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ELEIÇÕES LEGISLATIVAS 2011

NA PÁGINA 7

RESULTADOS
PARTIDOS/COLIGAÇÕES
NACIONAIS
38,63% 28,05% 11,74% 7,94% 5,19%
DISTRITO V. CASTELO
43,59% 26,18% 13,44% 4,39% 4,39%
CONCELHO VNCERVEIRA 44,28% 31,45% 8,45% 3,26% 4,57%
(No próximo número daremos todos os pormenores do ato eleitoral)

Feito digno de nota alta
CLUBE DESPORTIVO DE CERVEIRA
CONQUISTOU TRÊS TÍTULOS NA MESMA
ÉPOCA FUTEBOLÍSTICA

Nelson Puga,
uma figura de
raiz cerveirense
no meio da
glória portista
Em crónica da
Quinzena

Dia Mundial
da Criança
comemorado,
em Cerveira,
com muita
diversão
NA PÁGINA 12

Remadores
cerveirenses
com destaque
em provas
realizadas em
Barcelona
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Pague a sua assinatura através de
MARIA GABRIELA CORREIA PEREIRA BAPTISTA
NOTÁRIA
CARTÓRIO NOTARIAL DE VILA NOVA DE CERVEIRA

transferência bancária para a conta com o
NIB: 0033-0000-50077499264-05

EXTRACTO
Certifico, para efeitos de publicação que, por escritura dois de Junho
de dois mil e onze, lavrada de fls. 24 a
fls. 25 verso do Livro de Notas para Escrituras Diversas número Oitenta e Seis-E,
deste Cartório, Antenor António Santiago,, N.I.F. 176 854 274, titular do C.C. no
go
00819075, válido até 10.09.2015 e mulher,
Maria do Carmo Monteiro Marta
Marta,, N.I.F.
176 854 282, titular do C.C. n.º 00869359,
válido até 10.09.2015, casados sob o regime da comunhão geral, naturais, ele da
freguesia de Sopo, concelho de Vila Nova
de Cerveira, ela da freguesia de Guiães,
concelho de Vila Real, residentes no lugar de Cabral, da dita freguesia de Sopo,
declararam que são donos e legítimos
possuidores, com exclusão de outrem,
dos seguintes imóveis, sitos na freguesia
de Sopo
Sopo,, concelho de Vila Nova de Cerveira:
Verba um:
Prédio rústico, composto por
terreno de pinhal, com a área de duzentos metros quadrados, sito no lugar de
Bouças, a confrontar do norte com caminho público, do sul e do poente com
Alfredo Joaquim Soares e do nascente
com Manuel Joaquim Branco, OMISSO
na Conservatória do Registo Predial de
Vila Nova de Cerveira, inscrito na respectiva matriz sob o artigo 2024
2024,, com o valor
patrimonial tributário de 1,22 €, a que atri-

buem igual valor.
Verba dois:

identificado sob a verba um, cultivando,
regando, podando, colhendo os correspondentes frutos e rendimentos do prédio
identificado sob a verba dois, aproveitando todas as utilidades por eles proporcionadas, pagando os impostos que
sobre os mesmos incidem agindo, assim,
quer quanto aos encargos, quer quanto
à fruição por forma correspondente ao
exercício do direito de propriedade, ao
praticarem os diversos actos de uso, fruição, posse e defesa da propriedade, na
convicção de que não lesam, nem nunca
lesaram quaisquer direitos de outrem.
Que, assim, tem a sua posse
sobre os indicados prédios vindo a ser
contínua, pública e pacífica, factos que
integram a figura jurídica de usucapião
usucapião,,
que invocam.
Que, nestes termos, adquiriram
os mencionados prédios por usucapião,
não tendo dado o modo de aquisição, título que lhes permita fazer prova do seu
direito de propriedade perfeita.

Prédio rústico, composto por terreno de cultura, com a área de duzentos
e setenta metros quadrados, sito no lugar
de Cabral, a confrontar do norte e do sul
com caminho público, do nascente com
Manuel Araújo Maciel e do poente com
Manuel Domingos Fernandes, OMISSO
na Conservatória do Registo Predial de
Vila Nova de Cerveira, inscrito na respectiva matriz sob o artigo 2479
2479,, com o valor
patrimonial tributário de 4,48 E, a que atribuem igual valor.
Que adquiriram os referidos prédios no ano de mil novecentos e oitenta e
três, por compra feita a Eugénia Adelaide
Santiago, tia do justificante marido, solteira, residente que foi no referido lugar
de Cabral, compra essa que não chegou
a ser formalizada, tendo logo entrado na
posse dos indicados imóveis, pelo que há
mais de vinte anos que os possuem, sem
interrupção, nem ocultação de quem quer
ESTÁ CONFORME E CONque seja.
FERE COM O ORIGINAL NA PARTE
Que tal posse tem sido mantida TRANSCRITA
TRANSCRITA..
e exercida em nome próprio, de boa-fé,
ininterrupta e ostensivamente, com o coCartório Notarial, dois de junho
nhecimento da generalidade das pessoas de dois mil e onze.
e sem oposição, nem violência de quem
quer que seja, gozando de todas as utiliA Notária,
dades por eles proporcionadas, cortando
o mato e procedendo à limpeza do prédio Maria Gabriela Correia Pereira Baptista

CERVEIRA NOVA

CERVEIRA NOVA, O SEU JORNAL

PREÇO DE ASSINATURA

VENDE-SE EM SEIXAS

EM 2011
Nacional: € 18,00
Internacional - Económico: € 30,00
Internacional - Correio Azul: € 53,00

Digital: € 12,50

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

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

Gerência de Marília Alves Barroso
(Sócia fundadora)

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

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

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

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

LUGAR DO CRUZEIRO / 4920-081 LOVELHE
VILA NOVA DE CERVEIRA / TELF.: 251 794 028

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

CREDIVISÃO
10 MESES SEM JUROS

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

Cerveira recebeu equipas de
fogo controlado da AFN

Numa altura em que por toda a União Europeia se celebra o Ano Europeu do Voluntariado, Espanha e Portugal decidiram dar “um impulso ibérico ao voluntariado”, realizado nos dias
15 a 19 de maio um seminário para intercâmbio de experiências
entre os dois países.
Promovido pela Agência Nacional Espanhola do Programa Europeu da Juventude em Ação e pela REVE (Rede espanhola de ex-voluntários europeus), com a participação de 23
pessoas ligadas a projetos de voluntariado oriundas de Portugal
e de Espanha, este seminário repartiu-se pelos concelhos de Tomiño, Tui, Valença, Vila Nova de Cerveira, Caminha e A Guarda.
As atividades de difusão realizaram-se em dois formatos. No primeiro foram as apresentações sobre voluntariado em
centros educativos (Vila Nova de Cerveira, Caminha e A Guarda). O segundo prendeu-se com atividades de rua, onde os participantes do seminário passaram a interagir com a população,
divulgando as suas experiências de voluntariado (Tomiño, Valença e Tui). Nestas ações os interessados ficaram a saber sobre as
possibilidades de efetuar voluntariado a nível local, nacional ou
internacional.
O programa reservou para o dia 17, à tarde, em Vila
Nova de Cerveira, apresentações de ações de voluntariado, e
realizaram-se no Terreiro e em dois estabelecimentos de ensino
do concelho.
No dia 18 decorreu, também em Vila Nova de Cerveira,
um ato comemorativo dos 25 anos de integração de Portugal e
Espanha na CEE.
G.C.

Escola Superior Gallaecia
participa em Simpósio Europeu
sobre Arquitetura de Terra
A Escola Superior Gallaecia de Cerveira/ ESG (www.
esg.pt) participou em Simpósio Europeu: “Building with earth
From Cultural Heritage to Contemporary Architecture - Professionals, Know-how and Techniques in Europe”, na área da Arquitectura Vernácula, mais concretamente no campo da Arquitectura
de Terra.
O simpósio realizou-se nos dias 4 e 5 de maio em
Marselha, no Centro de Congressos da Região de ProvenceAlpes-Côte d’Azur, enquadrado no Projecto Europeu Terra Incognita - Earthen Architecture in Europe (Culture Programme
2007-2013). Foi organizado pela, Escola de Avignon (França),
em colaboração com, a Universidade de Valência (Espanha), a
Universidade de Florença (Itália), o Instituto de Consulta para o
Planeamento Urbano e Ambiental (CAUE) de Vaucluse (França)
e, naturalmente, a Escola Superior Gallaecia/ ESG. Além destas
Instituições, que constituem a parceria que desenvolveu o mencionado Projeto de Investigação, o simpósio decorreu também
sob a chancela do, ICOMOS France que, a acolheu dentro do
seu programa de Conferencias Técnicas Internacionais.
De assinalar, também, a reunião internacional de especialistas em Arquitetura de Terra, que decorreu durante o dia
6 de maio, após a conclusão do Simpósio, que teve como objetivo, catalisar a criação de uma federação, ao nível Europeu,
que representasse todos os agentes e intervenientes desta área.
Foram debatidos os estatutos, objetivos, estrutura e recursos
desta futura organização. Definiu-se também uma Comissão
Instauradora e estabeleceram-se os elementos constituintes da
Comissão Cientifica, da qual a Escola Superior Gallaecia/ ESG
fará parte.

Biografia do Pintor Henrique Silva
com edição quase esgotada
O livro ‘As Múltiplas Vidas de Um Homem Só - Uma
Biografia Possível do Pintor Henrique Silva’, da autoria da jornalista e historiadora Paula Alcântara Carreira e edição da Cooperativa Árvore, tem a sua primeira edição quase esgotada. A obra,
lançada em finais de 2010, é uma análise da vida multifacetada
e aventureira do pintor Henrique Silva, até há pouco diretor da
Bienal Internacional de Arte de Vila Nova de Cerveira, e residente neste concelho do Alto Minho.
Acompanhando o percurso pessoal e interventivo do
artista, a nível académico, associativo e cultural, o livro centra-se
nas aventuras da vida errante e romântica de Henrique Silva, fugindo à biografia tradicional. A contextualização histórico-cultural
dos tempos e factos relatados fazem deste livro, simultaneamente, uma referência sobre vários momentos marcantes da História, desde a ditadura em Portugal, o Maio de 68, em Paris, até ao
papel do movimento cooperativo em Portugal e as esperanças
nascidas com o 25 de abril.
A amizade intensa e o longo trabalho com os pintores Vieira da Silva e Arpad Szenes e o nascimento e evolução
da Bienal de Arte de Cerveira fazem também parte das referências históricas mais significativas deste livro.
Depois de apresentações em Cerveira, Porto e Lisboa,
o livro está à venda na Cooperativa Árvore (Porto), Junta de Freguesia de Paranhos (Porto), Fundação Arpad Szenes-Vieira da
Silva (Lisboa), Livraria Círculo das Letras (Lisboa) e Casa das
Histórias Paula Rêgo (Cascais).
No Alto Minho, a obra pode ser adquirida na Porta XIII
(Cerveira - Rua Queiroz Ribeiro), na Casa do Turismo de Cerveira e na Tabacaria Gomes (Caminha - Terreiro).

Foram recentemente apresentadas, na freguesia de Covas, Vila Nova de Cerveira, as Equipas de Fogo
Controlado (EFC n.º 1, 2 e 3) da Autoridade Florestal Nacional
(AFN), que atuarão na Região Norte. Estas equipas têm por
como missão desenvolver um conjunto de ações de promoção e
execução de fogo controlado, fundamentalmente nos perímetros
florestais.
As Equipas de Fogo Controlado estão dotadas de equipamento adequado, como viaturas equipadas com kit de intervenção e equipamentos de proteção individual, para a realização
e apoio às ações de fogo controlado.
A apresentação decorreu no Salão Nobre da Sede da
Junta de Freguesia de Covas, tendo contado com a presença do
comandante distrital, tenente-coronel Paulo Esteves, do presidente da Junta, Rui Esteves, assim como de vários técnicos.
Seguidamente, procedeu-se ao “briefing” para a estruturação da ação de queima prevista, cujo objetivo foi a eliminação de pontos críticos, com vista à proteção do povoamento
florestal do baldio de Covas e do lugar de Vilares. No mesmo dia
levaram-se a cabo ações de queima para proteção do lugar de
Tojal, na freguesia de Arga de Cima, Concelho de Caminha.
Esta primeira ação conjunta no Alto Minho demonstra
a necessidade de integração dos técnicos dos GTF’s da região,
que se encontram em fase final de formação em fogo controlado
(promovida pelo Governo Civil de Viana do Castelo). Salientase a importância, dado o papel dos técnicos dos GTF’s na organização e na preparação das parcelas para posteriormente
serem sujeitas à ação integrada de queima, com a participação
de elementos oriundos de diversas entidades. Para além da preparação das parcelas, os técnicos dos GTF’s assumiram a organização dos meios, a análise da prescrição e comportamento do
fogo, bem como a ação de queima, sob a supervisão e coordenação dos responsáveis das EFC’s da AFN.
A integração dos técnicos municipais, sapadores florestais, bombeiros e técnicos da AFN neste trabalho conjunto,
contribui para o trabalho de preparação para o período crítico,
como formação, e na aproximação dos diversos intervenientes
no combate a incêndios; bem como para a necessária gestão de
combustíveis com vista ao aumento da resiliência aos incêndios
florestais, cuja ação conjunta e de cooperação pública permite a
sua aplicação a custos muito mais reduzidos e de maior eficácia
para o Alto Minho.
G.C.

Desfile de moda para vestir
sem preconceito no Auditório
Municipal de Vila Nova de
Cerveira
Um desfile de moda original, que teve por tema “Vestir
sem Preconceito”, teve lugar no dia 20 de maio, no Auditório Municipal de Vila Nova de Cerveira. A iniciativa foi de um aluno da
ETAP e a organização foi da responsabilidade desta escola, em
parceria com a Câmara Municipal e com a Rede Social.
Rui Bravo, aluno do curso Técnico de Comunicação,
Marketing, Relações Públicas e Publicidade da ETAP - Escola
Profissional de Vila Nova de Cerveira, realizou este trabalho no
âmbito de uma prova de aptidão profissional. O projeto nasceu e
cresceu para além do que seria eventualmente normal para um
trabalho escolar. Desenvolveu-se então a ideia de desmistificar o
conceito de pobreza e de apresentar roupas doadas à Rede Social de Vila Nova de Cerveira, que, no futuro, estarão disponíveis
na Loja Social, um espaço que abrirá portas no concelho, em
data a designar, para recolha de roupa, acessórios, brinquedos,
bens alimentares e material escolar, posteriormente doados a
pessoas que deles necessitem.
Com as parcerias com a Câmara Municipal de Vila
Nova de Cerveira e a Rede Social firmadas, a realização do desfile de moda esteve assegurada. Mas “Vestir sem Preconceito”
juntou ainda outras parcerias.

CONVERSA COM JESUS
Converse com Jesus todos os dias; durante nove dias orar: Meu Jesus em Vós depositei toda a
minha confiança. Vós sabeis de tudo, Pai e Senhor do
universo, sois o Rei. Vós que fizeste o paralítico andar,
o morto voltar a viver, o leproso sarar. Vós que vedes
minhas angústias, minhas lágrimas, bem sabes divino
amigo como preciso alcançar de Vós esta grande graça
(pede-se a graça com fé). A minha conversa convosco,
Mestre, dá-me ânimo e alegria de viver. Só de Vós espero com fé e confiança (pede-se a graça com fé). Fazei,
Divino Jesus, que antes de terminar esta conversa, que
terei convosco durante nove dias, eu alcance esta graça
que peço com fé. Com gratidão publicarei esta oração
para que outros que precisem de Vós aprendam a ter fé
e confiança na Tua misericórdia. Ilumina meus passos,
assim como o sol ilumina todos os dias o amanhecer e
testemunha a nossa conversa. Jesus tenho confiança
em Vós, cada vez mais aumenta a minha fé, por graças
alcançadas.
E.P.

Sugestões e outros registos
Brevemente concluídas as
obras da praça da Galiza
Prestes a finalizarem
as obras de requalificação da
praça da Galiza, tudo indica
que os trabalhos serão cumpridos no prazo estabelecido.
Neste espaço amplo, destinado aos feirantes, com uma área
de 22.000 m2, tudo está a ser
intervencionado, no subsolo e
à superfície.
Procede-se ao arranjo paisagístico e repavimentação de toda a área. O espaço
disporá de mobiliário urbano
Escreve:
confortável e zonas ajardinaGaspar Lopes Viana
das. A intervenção inclui todas
as infraestruturas, envolvendo,
por isso, a modernização das
redes de águas residuais domésticas e pluviais, de abastecimento de água, criando-se as condições para que a praça da Galiza
renasça, enquanto espaço polivalente de elevada qualidade, de
acordo com a sua localização, nobre e estratégica, no coração
da nossa vila.

16ª Bienal de Cerveira
alarga-se a Porto e Vigo
A 16ª Bienal de Cerveira (16 de Julho a 17 de Setembro) estende a sua área expositiva às cidades de Porto e Vigo,
no intuito de obter uma maior abrangência geográfica e reforçar
os laços culturais transfronteiriços entre o Norte de Portugal e a
Galiza. O Palacete Viscondes de Balsemão (Porto) e a Casa das
Artes (Vigo) acolhem, assim, parte da oferta expositiva da mais
antiga bienal de arte do país.
Segundo o Diretor Artístico da 16ª Bienal de Cerveira,
Augusto Canedo, esta opção “deriva da vontade de fazer chegar a Bienal de Cerveira a um maior número de público, o qual
corresponde a esta euro região, indo que encontro com o seu
desígnio original que, nas palavras de Jaime Isidoro, visava «levar a arte às pessoas»”. Enquanto, inicialmente, este evento se
inscrevia “num programa de descentralização cultural dos grandes centros urbanos, agora é um fenómeno de sinal contrário”,
acrescentou o pintor.
Como palco central do evento permanece Vila Nova de
Cerveira, com destaque para o Fórum Cultural de Cerveira, a
Biblioteca Municipal (Solar dos Castros) e o Convento de San
Payo.
A 16ª edição desta mostra de arte contemporânea integrará projetos curatoriais, performances, o concurso internacional, a homenagem a José Rodrigues, residências artísticas,
ateliers e workshops, conferências e debates, visitas guiadas e
concertos, os quais serão divulgados oportunamente no site oficial da Fundação Bienal de Cerveira (bienaldecerveira.pt).

Velhice e a juventude
- Ser velho...! E por que não pensar na juventude?
- Temos que pensar que ainda somos jovens.
- Eu penso ainda que não sou velha, porque esse pensar traz
tristeza, mal humor, cara feia, quando nós devemos pensar que
ainda somos jovens.
- Ao termos essa ilusão parece que o tempo vai passando sem
darmos conta que somos mais idosos.
- Temos que dar carinho para que esse carinho nos seja dado.
- Eu sinto-me como uma flor, já que para mim todas as flores
são bonitas, tanto faz novas como velhas. Elas são ideais nos
jardins.
- A mim faz-me bem pensar que estou no meu jardim, velha mas
vaidosa, que é o mais importante.
- Temos que ser agradáveis e sempre a pensar na juventude
para a cabeça não envelhecer.
- E pensarmos que Cerveira nos dá a sua juventude porque nos
transmite muito prazer e saúde.
- Isto é o mais importante para caminharmos nela com amor pela
sua grande beleza.
- E viva a juventude.
Judite Carvalho
(Cerveira)
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transferência bancária para a conta com o
NIB: 0033-0000-50077499264-05

STAND-BANGÚ
COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
FINANCIAMENTOS ATÉ 96 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

Júlia Pinto Barbosa
Solicitadora
LA VETUSTA MORLA
M.ª Yolanda Martinez Pereira

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

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

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

ALIMENTACION - ESTACO
MANUEL ALVAREZ

Agência Funerária
António Guerreiro, Lda.

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

ARISTIDES
MARTINS
ADVOGADO

ANTÓNIO QUINTAS
ANABELA QUINTAS

Largo do Terreiro
4920-296 VNCerveira

Terreiro, 10 - 1.º Dto.
4920-296 VNCerveira
Telf.: 251 794 478
Telm.: 914 004 184

ADVOGADOS

Telf.: 251 794 481
Telm.: 917 346 522

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

Joaquim Magalhães
Advogado

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

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

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

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

ARMADOR * FUNERAIS * TRANSLADAÇÕES
FUNERAL SOCIAL: 375,75 €, MAS COM MAIS OPÇÕES

O REI DO POLVO

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

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

Ad

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

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

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

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

NÃO ACEITAMOS RESERVAS

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

A. 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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Curtas Gastronomia “transforma”
Cerveira no Planeta dos Sentidos

11 de maio

REUNIÃO DO EXECUTIVO
Período antes da Ordem do Dia
• Despacho PR 21/2011 – Avocação de competências delegadas e subdelegadas

Ordem do Dia
Órgão Executivo
• Aprovação da acta da reunião de 27 de Abril de 2011
• Proposta para atribuição de comparticipação financeira
pontual à Associação Logosdarte – Associação Cultural
– V Festival Internacional de Capoeira em Vila Nova de
Cerveira

Serviços Municipais
• Assembleia Municipal de Vila Nova de Cerveira – deliberações da última Assembleia Municipal

Associações culturais,
desportivas e humanitárias
•

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de
Vila Nova de Cerveira – subsídio anual – 2011
• Citius Fit – Clube de Fitness de Cerveira – solicitação
de cedência de instalações através de protocolo com a
Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira

Escolas do Concelho
• Escola Básica e Secundária de Vila Nova de Cerveira
– abertura do curso profissional de técnico auxiliar de
saúde
• Colégio de Campos – parecer

Requerimentos de interesse particular
•

Maria de Fátima Pedreira – contrato de permuta celebrado em 17.08.2005
• Parque de Campismo Rural da Lagoa – Alojamento e
Animação Turística Unipessoal, Lda. – requerimento
para licenciar a instalação de um insuflável no Parque de
Lazer do Castelinho

Expediente e assuntos diversos
• Coopetape–Cooperativa de Ensino, CRL– voto de agradecimento e louvor
• Eprami – Escola Profissional do Alto Minho Interior – pedido de parecer sobre a realização de cursos profissionais e cursos cef
• Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e
das Pescas – pedido de pagamento de ajudas de custo
do médico veterinário da Câmara Municipal de Vila Nova
de Cerveira – Ricardo Jorge Lobo Ribeiro
• Minhocom, Gestão de Infra-estruturas de Telecomunicações, Eim – Rede de Fibra Óptica da Minhocom
• Movijovem – revisão dos valores das tarifas de consumo
• Associação Nacional de Municípios Portugueses –XIX
Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses
• Ministério da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento – Direcção Regional da Economia do Norte – relatório de grupo de trabalho – art.º 5º do dl 340/2007 de 12
de Outubro – Pedreira p-37 – Peso – Cornes – Vila Nova
de Cerveira – requerente J. Lara & Lima, Lda.
• Resumo diário da tesouraria
• Aprovação da acta em minuta.

Gastronomia, cinema, e música. Durante três dias, aquela que
é conhecida como Vila das Artes,
transformou-se num espaço em que
os sentidos foram todos postos à prova. No festival Curtas Gastronomia,
livecookings, conferências, desafios e
fóruns de criadores animaram os visitantes, que puderam assistir à mestria
de muitos chefs e deliciar-se com as
Curtas Entradas, que foram apresentadas pelos restaurantes locais que
aderiram a esta iniciativa conjunta do
Município de Vila Nova de Cerveira,
da Etap e da empresa Seg.
No desafio Nós de Cá, através da iniciativa Curtas Entradas, os
restaurantes de Vila Nova de Cerveira
mostraram entradas tradicionais com
novas “roupagens”.
O presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, José
Manuel Carpinteira, sublinhou, “a
importância da participação dos restaurantes, que fizeram um trabalho
maravilhoso, pois conseguiram apresentar receitas tradicionais de uma
forma inovadora”.
O Curtas Gastronomia, que
começou a 26 e terminou a 28 de
Maio, dedicou ainda especial atenção

aos mais novos. Os desafios Pequeno Chef foram sempre muito concorridos. O grande objectivo era alertar as
crianças da importância da alimentação saudável.
Também foi analisada a possibilidade de o gastronomia passar
a ter uma linguagem universal. No
encontro Esperanto Gastronomia os
especialistas expuseram argumentos
no sentido da criação de um código

25 de maio

REUNIÃO DO EXECUTIVO

comum, universal, desta arte.
O cinema esteve sempre presente. Durante o Curtas Gastronomia
foram projectadas curta-metragens no
Auditório Municipal.
O Curtas Gastronomia teve
o grande mérito de “transformar” Vila
Nova de Cerveira no Planeta dos Sentidos.

Certame contou com livros, música e teatro

XXII Feira do Livro termina hoje

Ordem do dia
Órgão Executivo
• Aprovação da acta da reunião de 11 de maio de
2011
• Alterações ao plano plurianual de investimentos e ao
orçamento da despesa
• Proposta para atribuição de comparticipação financeira pontual à Associação Desportiva Recreativa
Cultural de Lovelhe – Jornadas de Lançamentos de
Lovelhe 2010/2011
• Proposta para atribuição de comparticipação financeira pontual à Associação Desportiva Recreativa
Cultural de Lovelhe – Comemoração dos 25 anos da
Associação
• Proposta para atribuição de comparticipação financeira pontual ao Centro Cultural de Campos – Marchas
de S. João de Campos 2011

Rendas e concessões
• Stelvio Fernandes Paulo - alteração de rendas – Bairro Social da Mata-Velha, Loivo
• Actualização de rendas – Bairro da Calçada

Empreitadas, fornecimentos, prestações
de serviços e locações financeiras
• Empreitada de “Implementação do sistema de águas
residuais domésticas na Freguesia de Covas – 2.ª
fase” – ratificação despacho de aprovação de erros e
omissões e prorrogação de prazo

Associações culturais,
desportivas e humanitárias
• Associação Desportiva e Cultural da Juventude de
Cerveira – pedido de apoio logístico – 6ª Regata Internacional “Ponte da Amizade”
• Club de Clássicos Ibéricos – pedido de apoio

Expediente e assuntos diversos
• Revista de Divulgação Científica de Design e Artes
Aplicadas n.º 2 – pedido de apoio
• Resumo diário da tesouraria
• Aprovação da acta em minuta.

A XXII Feira do Livro de Vila Nova de Cerveira encerra hoje (5 de Junho). Durante cinco dias, os livros foram
os protagonistas, mas o programa incluiu múltiplas atividades. Como a abertura coincidiu com o Dia Internacional da
Criança, o primeiro dia foi naturalmente dedicado às crianças.
No segundo dia da Feira do Livro, os encontros
com a escritora Ana Mafalda Damião mereceram especial
destaque e, ao fim da tarde, houve uma conferência dedicada a Eça de Queiroz.
O dia 3 foi marcado por várias iniciativas. “Afinal,
para que serve a poesia?” foi a questão a que se tentou
responder. Decorreu um encontro com o escritor João Tordo e foi ainda apresentado o livro “Henrique – As Múltiplas
Vidas de um Homem Só, uma biografia possível do pintor
Henrique Silva”. À noite, o teatro marcou presença: “O tamanho da minha altura” foi a peça levada à cena.
Ontem, dia 4, teve lugar a apresentação do livro
“O Jardim de Helena”. À tarde foi apresentado outro: “Onde
os pés escrevem as pegadas do encontro”, de Adelaide
Graça. Ao final da tarde, a Feira do Livro contou com a
presença de Vasco Graça Moura.
A música ocupou o serão, com o concerto “Breve
História da canção Francesa”, com António Victorino D’ Almeida e Nádia.
Hoje, último dia, fala-se de Cerveira na apresentação do livro “Contributos para a História de Vila Nova
de Cerveira - Súmulas Cronológicas das atas Municipais
1900-1974”, obra da autoria de Diamantino Vale Costa.
A organização da XXII Feira do Livro de Vila Nova
de Cerveira é da responsabilidade da Câmara Municipal,
Biblioteca Municipal e Convento de S. Paio.

CONSULTE O PORTAL DO MUNICÍPIO EM:
http://www.cm-vncerveira.pt

Textos da responsabilidade do Gabinete de Imprensa da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira
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Alunos da EB/Sec de Cerveira
assistiram a palestra sobre
livro de José Saramago

Alunos do 12.º ano da Escola Básica e Secundária de
Vila Nova de Cerveira assistiram, na Biblioteca Municipal, a uma
palestra sobre o livro “Memorial do Convento”, de José Saramago.
Esta palestra, proferida por Cândido de Oliveira Martins, professor da Universidade Católica de Braga, contou, também, com a presença de elementos da comunidade cerveirense,
interessados na obra de José Saramago, prémio Nobel da Literatura em 1998. Para os professores de Português presentes,
Clara Rodrigues, Armanda Silva, Manuela Campos, Jorge Resende e também a professora Manuela Escobar, Coordenadora
do Departamento de Línguas, foi um grande privilégio ouvir um
especialista da obra saramaguiana. Para os alunos, esta apresentação contribuiu para o aprofundamento de certos conhecimentos sobre a obra em estudo na disciplina de Português e
objeto do exame nacional.

Agrupamento de Escolas de
Cerveira organiza mais um
arraial para encerrar ano letivo
O Arraial vai decorrer,
como já é habitual, no recinto
da Escola Básica e Secundária
de Vila Nova de Cerveira, no
dia 17 de junho, pelas 19 horas. São convidados todos os
alunos do Agrupamento e seus
familiares, assim como todas
as entidades locais. Para além
das tradicionais sardinhas e fêveras, poderão ser degustadas
deliciosas sobremesas.
Esta festa contará
com atuações dos alunos do
Agrupamento, desde o Préescolar ao 12º ano, e também
com a presença dos grupos de
bombos do concelho e, a encerrar, será queimada uma majestosa partida de fogo-de-artifício.
Este ano contaremos com a presença de alunos do
Instituto C.E.I.P. “Xosé Fernández López” de Porriño, acompanhados pelos seus familiares e pelo Diretor Ramón Souto, que
partilharão connosco este convívio.

Em 30 de junho Unisénior tem
assembleia geral para eleger
novos órgãos sociais
No Centro Coordenador de Transportes, em Vila Nova
de Cerveira, a Unisénior vai reunir os seus associados para eleger a Mesa da Assembleia Geral, a Direção e o Conselho Fiscal.
A reunião é no dia 30 de junho, pelas 16h00, mas se à
hora marcada não houver número legal de sócios para deliberar,
a assembleia iniciar-se-á meia hora depois com qualquer número de associados.
As listas de candidatos aos diversos órgãos deverão
dar entrada na secretaria da Unisénior até às 17h00 do dia 28 de
junho.

Pague a sua assinatura através de

Supertaça
Mais uma conquista do Clube
Desportivo de Cerveira que
venceu, na final, o Neves

Encontro Ibérico de Tai Chi
Chuan, em Cerveira
A Supertaça da Associação de Futebol de Viana do
Castelo foi conquistada pelo Clube Desportivo de Cerveira, num
jogo efetuado em Paredes de Coura em que o outro finalista foi
o Neves.
O resultado, ao fim do tempo regulamentar, era de um
empate a zero golos e na marcação de grandes penalidades o
conjunto cerveirense venceu por cinco-quatro.
Época de grande destaque para a equipa de futebol
sénior do Clube Desportivo de Cerveira porque, além da Supertaça, também venceu a Taça de Honra e o Campeonato Distrital
da 1.ª Divisão de Honra.
E conquistar três títulos na mesma época é realmente
um feito digno de nota muito alta.

Provas de aptidão profissional
na ETAP - Escola de Cerveira

No final de mais um ciclo de formação concluiu-se
o processo das Provas de Aptidão Profissional dos alunos do
Curso Técnico de Desenho Digital 3D cujo tema, “Habitação T”,
contemplou as fases específicas nas áreas do Ordenamento do
Território e Urbanismo, na área da Arquitetura, na área do Design
do Produto e Equipamento e na área da Divulgação e Promoção
Imobiliária.
O júri, constituído por representantes do Sindicato dos
Quadro Técnicos de Desenho, da Câmara Municipal de Vila
Nova de Cerveira e da Escola Superior Gallaecia, foi unânime ao
considerar a qualidade dos trabalhos apresentados, louvando os
20 alunos que constituem a turma e que defenderam com sucesso a prova, revelando a formação e competências adquiridas ao
longo do curso.

Três grupos corais celebraram a primavera em terras
cerveirenses, tendo o público participado nesse evento em que o
canto teve a primazia
Os agrupamentos participantes foram o Coral Oásis,
da Anadia, o Coral Polifónico de Vila Nova de Cerveira e o Coral
Polifónico de Mera.
O ‘Concerto da Primavera’, que já tem o seu espaço no
aspeto cultural do concelho, teve o apoio da Câmara Municipal
cerveirense.
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Festival de Concertinas “Carlos
Nejo”, em Candemil, voltou
a ser uma grande reunião de
tocadores

Teve ponto alto, no dia 29 de maio, na freguesia de
Candemil, o II Festival de Tocadores de Concertina “Carlos
Nejo”, que reuniu elevado número de utilizadores desse instrumento musical, não só do concelho de Vila Nova de Cerveira,
como ainda de terras de Ponte de Lima e de Monção.
O certame decorreu junto à igreja matriz, até a chuva
começar a cair com certa intensidade, pelo que depois teve continuação no salão paroquial.
Dentro dos atos evocativos da homenagem póstuma a
“Carlos Nejo”, foi entregue, pelo presidente da Junta de Freguesia de Candemil, um ramo de flores a Natália, filha do falecido
tocador.

O espaço cultural, em Cerveira,
que já ocupa o ‘Concerto da
Crianças do Jardim-de-Infância
Primavera’
da Misericórdia celebraram Dia
No dia 22 de maio, no Auditório Municipal de Vila Nova
de Cerveira, teve lugar o ‘Concerto da Primavera’.
Mundial em Gondarém

transferência bancária para a conta com o

CERVEIRA NOVA

Vila Nova de Cerveira foi palco, nos dias 3 e 4 de Junho, do 13º Encontro Inter-associativo Ibérico de Tai Chi Chuan,
Karaté – Do Shotokai.
Com direção técnica do Sensei Atsuo Hiruma, 5º Dan,
que teve como assistentes Michio Kodama e Domingos Silva,
ambos também 5º Dan, este encontro destinou-se aos praticantes e ao público em geral, pois o seu grande objetivo era divulgar
a modalidade e os seus benefícios.
O Pavilhão Municipal dos Desportos acolheu os atletas na sexta-feira, dia 3. No sábado houve demonstrações de
Tai Chi no Parque de Lazer do Castelinho.
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O jardim-de-infância da Santa Casa da Misericórdia de
Vila Nova de Cerveira festejou, no dia 1 de junho, de uma forma
bastante interessante, o Dia Mundial da Criança.
O ato decorreu numa superfície comercial em Gondarém (Pingo-Doce), que facultou as instalações para que os meninos e meninas vivessem o dia de uma forma diferente.
Saliente-se que, além da visita guiada às instalações,
as crianças puderam assistir à plantação de uma árvore, bem
como a outros acontecimentos de cariz lúdico e recreativo.
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Crónica da quinzena

FUNERAIS

Nelson Puga, uma figura, de raiz cerveirense,
no meio da glória portista
É com muita satisfação que
temos visto, por estádios dessa Europa fora, uma figura que nos é familiar,
dadas as suas afinidades com o concelho de Vila Nova de Cerveira.
Trata-se de Nelson Puga,
médico ao serviço do Futebol Clube
do Porto, em concreto da equipa de
futebol sénior.
Filho de pais cerveirenses, e
ele também natural desta vila, o conceituado clínico não rejeita as suas
origens, como há tempo tivemos ocasião de comprovar num estágio da
equipa em Fátima, onde nos reconheceu como conterrâneo e deu conta
disso aos seus atletas e técnicos que,
na altura, o acompanhavam.
Mas é nos estádios de Portugal e do estrangeiro, onde a alma portista tem atingido grandes momentos
de glória com as conquistas, que já todos conhecemos e quando os nossos
olhos, além de tentarem registar todas
as incidências futebolísticas dos jogos, também procuram sempre acom-

panhar as movimentações do médico
Nelson Puga. E vê-se a correr para
ir prestar assistência ao jogador que
a necessita, a saltar de alegria com
as vitórias do seu clube ou, até, em
gestos de protesto por qualquer erro
que os árbitros tenham cometido em
desfavor da coletividade do seu coração. Coletividade onde também seu
pai, Manuel Puga, foi uma figura de
proa como atleta e treinador de várias
modalidades.
Não é vulgar vermos, nos
grandes palcos internacionais, um filho de Cerveira que, além de festejar
as glórias do seu clube de coração,
presta a assistência clínica aos atletas que a necessitam.
Além disso, também sentimos orgulho em dizer, a pessoas de
outras terras que fazem ligação de
figuras portistas aos seus concelhos,
que aquela pessoa que corre em socorro dos jogadores é filho da nossa veirense estará sempre o “Cerveira
Nova”.
terra.
José Lopes Gonçalves
E onde estiver a alma cer-

Dia Mundial da Criança
comemorado com muita
diversão em Cerveira

No dia 1 de junho, as crianças do Pré-Escolar e do Ensino Básico de Vila Nova de Cerveira tiveram um dia de plena
diversão.
Este ano, as celebrações do Dia Mundial da Criança
decorreram nos jardins do Auditório Municipal, no Parque de Lazer do Castelinho e no Centro Municipal de Atletismo.
O programa teve muita animação, com atividades socioeducativas que envolveram uma visita à Feira do Livro, efetuada pelas crianças do Ensino Pré-Escolar, de manhã, e pelas do
Básico, à tarde.
As atividades desportivas também estiveram presentes. A pista de atletismo foi utilizada pelos alunos do Ensino Básico (3.º e 4.º anos) durante a manhã.
Minigolfe, workshop musical de instrumentos reciclados e ateliês de pinturas faciais, de dança e de expressão corporal foram outras iniciativas que alegraram as crianças do PréEscolar, no Parque de Lazer do Castelinho.
Com início no Centro Escolar de Cerveira e término no
Parque de Lazer do Castelinho, realizou-se um peddy paper destinado aos alunos do Ensino Básico, 1.º e 2.º ano.
À tarde teve lugar um espetáculo musical, no Parque
de Lazer do Castelinho, que reuniu todas as crianças do Ensino
Pré-Escolar e Básico.

Decorreu de forma muito
positiva o peditório, em Vila
Nova de Cerveira, do ‘Banco
Alimentar Contra a Fome’
Tal como já aconteceu no ano passado, um grupo de
voluntários cerveirenses participou, em unidades comerciais, na
recolha de produtos destinados ao ‘Banco Alimentar Contra a
Fome’.
As ofertas, segundo nos foi dito, foram muito positivas,
superiores, em quantidade de alimentos, aos conseguidos no último peditório.
Aliás, como foi largamente divulgado, o recolhido em
todo o país, pelos voluntários do ‘Banco Alimentar Contra a
Fome’, foi em muita maior quantidade ao verificado em 2010.

Faleceu Eduardo Morgado,
um antigo dirigente de várias
instituições cerveirenses
Aos 63 anos foi
a sepultar, para o Cemitério Municipal de Vila Nova
de Cerveira, Eduardo Júlio
Costa Pereira Morgado,
que residia na freguesia de
Loivo.
Casado com Maria Zulmira de Castro Duro
Morgado, o falecido era funcionário, aposentado, das
Finanças.
Além desta atividade profissional, Eduardo
Morgado teve ação como
dirigente em diversas instituições cerveirenses, das
quais se salienta a Santa Casa da Misericórdia, Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários e Clube Desportivo de Cerveira, do qual foi um dos fundadores.
À família de luto apresentamos sentidas condolências.

Grupo de Bombos de S. Tiago
de Sopo no ‘Festival FokinRio’,
na Corunha

É já no dia 18 de junho que o Grupo de Bombos de S.
Tiago de Sopo se desloca a Monção para, na freguesia de Mazedo, participar numa concentração com outros agrupamentos do
género.
No dia 19 de junho marcará presença internacional na
Vila de Touro (Corunha-Galiza) para abrilhantar o ‘Festival FokinRio’, onde estarão presentes bandas de música rock de renome
em Espanha.
Na vizinha freguesia de S. Pedro da Torre, no concelho
de Valença, o agrupamento de Sopo vai dar “música” numa outra
concentração de bombos no dia 2 de julho e, no dia seguinte,
uma nova concentração leva o grupo até S. Mamede de Infesta.
Refira-se que as participações em concentrações se
enquadram num intercâmbio de atuações que está a ser programada para o dia do aniversário dos Bombos de S. Tiago, que
ocorre no dia 3 de junho de 2012, com um festival em Sopo.

EM NOGUEIRA
Para o Cemitério Paroquial de Nogueira foi a sepultar ALFREDO DE CARVALHO
ALVES,, de 69 anos, viúvo, que residia no
ALVES
lugar de Lamosas.

EM SÃO PEDRO DA TORRE
ROSA DIAS VILAS BOAS
BOAS,, de 78 anos,
solteira, que morava no Alto das Cerejas,
na freguesia de Campos, foi sepultada no
Cemitério Paroquial de S. Pedro da Torre. A
falecida era natural daquela freguesia valenciana.

EM VILA NOVA DE CERVEIRA
Com 78 anos de idade foi a sepultar, no
Cemitério Municipal de Vila Nova de Cerveira, FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS
SANTOS,, que
residia na Rua das Cortes e era casado com
Maria Genoveva Gomes.
Para o mesmo cemitério foi a enterrar
MANUEL ARACI MONTEIRO,
MONTEIRO, de 77 anos,
viúvo, que residia no lugar do Prado, em
Cerveira.
Ainda para o Cemitério Municipal de Vila
Nova de Cerveira foi a sepultar MARIA ISABEL GOMES
GOMES,, de 78 anos, natural de Gondarém. Era casada com Manuel Joaquim
Gomes e residia na Rua do Prado.

EM COVAS
Para o Cemitério Paroquial de Covas
foi a enterrar EVARISTO CARVALHO DA
ROCHA,, que residia no lugar de Vilares e
ROCHA
contava 78 anos de idade. Casado com Leopoldina Afonso Dias, era natural de Paredes
de Coura.

EM REBOREDA
Com a avançada idade de 97 anos, foi
sepultado no Cemitério Paroquial de Reboreda, MÁRIO ANTÓNIO GONÇALVES
GONÇALVES,,
que residia no lugar de Gamil. Casado com
Josefina da Silva Rodrigues, era natural da
freguesia de Campos.

Às famílias de luto apresentamos sentidas
condolências.

Colaboradora de Cerveira Nova
faleceu em França aos 71 anos
Gracinda Isabel
Magalhães Lopes Martins
faleceu, recentemente, em
França, país onde residia
há longos anos.
Nascida na freguesia de Lovelhe, a extinta
contava 71 anos de idade.
Colaboradora,
há muito tempo, de Cerveira Nova, onde assinava
trabalhos, especialmente
poéticos, com o nome de
Gracinda, teve sempre, no
decorrer dos anos de assinante, um carinho muito
especial para com o jornal.
Era casada com
Joaquim Lebrão Fernandes Martins e foi sepultada na freguesia
de Sopo.
À família de luto Cerveira Nova apresenta sentidas
condolências.

“Saúde na Comunidade” para
jovens de Loivo,
Sopo e Gondarém
Na antiga escola primária de Loivo vai acontecer, no
dia 18 de junho, mais uma jornada de “Saúde na Comunidade”
em que estarão envolvidos jovens das freguesias de Gondarém,
Sopo e Loivo, com idades compreendidas entre os 12 e os 18
anos.
O apoio é das juntas de freguesia das três localidades
e da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira.
A “Saúde na Comunidade” já teve outras jornadas, em
13 e 14 de maio, no Parque de Lazer do Castelinho, em Cerveira.
O acontecimento em Loivo decorrerá entre as 14 e as
18 horas e contará com o apoio da ADSL.
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76.º Aniversário da Liga dos
Combatentes (Núcleo de Monção)

No âmbito do 76º aniversário da Liga dos Combatentes, núcleo de Monção, foi apresentado no auditório da Casa
do Curro, o projeto do futuro monumento aos combatentes na
guerra do ultramar da autoria do artista monçanense, Ricardo de
Campos.
Na cerimónia, que contou com o presidente da Câmara
Municipal de Monção, José Emílio Moreira, o artista referiu que o
monumento idealizado pretende “homenagear todos os combatentes do concelho de Monção” e “deixar uma memória sobre a
guerra às gerações atuais e futuras”.
Segundo Ricardo de Campos, a esfera angular sinaliza
a dimensão do império português e as cerca de 30 armas G3
obsoletas, que serão colocadas à volta da esfera, evocam, de
forma simbólica, o sangue dos combatentes deixado em África.
Entre 1961 e 1974, 4163 jovens monçanenses oriundos de 32 freguesias (na altura ainda não existia a freguesia de
Cortes) foram enviados para a Guerra do Ultramar. Deste número, 13 morreram em combate. Os seus nomes constam de uma
lápide localizada na Praça Deu-la-Deu.
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“Detenções – flagrante delito”
G.N.R. de Cerveira também participou
No decurso de uma ação de patrulhamento efetuada
por militares do Posto Territorial da GNR de Paredes de Coura do
Destacamento de Arcos de Valdevez, no Lugar de Ribeirinho – S.
Martinho de Coura – Paredes de Coura, foi detetada uma viatura
parada junto a uma central da “Portugal Telecom”, central esta
que já tem sido alvo de furtos de cobre.
Os militares, após efetuarem uma rápida inspeção ao
local, verificaram que a porta estava arrombada e que no interior
do edifício se escondiam 03 indivíduos, que tinham na sua posse
os fios de cobre acabado de furtar, os quais foram detidos. Na
viatura ainda foram encontradas 08 (oito) baterias de viaturas
pesadas.
Embora os mesmos não tivessem oferecido qualquer
resistência à detenção, foram encaminhados para o Posto Territorial de Paredes de Coura com o apoio de uma patrulha do
Posto Territorial de Vila Nova de Cerveira.
Os detidos, de 18, 22 e 24 anos de idade, com antecedentes criminais por prática de atividade delituosa semelhante e
residentes em Cabanelas – Vila Verde – Braga e Lanheses – Viana do Castelo, foram presentes no Tribunal Judicial de Paredes
de Coura.

Município de Ponte de Lima
paga aos fornecedores em
prazo médio de 17 dias

O Município de Ponte de Lima encontra-se no grupo
das autarquias, que mais rápido paga às empresas que lhes
presta serviços. Fruto de uma política de gestão financeira rigorosa, o prazo médio de pagamento é de 17 dias.
De acordo com dados revelados pela DGAL – DireçãoGeral das Autarquias Locais, num universo de 303 Municípios
Portugueses, Ponte de Lima surge na 27ª posição a nível nacional, como um dos Municípios com menor prazo de pagamento
aos seus fornecedores.
Este indicador, é para o Município de Ponte de Lima,
uma mais-valia negocial, premiando a apetência por parte dos
agentes económicos em firmar contratos com o Município.
O cumprimento do prazo médio de pagamentos aos
seus fornecedores, transforma-se, também, num incentivo para
a conclusão e entrega das obras ou serviços, muitas vezes antes
do prazo final de execução.

Cerca de quatro milhões de
euros para ampliação da rede
de águas e saneamento em
Viana do Castelo

Após o lançamento do primeiro concurso de fotografia no ano de 2006, pelas Associações de Pais e Estudantes da
ETAP, teve lugar na semana passada a seleção dos trabalhos
relativos ao 5º Concurso de Fotografia, intitulado “Preservação/
Destruição Ambiental”, cujo grau de adesão dos alunos foi muito
elevado, com cerca de 50 participantes, num total de cerca de
150 fotografias.
A criatividade dos trabalhos, o sentido da comunicação, bem como a qualidade técnica dos suportes digitais, expressaram os valores de uma educação para o ambiente, através da
sensibilização e denúncia por parte dos jovens estudantes.
O primeiro prémio foi obtido pelo aluno Kevin Ribeiro
Roman, do curso técnico de fotografia 10º ano, que será contemplado com uma máquina fotográfica digital. Foram ainda atribuídos um segundo e terceiro lugar e duas menções honrosas,
dada a qualidade das fotografias selecionadas pelo Júri.
Refira-se a importância pedagógica e motivação destes projetos que permitem fomentar o interesse pela fotografia,
bem como promover a divulgação dos trabalhos dos alunos, estimulando a originalidade e os valores sociais, num espírito de
parceria com as Associações de Pais e Estudantes.

A Câmara Municipal de Ponte de Lima adjudicou a
construção de um Centro de Exposição de Produtos Regionais
da Quinta de Pentieiros.
De acordo com o projeto aprovado, pretende-se criar
um espaço, localizado na Quinta de Pentieiros, que permita a
promoção, exposição dos produtos locais, confecionados ou em
bruto, (artesanato, produtos biológicos) que resultam quer da atividade da Quinta de Pentieiros quer dos agricultores/produtores
locais. Servirá ainda como ponto de interpretação e informação
complementar ao Centro de Interpretação da Paisagem Protegida.
Assume-se primordialmente como espaço de representação da Quinta de Pentieiros e da Paisagem Protegida das
Lagoas, dotando aquela área de um espaço de promoção dos
produtos endógenos, e um lugar devidamente equipado para
acolher eventos relacionados com a promoção e divulgação dos
produtos tradicionais.
Partindo destes pressupostos, e tendo em conta o local
onde vai ser instalado, o projeto será construído na totalidade em
madeira, com cobertura em telha cerâmica e será dividido em
três áreas distintas, nomeadamente, zona de exposição (subdividida em duas áreas), zona de trabalho e Centro de Informação.

Requalificação da EB1/JI de
Pias, em Monção

V Concurso de Fotografia
promovido pelas associações
de pais e de estudantes da
ETAP - Escola Profissional
Preservação/Destruição Ambiental

Câmara Municipal de Ponte
de Lima aprova Centro de
Exposição de Produtos
Regionais na Quinta de
Pentieiros

A Câmara Municipal de Viana do Castelo, através da
Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, vai apresentar candidaturas no valor global de cerca de quatro milhões de euros
para a ampliação da rede de águas residuais e pluviais em várias freguesias do concelho. Esta candidatura, a apresentar ao
ON2 – Programa Operacional da Região Norte “Ciclo Urbano da
Água”, inclui as freguesias de Carreço, Afife, Alvarães, Chafé,
Santa Marta de Portuzelo, Perre e Vila Franca.
Assim, a autarquia vai poder investir na ampliação da
rede de águas residuais e abastecimento de água em Afife, Chafé, Carreço e Alvarães; na ampliação da rede de águas residuais
e pluviais de Santa Marta de Portuzelo; na quarta fase da ampliação da rede de água e águas residuais de Vila Franca e na
terceira fase da ampliação da rede de águas residuais de Perre.
O objetivo destas candidaturas é melhorar a qualidade
de vida das populações e promover a melhoria de um conjunto
de parâmetros e indicadores de performance ambiental da NUT
III Minho-Lima. O domínio Ciclo Urbano da Água visa, nomeadamente, promover a melhoria dos níveis de atendimento, de
qualidade, dotando o território de infraestruturas e serviços ambientais e de saneamento básico capazes de atingir um nível de
atendimento, de qualidade e proximidade aceitáveis, bem como
promover um desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida
da população estabelece como meta atingir 95 por cento da população de água e 90 por cento em saneamento de águas residuais.

www.cerveiranova.pt

A EB1/JI de Pias está a ser objeto de uma intervenção
avaliada em 285 mil euros que tem como finalidade a adaptação
daquele estabelecimento de ensino, concebido para EB 2.3, à
nova funcionalidade e aos regulamentos de edificação existentes.
Os trabalhos previstos, que asseguram acesso e circulação facilitada a pessoas com mobilidade reduzida, constam
da instalação de textos falsos em gesso cartonado, reparação e
impermeabilização de todas as coberturas, e pintura exterior dos
edifícios.
A intervenção prevê ainda a manutenção e beneficiação do recreio, estando contemplada a revisão de todos os arruamentos existentes, da vedação da escola, dos elementos de
mobiliário fixo e ainda do tratamento de todas as áreas ajardinadas.
Com o objetivo de garantir uma escola amiga do ambiente, está igualmente prevista a instalação de painéis solares
e uma correta dotação do aquecimento central. As redes de segurança, deteção e combate a incêndios serão reformuladas.
Englobada no Agrupamento de Escolas de Deu-la-Deu
Martins, a EB1/JI de Pias recebe alunos do Vale do Gadanha,
possuindo, no ano letivo 2010/2011, um total de 167 alunos, distribuídos pelo 1º Ciclo do Ensino Básico (107) e pelo jardim-deinfância (60)

“Metamorfose” é exposição
de pintura que estará patente
na Galeria da Casa Museu de
Monção entre 6 e 30 de junho
Com entrada livre, realiza-se entre os dias 6 e 30 de
junho, na Galeria da Casa Museu de Monção/Universidade do
Minho de Monção, uma exposição de pintura intitulada “Metamorfose”, que é constituída por diversas obras cujas temáticas
são paisagens, monumentos e figura humana.
As obras, de Ricardina Silva, são de caráter realista
e surrealista, sendo as técnicas utilizadas o óleo, o acrílico e a
técnica mista sobre tela.
A exposição estará aberta ao público de segunda a
sexta-feira, das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00, e aos
sábados, das 15h00 às 18h00.

CERVEIRA NOVA
PREÇO DE ASSINATURA (PAPEL)
Nacional: € 18,00
Internacional - Económico: € 30,00
Internacional - Correio Azul: € 53,00
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Caminha e as Irmãs Franciscanas Hospitaleiras

Abstraindo-nos de considerações
de natureza confessional, mas usando
como pretexto a cerimónia de beatificação
neste dia 21 de maio, em Lisboa, da sua
cofundadora e primeira Madre Superiora,
Irmã Maria Clara do Menino Jesus (18431899), não podemos deixar de assinalar a
mais que centenária ligação de Caminha
à congregação das Irmãs Franciscanas
Hospitaleiras da Imaculada Conceição,
cujo Convento de Santo António ainda
hoje domina, a meia-encosta do monte de
Santo Antão, a vila da foz do Minho.
Apesar de nascida em Lisboa
(Amadora), com o nome comum de Libânia do Carmo Galvão Mexia de Moura
Teles e Albuquerque, e de ter falecido na
mesma cidade, a nova beata católica tem
a sua história pessoal relacionada com
Caminha. Estava-se em março de 1954
quando a Câmara Municipal, presidida por
Francisco Dantas Carneiro, respondeu positivamente a um “pedido da Madre Geral
da Ordem das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras Portuguesas, acedendo à trasladação do Segundo Cemitério de Lisboa para
a Igreja de Santo António, sita na sede do
Convento daquela ordem, nesta vila, dos
restos mortais do Reverendo Padre Frei
Raimundo dos Anjos Beirão, falecido em
1878, e de Libânia do Carmo Galvão de
Mexia de Moura Teles Albuquerque, falecida em 1899, que foram, respetivamente,
o fundador e a primeira Madre, também
fundadora, da referida ordem em Portugal”
(Ata da CMC, 26-3-1954). Os restos mortais de ambos os religiosos aqui repousaram por mais de trinta anos — em 1988
foram novamente trasladados para Lisboa
— o que faz perceber a importância que
chegou a assumir o convento de Caminha
no seio desta ordem feminina hoje disseminada por catorze países.
A congregação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras, consagrada em
1876 pelo Papa Pio IX, veio para o Alto Minho muito cedo — no ano seguinte já havia uma comunidade em Viana do Castelo
— mas instalou-se em Caminha em 1898
por uma razão concreta. Uma das responsáveis da ordem, Rosa Maria Joaquina de
Sousa — de nome religioso, Irmã Maria
Madalena de Cristo — era caminhense de
nascimento e tinha acabado de adquirir às
suas custas o edifício devoluto do antigo
convento franciscano de Santo António,
erguido nos idos de 1618 para albergar os
frades da Ínsua e encerrado desde 1834,
quando da extinção das ordens religiosas
pelos liberais. O papel central que esta
mulher desempenhava na sua congregação afere-se pelo facto de, passados dois
anos, em 1900, pouco depois do faleci-

mento da fundadora Maria Clara, ter assumido o lugar de Madre Superiora, função
que desempenhou até 1906.
Rosa Maria Joaquina de Sousa, que noutro lugar considerámos como
a caminhense que mais elevada posição
nacional alcançou até aos dias de hoje,
nasceu em 1842, filha de Fernando Joaquim de Sousa, escrivão da administração
do concelho e couteiro da Mata do Camarido, e de Bernarda Clara de Sousa, sendo
irmã de Ricardo Joaquim de Sousa (18261894), negociante e político que dá hoje o
nome à Rua Direita. Não se conhecendo
pormenores da sua infância e juventude no
seio de uma abastada família, sabe-se que
contava já com 36 anos quando entrou em
1878 para a congregação, há pouco criada, das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras.
Foi uma mulher de forte personalidade,
como se percebe por vários episódios da
sua vida, nomeadamente em 1910 quando
a República encerrou compulsivamente o
convento e o colégio anexo, frequentado
por crianças de tenra idade de ambos os
sexos e onde também se lecionava a instrução primária a meninas internas ou externas de alguma condição social. Como
se não bastasse, as religiosas foram ainda obrigadas a deixar outros serviços de
apoio educativo e de enfermagem que desempenhavam na vila, no Asilo de Infância
Desvalida Silva Torres e no Hospital da Misericórdia, forçando-as a adotarem a vida
secular ou então a partirem para Tui, onde
muitas se refugiaram e aí fundaram uma
comunidade que ainda hoje subsiste.
A falta das Irmãs Franciscanas
Hospitaleiras foi bem sentida em Caminha
e não demoraria muito que a Câmara Municipal — por intermédio de Dantas Carneiro, na sua primeira e curta passagem
pela presidência, em 1918 — se dirigisse
diretamente a Rosa Maria Joaquina de
Sousa para lhe pedir que voltasse a mon-

tar um estabelecimento escolar na casa “a
qual lhe pertence”. A resposta foi pronta e
as freiras regressaram ao convento pelo
início dos anos vinte, sendo certo que em
1925 ali foram promovidas obras de ampliação. Em 1928, ano em que faleceu a
notável religiosa caminhense — os seus
restos mortais encontram-se hoje no mesmo lugar de onde foram retirados os dos
fundadores — o edifício conventual passou a pertencer à congregação que foi
alargando as suas valências nas décadas
seguintes. Para além da tradicional guarda e instrução infantil, ali passou a funcionar um colégio de formação missionária,
com o respetivo noviciado, a que acrescia
a ação social concretizada pela oferta de
uma refeição diária aos pobres da vila, o
chamado “caldo de Santo António”.
António”. A dimensão do Convento-colégio de Santo António em meados do século XX é atestada
pelo número de cento e vinte religiosas
que ali residiam quando, no dia 26 de abril
de 1957, um brutal incêndio o consumiu
inteiramente, salvando-se as vidas, grande parte do recheio e a Igreja anexa pela
pronta intervenção dos bombeiros da vila e
das corporações vizinhas de Vila Praia de
Âncora, Vila Nova de Cerveira e Viana do
Castelo, ajudados por muitos populares. A
Câmara pôs então à disposição das Irmãs
Franciscanas Hospitaleiras as instalações
do Asilo Silva Torres, enquanto duraram
as obras de recuperação do edifício, que
foi reconstruído entre 1960 e 1963 com as
ajudas do município, do governo e de numerosos benfeitores.
Passou entretanto o tempo em
que as Irmãs Franciscanas Hospitaleiras
serviam no Asilo (depois Internato) Silva
Torres e ainda no Hospital da Misericórdia,
onde asseguraram décadas a fio os serviços de enfermagem e de apoio ao domicílio. Na atualidade, a sua ação circunscreve-se ao Convento-colégio de Santo
António, onde desenvolvem atividades
de suporte à terceira idade de religiosas
da ordem, a assistência social aos mais
necessitados (no
(no Centro Mãe Clara),
Clara), bem
como o ensino pré-escolar de crianças dos
3 aos 5 anos, mantendo-se pois viva neste
início do século XXI a forte relação entre
a vila sede do concelho e esta congregação a quem todos os caminhenses, independentemente das suas opções confessionais (ou ausência delas) muito devem,
merecendo o respeito da comunidade e
amplamente justificando a devida honra
por parte da edilidade que a representa.
Paulo Bento Torres
(Professor de História - Vilar de Mouros)

Formandos EFA da ETAP organizam Expo-Emprego
A turma EFA Certificação Escolar B2+B3 da ETAP, de Viana do Castelo,
apresentou o seu último tema de vida, sobre a empregabilidade, organizando uma
mostra denominada EXPO-EMPREGO.
Na mostra decorreram vários
workshops através dos quais os colegas,
formandos de outros cursos EFA da ETAP,
puderam ter acesso a várias técnicas de
procura ativa de emprego. Os formandos
tomaram contactos com diversas técni-

cas de procura ativa de emprego, nomeadamente, a construção de currículos (em
português e inglês), cartas de candidatura/
resposta a anúncios, comportamentos/
postura a adotar no contexto de uma entrevista.
Os formandos consideraram que
através desta atividade foi possível atingir
os objetivos propostos, promovendo um
conhecimento mais aprofundado da temática do emprego, adquirindo, igualmente,

competências pessoais para alcançar um
posto de trabalho.
Uma vez que a apresentação
deste tema de vida coincide com o final do
curso, os formandos, formadores e mediador, aproveitam para agradecer a todos os
colegas, pela presença nas atividades e
pelo apoio manifestado.
O Mediador
Rui Novo

ETAP - Escola Profissional
Valença apadrinha
evangelização do cloud
computing

Jornadas da Informática, da ETAP-Escola ProfissionalValença, abriram-se à comunidade. Uma aposta ganha neste
mundo tecnológico.
Realizaram-se no dia 20 de maio na ETAP, em Valença,
as jornadas de informática subordinadas ao tema: Cloud computing – transformações nos sistemas de informação. O evento
iniciou com a intervenção de Paulo Calçada, presidente da Euro
Cloud Portugal, associação que visa promover e desenvolver os
serviços e tecnologias preconizados pelo cloud computing.
Neste colóquio procurou-se apresentar o paradigma do
cloud computing, e identificar os motivos pelos quais é considerado um conceito disruptivo.
Na segunda parte, foi a vez de intervirem os representantes da empresa produtiv na pessoa do seu diretor geral, Alexandre Campos, e Matilde Carvalho. A Produtiv é uma empresa
pioneira no desenvolvimento para a cloud, que funciona sobre
a plataforma Azure da Microsoft. O produto consiste numa plataforma integrada de gestão baseada num worflow de processos, desenvolvido exclusivamente para o formato cloud. Através
deste colóquio foi possível verificar as principais características
da plataforma e compreender os aspetos que a distinguem da
restante concorrência.
No sentido de garantir o registo do evento, foi importante a colaboração dos alunos curso de Técnico de Fotografia,
lecionado na ETAP, Unidade de Formação de Vila Nova de Cerveira.
O testemunho da organização das jornadas, para o
próximo ano letivo, já foi passado. A organização será partilhada
novo curso Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, 10º ano e Informática de Gestão, 11º ano.
Paulo Costa

Canil Intermunicipal do
Alto Minho organizou
“CÃOminhada”
O Canil Intermunicipal do Alto Minho, estrutura que
está a ser gerida pela Comunidade Intermunicipal do Minho-Lima
(CIM Alto Minho) e que serve os dez municípios do Alto Minho,
entre eles o de Vila Nova de Cerveira, e os municípios de Esposende e Barcelos, realizou, pela primeira vez, uma “CÃOminhada” (caminhada de cães) pela vila de Ponte de Lima, no dia 29
de maio.
A iniciativa surgiu no âmbito do projeto “Educação
Pró-Animal”, um trabalho de final de curso de uma estagiária da
Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Técnica de
Lisboa, e teve como objetivos alertar a população para as responsabilidades e obrigações que advêm da posse de um animal
de estimação e sensibilizar para a correta conduta a ter com os
cães na via pública (uso de trela, coleira, açaime se necessário e
coleta dos dejetos).
Pretendeu-se ainda estimular a adoção de animais de
companhia e alertar para a problemática do seu abandono, assim como divulgar os serviços do Canil e promover uma maior
aproximação entre a sociedade civil e esta estrutura intermunicipal.

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

CASADOMEL
De Franclim & Fernandes, Lda.

ESTAMOS NA NET EM
www.cerveiranova.pt

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

VENDA DE MEL E PRODUTOS APÍCOLAS
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
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PALAVRA DE DEUS
E-mail: pastorvenade@yahoo.com / Página na Internet: www.igrejaemanuel.org
E eu rogarei ao pai, e ele vos data outro Consolador, para que fique convosco para sempre; O Espírito de verdade, que o mundo nas pode receber,
porque não o vê nem o conhece; mas vós o conheceis, porque habita convosco e estava em vós. (João14:16-17)

COMENTÁRIO
(2011-06-A)
Escreve:
Manuel Venade Martins
(Pastor Evangélico)

O DIVINO ESPÍRITO SANTO

Era uma festividade que estava incluída dentro dos principais festejos solenes ao Senhor e em obediência à sua Lei. Com
grande alegria o povo fazia a primeira cega das suas searas, como
podem ver logo bem cedo, ainda na primavera ou talvez despontando o verão, isto é da Palestina, não confundir, porque há uma
acentuada diferença na estação entre eles e nós.
O povo do Senhor do Antigo Testamento trazia ao sacerdote o primeiro molho dos excelentes cereais. O sacerdote por sua vez,
ele o movia perante o Senhor, aos olhos da congregação de Israel,
com tanta gratidão, louvor e adoração, (Ler Levítico 23:1-25)
Esta festividade estava em conexão com a festa da Páscoa. O sacerdote também sacrificava nessa festa um cordeiro, conforme podem ver no verso 12. A grande conexão entre ambas as
festas apontava para a vinda da terceira pessoa, o Espírito Santo
para ficar connosco, e nos guiar neste pobre mundo.
Israel perdeu a visão do Espírito Santo, porque perdeu ao
Senhor Jesus, o mundo de agora perde a visão, porque não tem
Jesus, não nasceu de novo, e por conseguinte não recebe o Paracleto.
Apenas à um povo na face de toda a terra, que vive adora
e serve a Deus, porque crê em Jesus Cristo, crê em Deus e tem

Cristo confortou os seus discípulos com a promessa de um
outro Consolador que seria o seu defensor, o seu ajudador e instrutor
durante a ausência de Cristo. O Espírito Santo é chamado também
por Paracleto, outro seja Consolador porque seria, em forma invisível aos discípulos, justamente é o que Jesus fora em forma visível
para eles. A Palavra outro faz distinção entre o Espírito Santo, e o
Senhor Jesus; no entanto, coloca-os no mesmo nível. Jesus enviou
o Espírito; mas Jesus vem, espiritualmente, aos Seus discípulos pelo
Espírito Santo.
O Espírito Santo é o Sucessor de Cristo como também a
Sua Presença, e torna possível e real a presença contínua de Cristo
na igreja. É Ele que faz com que a pessoa de Cristo habite nos crentes de maneira que possam exclamar como Paulo: Cristo vive em
mim, por conseguinte, é a vida de Cristo, Sua natureza, seus sentimentos e virtudes, que o Espírito comunicará aos crentes, é segundo
a semelhança de Cristo que Ele nos transforma, de acordo com o
modelo deixado por Jesus Cristo.
A vinda do Consolador não significa que Cristo cessou de
ser Ajudador e Advogado do seu povo, o apostolo João informa-nos
que Ele Cristo ainda desempenha esse ministério, na sua esfera de
ação no Céu, defende os discípulos contra as acusações do acusador dos irmãos. Ao mesmo tempo o Espírito Santo que está na igreja,
faz calar os adversários da Igreja pela vitória da fé que vence o mun-

do, Jesus Cristo glorificado, não só envia o Espírito como também
manifesta-se mediante o Espírito No Seu corpo físico Jesus podia
estar apenas num lugar de cada vez; na Sua vida glorificada, Ele
é omnipresente, omnisciente e omnipotente. Por isso mesmo pode
estar em toda a parte. Durante a vida interior das pessoas, pelo Espírito, Jesus pode habitar na profundidade do espírito humano.
A atuação do Espírito Santo é comunicar a obra do Filho
de Deus. Que vantagem haveria na partida de Um, a fim de tornar
possível a vinda do Outro? A resposta é simples, não é o Cristo terreno que e Espírito comunica, mas sim o Cristo Celestial, o Cristo
revestido do Seu poder eterno, revestido de glória celestial, é como
se um pai, cujo parente tivesse falecido, dissesse aos seus filhos,
somos pobres, mas tornei-me herdeiro de um patente rico. Se estiverdes dispostos a deixar-me ausentar de casa a fim de ir a uma
terra longínqua para receber a minha herança, enviar-vos-ei muitas
vezes mais do que poderia dar-vos se permanecesse convosco.
A vida de Cristo na Terra representa os dias da sua humilhação, na cruz Jesus ganhou as riquezas da Sua graça, no trono assegurou as riquezas da Sua glória. Depois da Sua ascensão, Cristo
teria mais para oferecer, e a Igreja teria mais para receber. O Consolador ensina as coisas reais e divinas de Cristo até a Crucificação, à
Ressurreição e à Ascensão ao Céu.
O conjunto da doutrina cristã no respeitante ao ser humano, já estava completa e consumado o sacrifício eterno do Cordeiro
de Deus, e portanto, já poderia ser plenamente comunicada aos seus
discípulos, e a todos que de boa vontade se converterem a Cristo o
Senhor. A Ascensão teve por finalidade trazer uma maior comunicação da verdade, como também uma maior comunicação de poder.

VILA NOVA DE CERVEIRA

LOIVO - Vila Nova de Cerveira

VILA NOVA DE CERVEIRA

MARIA ISABEL
GOMES

MÁRIO ANTÓNIO
GONÇALVES

EDUARDO JÚLIO DA
COSTA PEREIRA MORGADO

(Faleceu em 16 de maio de 2011)

(Faleceu em 21 de abril de 2011)

(Faleceu em 25 de maio de 2011)

AGRADECIMENTO

AGRADECIMENTO

AGRADECIMENTO

SUA FAMÍLIA vem, por este
meio, muito reconhecida,
agradecer a todos quantos
se dignaram marcar presença no funeral da saudosa
extinta, bem como a todas
as pessoas que lhe demonstraram amor, consideração e
amizade por ocasião do doloroso transe que a enlutou.
Agradece ainda às pessoas
que a honraram com a presença na missa do 7.º dia em sufrágio da alma do seu
ente querido.

SUA FAMÍLIA vem, por este
meio, muito reconhecida,
agradecer a todos quantos
se dignaram marcar presença no funeral do saudoso
extinto, bem como a todas
as pessoas que lhe demonstraram amor, consideração e
amizade por ocasião do doloroso transe que a enlutou.
Agradece ainda às pessoas
que a honraram com a presença na missa do 7.º dia em sufrágio da alma do seu
ente querido.

SUA FAMÍLIA vem, por este
meio, muito reconhecida,
agradecer a todos quantos
se dignaram marcar presença no funeral do saudoso
extinto, bem como a todas
as pessoas que lhe demonstraram amor, consideração e
amizade por ocasião do doloroso transe que a enlutou.
Agradece ainda às pessoas
que a honraram com a presença na missa do 7.º dia em sufrágio da alma do seu
ente querido.

Agência Funerária António Guerreiro, Lda. / Candemil

Agência Funerária António Guerreiro, Lda. / Candemil

Agência Funerária António Guerreiro, Lda. / Candemil

VILA NOVA DE CERVEIRA
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S. PEDRO DA TORRE - Valença

FRANCISCO JOSÉ
DOS SANTOS

ALFREDO DA CUNHA
ALVES

ROSA DIAS VILAS BOAS

(Faleceu em 27 de maio de 2011)

(Faleceu em 21 de maio de 2011)

AGRADECIMENTO

AGRADECIMENTO

INTRODUÇÃO
Todos nós deveríamos saber, pelo menos todos os que se dizem cristãos religiosos, que Israel era o povo de Deus, do antigo pacto,
e que eram dirigidos e orientados pela lei do Senhor Deus. Depois de
sete (7) semanas da Páscoa se realizava a festa das Primícias ou Pentecostes, pelo conseguinte era a festa dos primeiros frutos do campo.

SUA FAMÍLIA vem, por este meio, muito reconhecida, agradecer a todos
quantos se dignaram marcar presença no funeral do
saudoso extinto, bem como
a todas as pessoas que lhe
demonstraram amor, consideração e amizade por
ocasião do doloroso transe
que a enlutou.
Agradece ainda às
pessoas que a honraram
com a presença na missa
do 7.º dia em sufrágio da alma do seu ente querido.

Agência Funerária António Guerreiro, Lda. / Candemil

recebido o divino Espírito Santo.
Pensa leitor nisso, porque não possuis o Paracleto? Mas
ainda o podes receber.

COMENTÁRIO

A FAMÍLIA,
FAMÍLIA, profundamente
sensibilizada com as inúmeras
provas de carinho e amizade
recebidas aquando do velório
e funeral do saudoso extinto,
vem, por este ÚNICO MEIO,
agradecer muito reconhecidamente a todas as pessoas que
lhe manifestaram o seu sentimento de pesar e solidariedade.
Também agradece a todas as pessoas que estiveram presentes na missa do 7.º dia em sufrágio da alma
do seu ente querido.

Agência Funerária Adriano / Arão - Valença

(Faleceu em 18 de maio de 2011)

AGRADECIMENTO
A FAMÍLIA,
FAMÍLIA, profundamente
sensibilizada com as inúmeras
provas de carinho e amizade
recebidas aquando do velório
e funeral da saudosa extinta,
vem, por este ÚNICO MEIO,
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 Ad aeternum, Lda. / Vila Nova de Cerveira

Cerveira Nova - 5 de junho de 2011

Informação do Concelho | 11

Intercâmbio da Escola Básica e Secundária de Vila Nova de
Cerveira com o Instituto de Tominho - (Galiza)
No âmbito do projeto Ponte nas... ondas!”, no qual a
Escola Básica e Secundária participa há anos, e como atualmente o mesmo não é tão divulgado, uma vez que passa apenas na
net, a coordenadora do projeto, professora Catarina Rocha teve
a iniciativa de levar a cabo um intercâmbio. Este projeto teve a
colaboração da professora de Espanhol, Filipa Afonso e do coordenador de projetos, Luíz Quarteu.
Com o objetivo de estreitar os laços entre as duas
margens, principalmente na divulgação do Património Imaterial
Comum à Galiza e a Portugal (e a lusofonia em geral), o tema
deste intercâmbio foram os jogos populares dos dois lados da
fronteira. As turmas envolvidas nesta atividade foram o 8º A e 9º
A. A primeira fez a recolha dos jogos junto dos seus familiares e
a segunda executou os cartazes a expor no átrio da escola. Por
sua vez, os galegos também fizeram a sua recolha e trouxeram
os seus cartazes para expor juntamente com os nossos. Escusado será dizer que há muitas semelhanças, mudando apenas
alguns nomes.
Para complementar a lusofonia e a tradição da região
de Vila Nova de Cerveira, foi convidado o Senhor Diamantino
Vale Costa, que esteve presente contando uma lenda desta região “A princesa da Cova da Moura”. Este encontro teve lugar ao
ar livre, uma vez que estava uma manhã magnífica.
Ouvida a lenda, os alunos dirigiram-se para os campos de jogos e foram jogando os mais variados jogos: corrida do
saco, pião, corrida do aro, piolho, sirumba... Para finalizar todos

Clube Desportivo de Cerveira
vai a votos no dia 13 de junho
Está aprazada para o dia 13 de junho uma assembleia
geral ordinária dos associados do Clube Desportivo de Cerveira.
A reunião, que terá lugar na sede da Junta de Freguesia de Vila Nova de Cerveira pelas 20h30, tem na sua ordem
de trabalhos a apresentação, discussão e votação do relatório
e contas da época 2010/2011; a eleição dos órgãos sociais do
clube para o biénio 2011/2013; e outros assuntos de interesse
para o clube.
As listas concorrentes poderão ser apresentadas ao
presidente da comissão administrativa até às 20h30 do dia 17 de
junho.

www.cerveiranova.pt

Roubo de canos das obras do
Centro de Férias do INATEL,
em Lovelhe
os alunos e professores envolvidos almoçaram na cantina, num
ambiente de convívio e partilha.
Esta atividade decorreu muito bem e espera-se que
esta “relação” perdure e que para o ano a escola vá a Tomiño.
Agradecimentos a todos os elementos envolvidos neste projeto.

Final Regional de Míni
Basquete no Parque de Lazer
do Castelinho no dia 10 de
junho
Está marcada para o dia 10 de junho (feriado nacional),
no Parque de Lazer do Castelinho, a X Final Regional de Míni
Basquete, organizada pela Associação de Basquetebol de Viana
do Castelo.
O evento desportivo, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, terá início pelas 10
horas.
Várias coletividades distritais estarão representadas
neste torneio que, como já foi referenciado, já vai a caminho da
décima realização.

CERVEIRA NOVA, o seu jornal

Das obras do Centro de Férias do INATEL, em Lovelhe,
foram levados canos em cobre destinados às canalizações de
água.
Juntamente com estes materiais, de considerável valor,
também foram roubados outros utensílios que eram de interesse
para a execução dos trabalhos.
Refira-se que desde há tempo estão a decorrer obras
de beneficiação do Centro de Férias do INATEL, que consistem
na recuperação do imóvel, bem como na alteração de diversos
espaços, para que possam dar mais conforto aos seus utilizadores.
No exterior, os melhoramentos também irão ser bem
notórios.

Festividades em louvor de S.
Pedro na freguesia de Lovelhe
em 29 de junho e 2 e 3 de julho
Estão anunciadas para os dias 29 de junho e 2 e 3 de
julho, na freguesia de Lovelhe, as festividades em louvor de S.
Pedro, com um programa variado.
No dia 29 de junho, além da música gravada, será
celebrada uma missa com início às 19 horas.
Em 2 de julho haverá grupo de bombos, meio-dia
de fogo e arraial, no meio da Breia, a principiar às 22 horas,
abrilhantado pelo ‘Duo Magia’.
Em 3 de julho missa solene, procissão, sermão e
atuação da fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Caminha.
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Colégio de Campos, pelo
segundo ano consecutivo,
esteve presente na Fase Final
do Campeonato Nacional
de Orientação de Desporto
Escolar 2011

REMO
Remadores da Associação
Desportiva e Cultural da
Juventude de Cerveira em bom
plano em (Banyoles) Barcelona
Shell de 8 feminino
medalha de ouro
Decorreu nos dias 14 e 15 de maio de 2011, na Pista
Olímpica de Banyoles (Barcelona) o 6º “Open Internacional da
Catalunya”, regata destinada aos escalões de juvenis, juniores e
seniores.
Participaram 30 clubes, e cerca de 1500 atletas representando respetivamente, Portugal, Espanha e França.
Esta regata de excelente nível, nomeadamente para os escalões
de juvenis e juniores desenrolou-se a um ritmo muito bom, pois
de 5 em 5 minutos era dada uma largada, o que permitiu que
entre a manhã de sábado e domingo se realizassem cerca de
150 provas.
Tendo como objetivo principal dar aos seus atletas uma
experiência internacional, ritmo competitivo e motivação, a Juventude de Cerveira, participou em todos os escalões com 15
remadores (as), tendo todos eles efetuado entre 2 e 4 regatas no
fim de semana.
De destacar a brilhante vitória no shell de 8 feminino,
das atletas Ana Fonseca, Rafaela Malheiro e Ivo Carvalho Tim.,
ainda que numa equipa mista com atletas do clube organizador
e do Ginásio Figueirense, conseguiram conquistar a medalha de
ouro.
Destaque ainda para o 5º lugar conquistado no 4- juvenil masculino (30 participantes), bem como a boa prestação das
restantes equipas da ADCJC, que se classificaram quase todas
elas nos 10 primeiros lugares de cada prova o que foi muito bom,
dado em que em todas as provas, havia uma participação entre
as 30 e 60 equipas, o que permitiu no ranking final de 30 clubes,
a Juventude de Cerveira, se classificasse em 16º lugar da geral.

XXX Regata Internacional
Queima das Fitas em Coimbra
A Associação Desportiva e Cultural da Juventude de
Cerveira participou na XXX Regata Internacional da Queima das
Fitas, em Coimbra. Uma regata que, ao longo dos anos, se tem
afirmado como o maior evento de remo realizado em Portugal,
tendo este ano contado com a participação de 35 clubes de Portugal e Espanha.
A ADCJC apresentou-se em Coimbra com uma delegação de 25 atletas (8 infantis e 17 iniciados), obtendo resultados
bastante positivos, o que demonstra uma boa evolução, não só
em termos quantitativos, mas também qualitativos das camadas
jovens desta coletividade cerveirense.
Em infantis, a Cláudia Figueiredo foi a primeira a entrar
em competição e logo com uma excelente vitória numa prova
com 30 participantes. A Adriana Lajes e a Raquel Oliveira também participaram na mesma prova, obtendo o 12.º e o 17.º lugar,
respetivamente.
No setor masculino, também em infantis, as duplas
João Ávida / Bruno Duro e Gonçalo Brito / João Pires competiram
com 28 equipas e alcançaram o 7.º e o 19.º lugar, respetivamente. O Rodrigo Branco, na prova de skiff, ficou em 11.º lugar, entre
35 participantes.
Em iniciados, no setor feminino, a Sara Cantinho e a
Daniela Ramos competiram individualmente na prova de skiff e
obtiveram o 6.º (3.ª melhor portuguesa) e o 10.º lugar entre 20 tripulações. Em double-scull, as duplas Laetícia Alves / Beatriz Vaz
e Cátia Pereira / Daniela Tenedório conquistaram, respetivamente, um 8.º e um 11.º lugar, entre 20 equipas inscritas. Finalmente
nos masculinos, a primeira equipa a remar foi o quadri-scull com
José Machado, João Brito, Miguel Cerqueira e Rafael Carvalho,
que terminaram em 7.º, entre 11 tripulações. No double-scull, as
duplas Samuel Pinto / David Cerqueira e Bruno Correia / Pedro
Gomes competiram contra 30 equipas e chegaram em 13.º e
18.º, respetivamente.
Na última prova estiveram presentes dois remadores
de Cerveira, o André Marques, que conseguiu ser o melhor português, ficando com o 2.º lugar da geral e o Michael Silva, que
ficou em 25.º, entre os 42 remadores inscritos.

O Colégio de Campos, representado pela aluna Irene
Costa, esteve nos dias 13, 14 e 15 de maio, presente no 1.º Momento dos Campeonatos Nacionais - modalidade de Orientação
- que se realizaram nas Caldas da Rainha.
Esta prova reúne os melhores alunos das diferentes
EAE (Equipa de Apoio às Escolas - Desporto Escolar) do país
e que pontuam para os Rankings Regionais Norte, Centro e Sul
alcançando por este método o apuramento para a Fase Final do
Campeonato Nacional da modalidade no escalão juvenil masculino e feminino.
A prova teve como principal dinamizador a Direção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo e esteve dividida
entre o Parque D. Carlos I - Caldas da Rainha e Pinhel de Ferrel
- Peniche.
Depois de contabilizados os resultados dos dois percursos de distância média a contar para a classificação final individual nacional, em floresta, a aluna do Colégio de Campos,
ficou na décima posição da tabela classificativa no total de 22
alunas apuradas para a fase final.
Para além da prova rainha, constituída pelos dois percursos mencionados, a aluna participou na prova de Orientação
- micro sprint. Esta prova teve apenas um cariz de convívio e foi
disputada individualmente, por eliminatórias. Esta prova é semelhante a um sprint mas tem uma duração mais curta, de 5-10
minutos, onde se apura os melhores resultados para disputar a
final. A aluna alcançou o apuramento para a final, obtendo um
brilhante décimo lugar.

Câmara Municipal incentiva os
mais pequenos a praticarem
desporto
De forma a incutir o desporto e contribuir para um crescimento saudável dos mais pequenos, semanalmente a Câmara
Municipal de Arcos de Valdevez leva as crianças dos infantários
públicos às instalações da Piscina Municipal para terem aulas de
adaptação ao meio aquático.
Também no âmbito das AEC’S, cerca de 40 turmas das
escolas básicas do concelho têm aulas de ginástica no seu estabelecimento de ensino e a possibilidade de irem, anualmente,
cerca de 8 vezes à Piscina Municipal.
Uma das novidades deste ano do plano das atividades
extracurriculares ao nível desportivo é o facto de, além das habituais aulas de ginástica, os alunos terem agora a oportunidade
de irem ao campo de Rugby do CRAV para experimentarem uma
aula desta modalidade. Uma oportunidade que só se tornou possível graças à parceria realizada entre a Câmara Municipal e o
Clube de Rugby local.

Os Sub10 - Benjamins e
os Sub14 do RAV- Râguebi
deViana, jogaram no 1º Torneio
E.D.L.- Escola Desportiva
Limiana

Apresentação da 6ª Regata
Internacional “Ponte da
Amizade”
A Associação Desportiva e Cultural da Juventude de
Cerveira, com o apoio do município cerveirense, entre outros,
organiza, no próximo dia 12 de Junho de 2011, pelas 10,00 da
manhã (eliminatórias) e 15,00 horas (finais) na zona ribeirinha de
Vila Nova de Cerveira, uma prova de Remo designada 6ª REGATA INTERNACIONAL “PONTE DA AMIZADE”.
Trata-se de dar continuidade ao Troféu “Ponte da Amizade” onde no ano anterior, participaram 10 Clubes nacionais e
7 espanhóis, com um total de cerca de 400 atletas dos escalões
infantil, iniciado e juvenil, envolvendo ainda, 28 Técnicos e 22
dirigentes.
O sucesso da organização deste evento, faz desta Regata uma referência a nível nacional em termos de Remo Jovem.
A Regata faz parte do Calendário Nacional da Federação Portuguesa de Remo e inclui várias provas, dos escalões
infantis, iniciados e juvenis.
Nesta 6ª edição, ambicionámos uma vez mais, a participação, o convívio e competição entre desportistas, num evento
que tanto valoriza as potencialidades naturais desta região como
contribui para o bem-estar dos jovens desportistas envolvidos.
Estão em disputa dois troféus da autoria do escultor José Rodrigues. As embarcações que entrarão em disputa pelos mesmos
serão o 8+ Juvenil Masculino e o 4x Juvenil Feminino. Estes serão atribuídos ao Clube que vença a regata por 3 anos consecutivos ou 5 alternados.
Serão ainda atribuídas medalhas aos três primeiros
classificados de cada prova, taças às equipas vencedoras nas
provas de 8+ Juvenil Masculino e de 4x Juvenil Feminino, e ainda lembranças para todos os atletas (T-shirts) e Clubes.

Os Benjamins do RAV vencem, invictos, este torneio,
ganhando ao CRAV e EDL e empatando com o CDUP. Os Sub14
conseguiram o segundo lugar, tendo jogado a final com o CRAV
que foi um justo vencedor do Torneio, por três ensaios a dois.
Para além de outras modalidades, a EDL conta também agora com a secção de râguebi, tendo organizado este torneio onde se disputaram também jogos dos escalões Sub18 e
Veteranos.
Nota de ressalva para um evento de râguebi onde a
competição, o fair-play e a diversão, estiveram presentes em todos os contextos do torneio.

Fátima Oliveira depois de
ganhar o Zonal acaba em 5.º no
Nacional de Judo

Feira do Cavalo de Ponte de
Lima de 23 a 26 de Junho
A V edição da Feira do Cavalo de Ponte de Lima, que
se realiza de 23 a 26 de Junho, aposta na promoção do Cavalo e do desporto equestre. A Feira do Cavalo de Ponte de
Lima eleva o Concelho e Portugal no circuito mundial equestre,
transformando-se em simultâneo num motor de desenvolvimento
social e económico, valorizando as potencialidades turísticas e
ambientais do Concelho e de toda a região.
Com uma forte componente desportiva, a Feira do Cavalo de Ponte de Lima promove um conjunto de provas equestres, nomeadamente, o Concurso Internacional de Dressage, a
pontuar para os Jogos Olímpicos, Concurso de Modelo e Andamento Puro-sangue Lusitano, e pela primeira vez na Feira do
Cavalo de Ponte de Lima o Concurso Internacional de Atrelagem
de Tradição – Taça Ibérica CDI.
Como já é tradição, no primeiro dia da Feira, decorrem as Jornadas Paralímpicas, organizadas em parceria com a
APPACDM de Ponte de Lima. Esta modalidade desportiva permite partilhar experiências em igualdade de oportunidade, possibilita uma maior interação com a comunidade, sensibiliza e divulga a prática da equitação terapêutica e da equitação desportiva
de competição.

No dia 7 de maio realizou-se em Valença o Campeonato Zonal de Sub-23, no qual participaram 2 judocas do Juvalença. Tiago Pereira ficou em 2º lugar na categoria de -73 kg e
Fátima Oliveira em 1º lugar na categoria de -52 kg.
O Tiago consagrou-se vice-campeão Zonal e como não
tinha pontos suficientes no ranking para ir para o Nacional, não
foi classificado. A Fátima já estando classificada, mesmo lesionada de um pé, quis participar no zonal e ganhou com alguma
facilidade, tornando-se assim campeã Zonal.
No dia 21 de maio, realizou-se em Torres Novas o
Campeonato Nacional de Sub-23 e a Fátima Oliveira estava em
5º no ranking.
Nas meias-finais a Fátima encontrou a nº 3, Mariana
Gonçalves do Judo Clube da Madeira, perdendo por “shido”, castigo já no prolongamento, chamado ponto de ouro e no último
combate perdeu com a nº 1, Ana Sousa, da Associação Académica de Coimbra, ficando assim fora do pódio, mas conseguindo
um excelente 5º lugar Nacional.

