cantinho, a Daniela Ramos, a Daniela Tenedório, a Cátia Pereira e a Beatriz Vaz a ocuparem o 5º,
6º, 7º, 8º e 9º posto, respectivamente. Finalmente, nos Iniciados
Masculinos, a prova mais participada, o destaque vai para o André Marques (1º lugar) e para o Miguel Cerqueira (3º lugar). Mais
atrás chegaram o David Cerqueira (8º), o José Machado (12º),
o Bruno Correia (14º), o Samuel Pinto (20º), o Rafael Carvalho
(28º), o Pedro Gomes (32º) e o Michael Silva (33º).
Na classificação geral por equipas, a ADCJC destacouse como o clube com mais medalhas conquistadas (6), resultados que reflectem o esforço e dedicação dos jovens remadores
cerveirenses durante os últimos meses de treinos.
Como nota final, a Direcção da ADCJC, agradece aos
vários familiares de atletas que se deslocaram a Vila do Conde para apoiar estes jovens e que ajudaram na deslocação dos
mesmos. No próximo dia 13 de março volta a competição na
água com a 2ª Regata da Associação de Remo de Viana do Castelo, em Lanhelas.

Juventude de Cerveira,
conquista 1 medalha de prata
e 1 de bronze na XXV
‘Descida da Ria - Aveiro’

O Presidente da Direcção da ADCJC

Decorreu no passado dia 27 de março, na Costa Nova,
a XXV edição da Descida da Ria de Aveiro. Uma regata cheia de
imprevistos onde a vertente desportiva é só uma das condicionantes para os clubes chegarem à vitória.
A Juventude de Cerveira, esteve presente com duas
tripulações, o shell de oito juvenis masculinos (8+) e o quadriscull
absoluto feminino (4X).
Depois de um início de manhã algo ventoso, a organização tinha previsões meteorológicas que apontavam para um
abrandamento do vento no final da enchente da maré. Em vez
disso o vento subiu de intensidade e provocou ondulação na ria
prejudicando o desenrolar da regata, afundando diversos barcos. Esta situação causou alguns momentos de aflição mas a
intervenção das lanchas de apoio e dos Bombeiros de Ílhavo
quer dentro e fora de água pôs cobro as situações mais complicadas.
Os barcos mais estáveis e as equipas mais leves acabaram por sair em vantagem desta vez.
Na primeira prova do dia, o shell oito juvenil masculino, a Juventude de Cerveira, que participou pela primeira vez
neste evento, com a tripulação composta por Ivo Carvalho, Diogo Teixeira, Ruben Pereira, Thomas Mendes, Michael Pereira,
Márcio Lages, João Costa, João Gonçalves e Filipe Melo (tim.)
fizeram uma excelente prova, tendo em conta que esta tripulação
só rema junta há um mês, acabaram por conquistar um honroso
terceiro lugar no pódio.
A prova foi ganha pelo clube Galitos.
Nos femininos absolutas com o Troféu Liberty em disputa, a tripulação da Juventude de Cerveira, composta por Carla
Rafaela, Diana Ferreira, Rafaela Malheiro e Ana Rita, aproveitando o ritmo imposto pelas adversárias directas e com uma equipa
mais leve, soube contrariar as más condições climatéricas, e de
forma muito enérgica, conquistou a medalha de prata, deixando
para trás o Caminhense que conquistou a medalha de Bronze,
ficando o Infante B e Arco com o quarto e quinto lugar respectivamente. Esta prova foi ganha pelo Infante D. Henrique.
A Direcção da ADCJC congratula-se com os resultados
alcançados, tendo em conta as condições climatéricas e o esforço dos atletas.

Manuel de Araújo Soares

Direção da ADCJC
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IMAGENS DO CORTEJO CARNAVALESCO
REALIZADO EM CERVEIRA NO DIA 4 DE MARÇO
PRESENCIADO POR GRANDE NÚMERO DE PESSOAS, O CORTEJO CARNAVALESCO DAS ESCOLAS
DO CONCELHO DE VILA NOVA DE CERVEIRA, QUE DESFILOU NA SUA SEDE, NO DIA 4 DE MARÇO,
TEVE A ANIMAÇÃO E O COLORIDO QUE AS IMAGENS TRADUZEM

ASSINE, LEIA E DIVULGUE O JORNAL DA SUA TERRA
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BALCÃO ÚNICO DO SOLICITADOR
exemplo, efetivar entre outros muitos atos num único local:
A tramitação dos seus Imóveis, através de Documento particular autenticado, isto é, documento com a mesma eficácia e
legalidade da escritura notarial:
• Compra e venda; • Hipoteca;
• Doação; • Contratos promessa com eficácia real; • Pactos de
preferência com eficácia real; •
Constituição ou modificação da
propriedade horizontal; • Constituição ou modificação do direito de
habitação periódica (time-sharing);
• Consignação de rendimentos
(atribuição de uma renda resultante de um imóvel); • Divisão de coisas comuns (divisão de imóvel que
se encontra em regime de compropriedade); • Mútuo (empréstimo)
• Transmissão de créditos
garantidos por hipoteca; • Respetivos registos e cumprimentos das
obrigações fiscais;
Heranças e Partilhas;
•
Aconselhamento
jurídico
(ex.:quem são os herdeiros, que
quota cabe a cada um na herança,
e que trâmites seguir); • Obtenção
de NIF de herança indivisa; • Preparação de declaração do; ImposAs solicitadoras Paula Ferreira e Elisabete
to de Selo; • Preenchimento e enRibeiro em convívio
trega de declaração Mod. 1 para
efeitos de IMI; • Obtenção de doFoi inaugurado no passado dia 05 de
cumentação, marcação e acompanhamento do
março do corrente ano, o Balcão único do solitítulo de habilitação de herdeiros; • Averbamencitador de Vila Nova de Cerveira, a inauguração
to dos prédios em nome da herança; • Preparadecorreu nas instalações do novo escritório das
ção da partilha com obtenção de certidões (ex.:
Solicitadoras Paula Ferreira e Elisabete Ribeiteor matricial, da Conservatória, de aumento de
ro, onde estiveram presentes, alguns colegas
compartes); • Obtenção do título bastante para
de profissão, amigos, e familiares, assim como
a partilha dos bens; • Pedido de liquidação de
membros da Câmara dos Solicitadores.
IMT, após partilha; • Averbamento dos prédios
Podem agora todos os seus clientes
em nome dos novos proprietários na respetiva
proceder ao tratamento da sua documentação
matriz; • Registo na Conservatória respetiva dos
em geral nas suas instalações, onde em atendibens sujeitos a registo (prédios, automóveis,
mento presencial único, podendo resolver todos
quotas de sociedades) em nome dos novos proos problemas com a tramitação de todos os proprietários; • Representação com mandato e total
cessos necessários aos negócios jurídicos, sem
acompanhamento até à sentença de homologanecessidade de se deslocarem a várias entidação na tramitação de partilha judicial, caso os
des públicas e particulares como era feito até
herdeiros não cheguem a acordo.
ao presente momento. Isto é, NUM BALCÃO
Sociedades Comerciais;
TODAS AS SOLUÇÕES, integradas.
• Constituição de sociedades • Alteração do
O Balcão Único do Solicitador é assim,
pacto social • Cessão de quotas • Divisão e unio local onde, sem complicações e deslocações
ficação de quotas • Alteração dos titulares dos
escusadas, é prestado um conjunto de serviços
órgãos sociais • Transformação de sociedade •
por um profissional especialmente habilitado,
Fusões e cisões • Penhor e arresto de quotas
o Solicitador. Um trabalho que será feito com
• Registo de marca • Obtenção de certidões •
recurso às novas tecnologias e desempenhado
Amortização de quotas • Aumento ou redução
com qualidade, uma vez que pressupõe uma
do capital social • Contrato de mandato ou
qualificação constante dos profissionais adeagência • Conversão de registos provisórios •
rentes.
Cancelamento e retificação de registos por deNeste escritório é agora possível por
pósitos efetuados “on-line
“on-line””
Registo Automóvel;
Todos os atos relacionados
com a transmissão e oneração de veículos, nomeadamente: • Registo de transmissão. • Cancelamento de
Reserva de propriedade e
outros encargos
- E ainda
• Certificação de fotocópias; •
Autenticação de documentos
particulares (permite atribuir
ao documento a força probatória dos documentos autênticos, exigindo-se que as
partes confirmem o seu conteúdo perante o solicitador);
• Reconhecimento de assinaturas; • Reconhecimento
de letra e assinatura. • ReSala principal
conhecimento com menções

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

Alguns convidados na sala de atos
especiais (ex.: referência da qualidade e de
poderes para o ato); • Tradução de documento
em todas as línguas estrangeiras, e certificação
da tradução ou apenas certificação da tradução
efetuada por tradutor.
Pode tratar de todos os assuntos relacionados com a venda ou a compra de uma casa no
“Balcão Único do Solicitador”, designadamente,
com a obtenção dos documentos necessários
(até eventuais direitos de preferência), pagamento de impostos e registo predial.
Pode liquidar o IMT e o Imposto do
Selo devido no “Balcão Único do Solicitador” •
Legalização de estrangeiros • Requerer reformas estrangeiras e toda a documentação conexa a esta. • Avaliações de prédios em geral •
Demarcação de propriedades • Levantamentos
topográficos • Assim como, uma serie de profissionais da área que trabalham em colaboração
e pareceria com este Balcão Único que se afirma por marcar a diferença.
De facto, o solicitador tem acesso ao
sítio das Contribuições e Impostos, onde pode
liquidar esses impostos, para além de poder
consultar as declarações de liquidação, obter
cadernetas prediais, bem como obter outros dados indispensáveis para o efeito.
O Solicitador, através do seu certificado digital, pode aceder eletronicamente aos
portais do Registo Predial, do Registo Comercial, do Registo Automóvel e das Finanças e
obter aí todo o tipo de certidões, sem qualquer
tipo de deslocações as respetivas repartições
públicas. Tudo apenas na comodidade do seu
escritório.
Par tal, as solicitadoras contam com
modernas e amplas instalações que garante
a confidencialidade em cada processo, assim
como contam com a colaboração de funcionárias altamente qualificadas para o desempenho
de todas estas funções.
O Balcão Único dos Solicitadores é
uma marca que pretende tornar a comunicação
entre solicitadores e o público em geral mais
eficaz e abrangente. Este serviço agrega todas
as soluções num só espaço (o escritório do solicitador).
O solicitador afirma-se assim de novo,
como um profissional de reconhecida excelência e garante de transparência, rigor e qualidade jurídica.
“O solicitador é desde há muito o protagonista natural deste conceito, tendo em conta que já atuava na fase pré contratual e pós
contratual e que agora atua na própria formalização do contrato, o que lhe confere uma com-

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

petência transversal nesta área de atuação”
Com o recurso às novas tecnologias e
à qualificação e formação permanentes e obrigatórias, o Balcão Único do Solicitador aproxima o solicitador do cidadão e das empresas de
uma forma mais rápida e eficaz.
O novo espaço deste escritório conta
com instalações novas, onde existe ainda na
parte posterior do prédio 15 lugares de estacionamento exclusivo para os seus clientes, possui
ainda acesso de elevador até ao primeiro andar
facilitando desta maneira o aceso a pessoas
idosas assim, como as pessoas com deficiências.
Para facilitar os seus clientes em geral, este escritório passa a funcionar a partir do
dia 07 de março, de segunda-feira até sextafeira das 09 h ás 12:30 h e das 14 h ás 18 h,
e ainda aos sábados para maior conforto dos
Cerveirenses das 09h até as 13 h.
Estas instalações encontram-se situadas na rua de Santo António, nº 542, 1º frente,
a 100 metros dos semáforos da Clipovoa de
Vila nova de Cerveira, e em frente a GNR local.
Contactos: 96.494.38.70 e 93.435.67.40 e-mail:
solicitadoras.pf.er@hotmail.com
Paula Ferreira
Elisabete Ribeiro

Sala geral

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
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Introdução de portagens afetou Ingmar Bergman homenageado Concurso “Monção,
o comércio de Viana do Castelo no Museu de Cinema de
Vila Florida”
A introdução de portagens nas antigas SCUT provocou Melgaço
A iniciativa “Monção, Vila Florida”, cujo regulamento foi
uma quebra média do volume de negócios no setor do Comércio
e Serviços de Viana do Castelo de 49,5 %, tendo o setor da hotelaria e restauração registado perdas da ordem dos 57 pontos
percentuais.
Esta é uma das conclusões do Barómetro de Confiança Económica de Viana do Castelo (BCEVC), uma iniciativa que
a Associação Empresarial de Viana do Castelo (AEVC) lançou
no mês de fevereiro e que terá uma periodicidade mensal com
o objetivo de acompanhar de perto a atividade empresarial da
cidade e obter um feedback permanente dos seus associados.
De acordo com os dados do BCEVC, mais de 80% dos
empresários inquiridos considera que Viana do Castelo perdeu
visitantes e turistas portugueses e espanhóis durante o ano de
2010, num fenómeno que foi claramente agravado com a introdução de portagens.
Um outro indicador deste cenário é o facto de, analisando o volume de faturação de Janeiro de 2011 com o período
homólogo de 2010, a média das quebras ter sido de 24% e o
panorama agrava-se quando se verifica que a baixa no volume
de vendas atingiu os 43% de Janeiro para Fevereiro deste ano.
Para o Presidente da AEVC, Luís Ceia, estes dados
confirmam o cenário previsto pela associação quando em 2010
avisou para os perigos do impacto socioeconómico negativo que
a introdução de portagens nas antigas SCUTS iria provocar em
toda a região e em particular em Viana do Castelo.
O Barómetro de Confiança Económica de Viana do
Castelo (BCEVC) abrange empresas dos vários setores de atividade da área do comércio e serviços com atividade no concelho vianense e tem por base um questionário elaborado com os
critérios científicos e uma margem de erro abaixo dos 2 pontos
percentuais.

O realizador sueco Ingmar Bergman é homenageado
no Museu de Cinema de Melgaço – Jean Loup Passek, através
de uma nova exposição temporária, disponível ao público até ao
final do ano.
Através de cartazes emblemáticos - como o cartaz sueco do filme “O Sétimo Selo”, de 1957, o cartaz americano do
filme “Persona”, de 1966, ou o cartaz polaco do filme “Fanny e
Alexandre”, de 1982 – de livros e DVD’s, de uma série de fotografias alusivas às rodagens, e ainda pela exibição de diversas
das suas obras, a exposição “Ingmar Bergman 1918-2007” dá a
conhecer a vasta obra deste realizador que, ao longo da sua vida
dirigiu 46 filmes.
O Museu de Cinema de Melgaço, inaugurado em Junho de 2005, alberga centenas de objectos relacionados com a
história do cinema, coleccionados ao longo de uma vida e doados à Autarquia pelo cinéfilo francês Jean Loup Passek. Na sua
exposição permanente podemos apreciar lanternas mágicas,
brinquedos ópticos, cartazes e fotografias alusivos ao pré-cinema.

Serviço Educativo da Área
Protegida dinamiza atividades
equestres que envolvem 200
crianças

Entrega de diplomas em Vila
Praia de Âncora

A ETAP - Escola Profissional organizou mais urna cerimónia de entrega de diplomas que teve lugar no dia 25 de fevereiro, no Auditório do Centro Cultural de Vila Praia de Ancora,
depois de mais um período em que foram desenvolvidos cursos
de educação e formação de adultos e processos de reconhecimento de competências, escolares e profissionais.
Cerca de duzentos formandos que frequentaram cursos EFAs e Formações Modulares promovidos pela ETAP - Escola Profissional, nos últimos meses, foram convocados para
receber diplomas. Na mesma linha, cerca de uma centena de
adultos que passaram por processos de RVCC no CNO - Centro
Novas Oportunidades responderam à chamada para receber os
diplomas.
A cerimónia de entrega de diplomas contou com o
apoio logístico da Unidade de Formação de Vila Praia de Âncora,
vocacionada para a formação nas áreas da hotelaria e turismo
e foi organizada pela Direção Técnico-Pedagógica da Formação
Contínua da ETAP e da Direção do CNO - Centro Novas Oportunidades.
A cerimónia contou com a presença do Presidente da
ANQ - Agência Nacional para a Qualificação e do Diretor de Serviços da mesma Agência.
Tratando-se de uma cerimónia que envolvia formandos
dos cursos EFAs e FMCs e, também, utentes do CNO, a mesa foi
constituída pelas pessoas que, na estrutura da ETAP e do CNO
são responsáveis por estas áreas.

Inaugurada em Paredes de
Coura creche do ‘Programa
PARES’
O Secretário de Estado da Segurança Social, Pedro
Marques, inaugurou no distrito de Viana do Castelo, uma creche
do ‘Programa PARES’, em Paredes de Coura, com um investimento total superior a 283 mil euros.
A creche de Castanheira, do Organismo Utilitário e Social de Apoio Mútuo, com um investimento público de cerca de
metade do investimento total, cria 24 novos lugares.
Na cerimónia de inauguração foi ainda assinado o
‘Acordo de Cooperação’ entre a Instituição e a Segurança Social
correspondente a um valor total anual superior a 69 mil euros.
O objetivo do ‘Programa PARES’ é consolidar e desenvolver a rede de equipamentos sociais reforçando a proteção
social das crianças, dos idosos e das pessoas com deficiência.

O Serviço Educativo da Área Protegida das Lagoas de
Bertiandos e S. Pedro de Arcos, está a dinamizar, em colaboração com as escolas que participam nas Áreas Projeto, um conjunto de ações, inseridas no projeto “atividades equestres”.
Direcionadas às crianças de vários Jardins-de-infância
do Concelho, nomeadamente, o Jardim-de-infância de Poiares
e Bertiandos e dos Centros Escolares da Gandra, Feitosa e da
Facha, os participantes tem a oportunidade de explorar esta temática ao logo do ano letivo, através do contacto direto com os
animais e de trabalhos pedagógicos a realizar na escola ou em
ambiente familiar.
Desta forma, pretende-se que conheçam os animais,
abordem temas como a higiene, alimentação e ao mesmo tempo
têm oportunidade de fazer volteio, andar de charrete
charrete,, entre muitas outras atividades.
Com o intuito de alargar os objetivos de sensibilização
deste projeto, especialmente aqueles que se prendem com o
respeito por todos os seres vivos e com a importância das raças autóctones, o Serviço Área Protegida, no Ano Internacional
da Biodiversidade, criou uma mascote de peluche alusiva a uma
das raças mais antigas do nosso País, o Garrano.
Cada mascote fará uma “visita/estadia” à casa de todos os participantes no projeto em causa e terá como grande
missão abordar a raça do Garrano, a proteção destes animais e
desenvolver a criatividade das famílias envolvidas uma vez que
são elas que vão construindo esta mascote colocando, os olhos,
as crinas, os cascos, etc…
Com esta atividade, pretende-se levar o tema “Atividades Equestres”, mais concretamente, a raça Garrana, à casa de
cerca de 200 crianças envolvidas na Área Projeto.

aprovado em sessão do executivo municipal, tem como finalidade o embelezamento florido das janelas e varandas do centro
histórico da localidade, procurando a concretização de dois objetivos complementares.
Por um lado, tornar o núcleo histórico mais colorido e
atraente aos olhos de munícipes e visitantes e, por outro, sensibilizar a população local para a importância dos espaços verdes,
proporcionando vivências e formas de estar saudáveis e uma
maior consciência ambiental
O concurso encontra-se aberto a quem possua residência no centro histórico e a entidades públicas e privadas com
atividade fixa naquela área. As inscrições são gratuitas e devem
ser efetuadas, até 1 de abril, na Casa do Curro, por correio eletrónico para gap@cm-moncao.pt ou carta endereçada ao Presidente da Câmara Municipal de Monção.
Os participantes podem concorrer às duas categorias
com o número de varandas e janelas floridas que entenderem.
O concurso varia entre 25 de abril e 25 de julho, período durante
o qual os participantes devem manter embelezadas as varandas
e as janelas. Serão atribuídos três prémios pecuniários a cada
uma das categorias.

REALV promoveu sessão de
júri conjunta em Ponte de Lima
Em simultâneo à sessão de entrega de certificados e
diplomas aos adultos
certificados pelo CNO
da COOPETAPE no
dia 25 de fevereiro,
estiveram presentes
quatro elementos da
equipa técnica do
Centro Novas Oportunidades da COOPETAPE, na primeira
sessão de Júri Conjunta 2011 da REALV
(Rede de Educação e
Aprendizagem ao Longo da Vida) Minho-Lima, que decorreu no Teatro Diogo Bernardes, em Ponte de Lima.
Nesta sessão participaram quatro adultos propostos
a certificação de competências de nível secundário, propostos
por vários Centros Novas Oportunidades pertencentes à Rede,
nomeadamente CNO da Associação Empresarial de Ponte de
Lima, CNO da Ecoagri, CNO da Escola Básica e Secundária de
Barroselas e CNO da Escola Secundária de Ponte de Lima, tendo contado com a presença de vários convidados.
Os membros da mesa foram unânimes ao referir a
importância crescente que os Centros Novas Oportunidades
têm vindo a adquirir no panorama da educação e formação de
adultos em Portugal. Agradeceram a esta rede pioneira de Centros Novas Oportunidades do Minho-Lima (REALV Minho-Lima)
pelos trabalhos de qualidade e esforços reunidos que permitem
traduzir, em momentos como este e outros, criatividade e regulação da qualidade dos processos de RVC (reconhecimento e
validação de competências), que dignificam o conceito de redes
locais para a qualificação.
No decorrer da sessão foi formalmente apresentada a
denominação e o logótipo da REALV Minho-Lima, tendo o logótipo sido criado por alunos do 10.º ano da turma de Artes Gráficas
da ETAP.

Câmara Municipal de Arcos de
Valdevez leva abastecimento
de água às freguesias de
Cabreiro e Gondoriz

De Franclim & Fernandes, Lda.

O município de Arcos de Valdevez tem-se pautado ao
longo dos tempos pela persecução da melhoria dos níveis de
atendimento e da qualidade em termos de abastecimento de
água, pretendendo dotar as populações de infraestruturas que
lhes permita usufruir de água canalizada nas suas habitações,
em condições de potabilidade, de pressão e de caudal.
Neste sentido, e visto já se terem criado no concelho
várias infraestruturas com características que permitem
a utilização da água em condições técnicas admissíveis,
rentabilizando os recursos disponíveis, desta vez viu ser
recentemente aprovada a candidatura Abastecimento de Água –
Ampliação e beneficiação da Rede de Água – Sistemas de baixa
densidade populacional. Um projeto no valor de 984.228,60€,
apoiado em 70% pelo POVT – Programa Operacional Temático
Valorização do Território, que vai abastecer uma população de
cerca de 500 pessoas das Freguesias de Cabreiro (lugares de
Avelar, São Sebastião e Vilar) e Gondoriz (lugar da Lombadinha),
através de sistemas autónomos para cada um dos lugares.

VENDA DE MEL E PRODUTOS APÍCOLAS

Pague a sua assinatura através de

Rua do Forte, n.º 7 (em frente à GNR)
4920-000 VILA NOVA DE CERVEIRA
Contactos: Telf.: 251 795 562 / Telm.: 933 612 688

transferência bancária para a conta com o

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

NIB: 0033-0000-50077499264-05
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Bruno Gomes e Andreia
Venade, atletas da ADRC
Lovelhe, dominam nacional de
lançamentos de inverno em
Leiria

CAMPEONATO
DISTRITAL DE
BENJAMINS

CAMPEONATO
DISTRITAL DE
JUNIORES
16.ª JORNADA
RESULTADOS

2000 A
17.ª JORNADA
RESULTADOS
Meadela, 1 - Darquense, 13
Lançatalento, 4 - Cerveira, 4
Perre, 1 - Barroselas, 4
Vianense, 2 - L. Sousa, 1
Ancorense, 14-Valenciano, 0
Folgou: Artur Rego

18.ª JORNADA
RESULTADOS

Os atletas da ADRCL
Bruno Gomes e Andreia Venade venceram o Campeonato
Nacional de Lançamentos de
inverno na categoria de Juniores em Lançamento do Martelo.
O primeiro a entrar
em ação, nesta competição,
foi Bruno Gomes, que logo no
primeiro ensaio arremessou o
Martelo a 52,16 metros e “arrumou” logo á partida com qualquer possibilidade dos sues
adversários. Os que mais se
aproximaram foram Michael
Fonseca com 49,98 m de Santarém e Daniel Costa com 46,83 m do S.L. Benfica.
Na mesma competição agora em Femininos, Andreia
Venade teve a oposição feroz de duas representantes do Benfica, Georgina Costa (47,33 m) Patrícia Penteado (44,96 m) e que
apenas perderam com esta atleta de Vila Nova de Cerveira no 6º
e ultima lançamento quando esta conseguiu enviar o Martelo a
47, 66 metros.
No lançamento do Disco, Rafael Venade, que competiu lesionado, também teve um excelente desempenho, lançou
o engenho a 41 e 50 m, classificando-se em segundo lugar logo
atrás do Búlgaro Tsanko Armaudov, atleta do SL Benfica.

TORNEIO
EXTRAORDINÁRIO
1.ª DIVISÃO
DISTRITAL

21.ª JORNADA
RESULTADOS

4.ª JORNADA
RESULTADOS

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

22.ª JORNADA
RESULTADOS

CLASSIFICAÇÃO
1.º - Castanheira

Melgacense, 2-Valenciano, 2
Fão, 2 - Vieira, 4
Limianos, 1 - Amares, 0
Esposende, 0 - Vianense, 0
Mirandela, 2 - St. Maria, 0
M. Fonte, 2 - Taipas, 1
CLASSIFICAÇÃO
1.º - Limianos

41

2.º - Mirandela

39

3.º - Melgacense

37

4.º - Vianense

37

5.º - Fão

32

6.º - Esposende

31

7.º - Maria da Fonte

28

8.º - Vieira

28

9.º - Amares

27

10.º - Santa Maria

27

11.º - Taipas

24

12.º - Valenciano

2.º - Moreira

8

3.º - Bertiandos

8

4.º - Moledense

7

5.º - Ancorense B

7

6.º - Perre

6

7.º - Grecudega

6

8.º - Vila Fria

NO N/JORNAL

3

9.º - Vitorino das Donas

3

10.º - Fachense

3

11.º - Proselense

2

12.º - Paçô

1

ASSINATURA
ANUAL

5

DIGITAL:
ANUNCIE

12

€ 12,50

Chafé, 1 - Lanheses, 0
Courense, 2 - Vit. Piães, 7
Darquense, 0 - Valenciano, 4
Vianense, 3 - Ancorense, 3
P. Barca, 4 - Cerveira, 2
Adecas, 1 - Moreira, 5
Paçô, 10 - Neves, 2

17.ª JORNADA
RESULTADOS
Neves, 4 - Chafé, 2
Lanheses, 7 - Courense, 1
Vit. Piães, 3 - Darquense, 0
Valenciano, 6 - Vianense, 0
Ancorense, 6 - P. Barca, 0
Cerveira, 6 - Adecas, 1
Moreira, 0 - Paçô, 2

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

17.ª JORNADA
RESULTADOS

18.ª JORNADA
RESULTADOS

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

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

18.ª JORNADA
RESULTADOS

19.ª JORNADA
RESULTADOS
Chafé, 2 - Friestense, 2
Darquense, 0 - Barroselas, 2
P. Barca, 1 - Venade, 2
Vila Fria, 1 - Neves, 4
L. Sousa, 0 - Cerveira, 5
Folgou: Paçô

Vit. Piães, 2 - Paçô, 12
Barroselas, 3 - Âncora, 2
Limianos, 7 - Fontourense, 0
Cerveira, 2 - Vianense, 2
Bertiandos, 4 - Chafé, 2
Folgou - Melgacense

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

1.º - Darquense

47

1.º - Vitorino de Piães

41

1.º - CD Cerveira

52

2.º - Lançatalento

44

2.º - Valenciano

35

2.º - Barroselas

45

3.º - Artur Rego

42

3.º - Vianense

33

4.º - Barroselas

39

4.º - Ancorense

32

5.º - Ancorense

37

5.º - Paçô

29

6.º - Luciano de Sousa

25

6.º - Neves

29

7.º - Vianense

24

7.º - CD Cerveira

27

8.º - Perre

21

8.º - Moreira

27

9.º - Ponte da Barca

25

10.º - Lanheses

20

11.º - Courense

14

10.º - Venade

12

12.º - Darquense

12

11.º - Vila Fria

1

13.º - Chafé

11

9.º - CD Cerveira

9

10.º - Valenciano

9

11.º - Meadela

0

CAMPEONATO
DISTRITAL DE
FUTSAL FEMININO
13.ª JORNADA
RESULTADOS
R. Âncora/Zonafut (adiado)
A. Rego, 3 - Soutelense, 7
St. Luzia, 8 - Arcas, 3
Castanheira, 4 - Lanheses, 2
Folgou: CD Cerveira

14.º - Adecas

6

CAMPEONATO
DISTRITAL DA
I DIVISÃO
DE HONRA

3.º - Paçô

37

4.º - Neves FC

32

5.º - Darquense

30

6.º - Friestense

25

7.º - Ponte da Barca

22

8.º - Chafé

21

9.º - Luciano de Sousa

13

P. Barca, 5 - Moreira Lima, 2
Campos, 0 - Ancorense, 4
Perre, 13 - Guilhadeses, 2
Limianos, 11 - Barroselas, 0
A. Rego, 8 - Areosense, 0
Folgou: Monção

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

2.º - Castanheira

34

3.º - Santa Luzia

28

4.º - Lanheses

22

5.º - Arcas

19

6.º - Artur Rego

12

1.º - CD Cerveira

10

2.º - Ponte da Barca

47

3.º - Neves FC

42

4.º - Correlhã

34

5.º - Monção

30

6.º - Artur Rego

26

7.º - Ancorense

26

3.º - Limianos

41

8.º - Castelense

25

4.º - Campos

38

9.º - Courense

23

5.º - Ponte da Barca

32

8.º - Riba de Âncora
9.º - Cerveira

4
0

DISTRITAL DE
INICIADOS
FASE FINAL
1.ª JORNADA
RESULTADOS
Vianense, 4 - Moreira, 0
Ancorense, 0 - Cerveira, 3
Chafé, 3 - Artur Rego, 7

18.ª JORNADA
RESULTADOS

49

10.º - Moreira Lima

21

11.º - Lanheses

21

12.º - Távora

Moreira, 5 - Chafé, 3
Cerveira, 1 - Vianense, 1
A. Rego, 3 - Ancorense, 0
CLASSIFICAÇÃO
1.º - Artur Rego

6

2.º - CD Cerveira

4

3.º - Vianense

4

4.º - Moreira

3

5.º - Chafé

0

6.º - Ancorense

0

6.º - Âncora

27

7.º - Vitorino de Piães

22

8.º - Chafé

18

9.º - Limianos

13

10.º - Fontourense

8

11.º - Melgacense

6

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

2.º - Ancorense

1.º - Santa Luzia

43

2.º - Afifense

52

3.º - Ponte da Barca

49

4.º - Cidadelhe

48

5.º - Neiva (Sandiães)

38

6.º - Amigos de Sá

32

7.º - Anha

26

13.º - Chafé

13

8.º - Guilhadeses

14.º - Campos

11

ANUNCIE NO N/JORNAL

31

CLASSIFICAÇÃO

30

A equipa cerveirense foi vencer o Moreira
Lima por três bolas a zero
(3-0).

31

5.º - Bertiandos

46

7.º - Monção

O Clube Desportivo de Cerveira apurou-se
para os quartos de final da
Taça Associação de Futebol de Viana do Castelo.

4.º - Barroselas

CLASSIFICAÇÃO
1.º - Perre

20

CD Cerveira, 3

44

Alvarães, 2 - St. Luzia, 6
P. Barca, 3 - Lavradores, 2
R. Âncora, 4 - Cais Novo, 2
Caminha, 11 - Cerveira, 5
Fontão, 3 - Cidadelhe, 3
Anha, 1 - Afifense, 3
Neiva, 5 - Amigos Sá, 2

32

Moreira Lima, 0

46

3.º - CD Cerveira

Campos, 8 - P. Barca, 2
Perre, 18 - Moreira Lima, 0
Limianos, 1 - Ancorense, 3
A. Rego, 9 - Guilhadeses, 1
Monção, 10 - Barroselas, 0
Folgou: Areosense

6.º - Artur Rego

TAÇA
A.F. DE VIANA
DO CASTELO

2.ª JORNADA
RESULTADOS

2.º - Vianense

21.ª JORNADA
RESULTADOS

37

CLASSIFICAÇÃO

51

20.ª JORNADA
RESULTADOS

17.ª JORNADA
RESULTADOS

20.ª JORNADA
RESULTADOS

1.º - Paçô

CAMPEONATO
DISTRITAL DE
FUTSAL MASCULINO

CAMPEONATO
DISTRITAL DE
INFANTIS C

1.º - Soutelense

7.º - Zonafut

Fachense, 2 - Grecudega, 0
Moreira, 2 - Ancorense, 2
Vila Fria, 1 - Bertiandos, 1
Castanheira, 3 - Perre, 0
Paçô, 2 - Proselense, 2
V. Donas, 0 - Moledense, 2

Série A

Lançatalento, 12-Meadela, 0
Perre, 1 - Darquense, 12
Vianense, 5 - Cerveira, 2
Ancorense, 1 - Barroselas, 2
A. Rego, 4 - L. Sousa, 2
Folgou: Valenciano

CLASSIFICAÇÃO

CAMPEONATO
NACIONAL
3.ª DIVISÃO
(Série A)

CAMPEONATO
DISTRITAL
INFANTIS
(Série B)

CAMPEONATO
DISTRITAL DE
JUVENIS

55

8.º - Caminha

22

9.º - Riba de Âncora

22

12

10.º - CD Cerveira

20

9.º - Barroselas

12

11.º - Cais Novo

19

10.º - Areosense

6

12.º - Fontão

18

13.º - Lavradores

11

14.º - Alvarães

11

11.º - Moreira Lima

0

ASSINATURA
ANUAL NACIONAL: € 18,00

