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CENSOS 2011

O CONCELHO DE VILA NOVA
DE CERVEIRA TEVE A MAIOR
SUBIDA POPULACIONAL, EM
PERCENTAGEM, DO DISTRITO
DE VIANA DO CASTELO
NAS PÁGINAS 3, 4 e 6

DE 16 DE JULHO A 17 DE SETEMBRO
ESTARÁ NA MONTRA ARTÍSTICA
INTERNACIONAL A 16.ª EDIÇÃO DA
BIENAL DE VILA NOVA DE CERVEIRA
NA PÁGINA 8

AS QUATRO MARCHAS SÃOJOANINAS, EM CAMPOS, TIVERAM
MÚSICA, ALEGRIA, COR E
DESPERTARAM O MAIOR INTERESSE
POPULAR
Foto Mota

NA PÁGINA 12

DOIS ALUNOS DA ESCOLA
BÁSICA SECUNDÁRIA DE VILA
NOVA DE CERVEIRA FORAM
CAMPEÕES NACIONAIS DE
PATINAGEM
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VENDA DE PNEUS / PROMOÇÕES
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS
MUDANÇAS DE ÓLEO
ALINHAMENTO DE DIRECÇÕES

Da Branqueta (próximo da Oliveira da
Mosca - Valença), um
cão adulto da raça
“LABRADOR”, de pelo
preto.
Os seus donos esperam desesperadamente contacto através dos:

Lugar das Faias / 4920-061 GONDARÉM
Vila Nova de Cerveira / Telefone: 251 795 562

Serviço de Finanças de VILA NOVA DE CERVEIRA-2356

CASADOMEL

ANÚNCIO
VENDA

De Franclim & Fernandes, Lda.
VENDA DE MEL E PRODUTOS APÍCOLAS

Telefones: 251 825 936 e 251 823 238
Telemóveis: 964 056 619 e 963 020 283

Alexandre de Sousa Jesus

Rua do Forte, n.º 7 (em frente à GNR)
4920-273 VILA NOVA DE CERVEIRA
Contactos: Telf.: 251 795 562 / Telm.: 933 612 688

STAND-BANGÚ
COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS

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

CHURRASQUEIRA
DO CRUZEIRO
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

N.º da Venda: 2356.2011.21 - Direito e acção que o executado
possui na herança aberta, por óbito de Maria de Jesus Dias,
ocorrido em 2009.07.13, a que lhe corresponde a quota ideal
de 4/18, constituída pelo seguinte bem: Casa de habitação, em
propriedade total de 1 piso, tipo T3, sita no lugar do Picouto da
freguesia de Lovelhe do concelho de Vila Nova de Cerveira,
com as seguintes áreas: Área total do terreno: 167,0000 m²;
Área de implantação do edifício: 94,0000 m² ; Área bruta de
construção: 94,0000 m²; Área bruta dependente: 20,0000 m²;
Área bruta privativa: 74,0000 m². Possui o valor patrimonial
de IMI €15.950,00 e encontra-se descrito na C.R.P. de: VILA
NOVA DE CERVEIRA sob o registo nº: 692.

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

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

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

Teor do Edital
Manuel José Romeu Galamba Ramalho, Chefe de Finanças do Serviço de Finanças VILA NOVA CERVEIRA-2356,
sito em AV. HEROIS DO ULTRAMAR, VILA NOVA CERVEIRA, faz
saber que irá proceder à venda por meio de propostas em carta
fechada, nos termos dos artigos 248.º e seguintes do Código de
Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), do bem acima melhor identificado, penhorado ao executado infra indicado, para pagamento de divida constante em processo(s) de execução fiscal.
É fiel depositário(a) o(a) Sr(a) ANTONIO JOAQUIM DIAS, residente em SAO PEDRO DA TORRE, que deverá mostrar aquele bem a qualquer potencial interessado (249.º/6 CPPT), entre as
11:00 horas do dia 2011-08-20 e as 17:00 horas do dia 2011-0906.
O valor base da venda (250.º CPPT) é de € 2.481,11.
As propostas deverão ser enviadas via Internet, mediante
acesso ao “Portal das Finanças”, em www.portaldasfinancas.gov.pt
na opção “Venda de bens penhorados” ou entregues neste Serviço
de Finanças, em carta fechada dirigida ao Chefe do Serviço de
Finanças, mencionando o número da venda no envelope e na respectiva proposta, indicando nesta última, nome, morada e número
de identificação fiscal do proponente. O prazo para recepção de
propostas termina às 09:50 horas do dia 2011-09-07 procedendose à sua abertura pelas 10:00 horas do dia 2011-09-07, na presença do Chefe do Serviço de Finanças (253.º/a CPPT). Não serão
consideradas as propostas de valor inferior ao valor base da venda
(250.º/c CPPT).
Se o preço mais elevado, com o limite mínimo do valor
base para venda, for oferecido por mais de um proponente, abrese licitação entre eles, salvo se declararem que pretendem adquirir
o(s) bem(ns) em compropriedade (253.º/b CPPT).
Estando presente só um dos proponentes do maior preço, pode
esse cobrir a proposta dos outros, caso contrário proceder-se-á a
sorteio (253.º/c CPPT).
A totalidade do preço deverá ser depositada, à ordem do
órgão de execução fiscal, no prazo de 15 dias, contados do termo
do prazo de entrega das propostas, mediante guia a solicitar junto
do órgão de execução fiscal, sob pena das sanções previstas na lei
do processo civil (256.º/e CPPT e 898.º Código de Processo Civil CPC).
No caso do montante superior a 500 unidades de conta,
e mediante requerimento fundamentado, entregue no prazo de 5
dias, contados do termo do prazo de entrega de propostas, poderá
ser autorizado o depósito, no prazo mencionado no parágrafo anterior, de apenas a uma parte do preço, não inferior a um terço, e o
restante em até 8 meses (256.º/f CPPT).
A venda pode ainda estar sujeita ao pagamento dos impostos que se mostrem devidos, nomeadamente o Imposto Municipal Sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis, o Imposto do
Selo, o Imposto Sobre o Valor Acrescentado ou outros.

Identificação do Executado:
N.º de Processo de Execução Fiscal: 2356200701005049
NIF/NIPC: 149690355
Nome: FRANCISCO JOSÉ DIAS
Morada: LUG PICOUTO - LOVELHE - LOVELHE
O Chefe de Finanças,
Manuel José Romeu Galamba Ramalho
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S. João Batista de Gondar com restauro da capela

Sugestões e outros registos

Realizou-se a festa de S. João
de Gondar, que teve lugar de 17 a 19 de
Junho, tendo estado muito animada, com
jogos tradicionais e as corridas de cavalos
que muito animaram a tarde de sábado e
do bailarico da noite, e que contou ainda
com os grupos folclóricos no domingo,
tornando-se assim em um evento religioso
e de animado convívio.
Mas o destaque que queremos
deixar aqui é o RESTAURO da capela em
todas as suas vertentes.
Além das obras no exterior, com
o restauro das pedras da capela e do
Adro, a lavagem e tratamento das telhas
e os arranjos exteriores, não podemos
deixar de salientar o que foi feito no seu
interior. Obra de mérito porque levou um
teto novo, coisa que há muitos anos não
era feito. Iluminação nova e pinturas em
geral.
O altar, todo novo, porque o velho estava muito danificado. A substituição
das toalhas que segundo a tradição (penso eu) simboliza a ação de Jesus, antes da
Última Ceia que lavou os pés dos apóstolos e os enxugou com uma toalha igual.
A restauração de algumas da
imagens e ficando para uma altura poste-

Aproximam-se as festas do
concelho

rior as restantes. Todas estas obras foram Autarquia e com as várias equipas que dude gestão paroquial e da Fábrica da igre- rante dias se mantiveram no terreno.
ja. Para a realização da festa e especialmente as limpezas e arranjos exteriores
contou-se com a especial colaboração da
Constantino Rocha - Gondar

16.ª Bienal de Cerveira conta com 6 linhas curatoriais
Na sua 16ª edição, a bienal de
arte mais antiga do país, apresenta ao público seis linhas curatoriais. Carlos Casteleira, Fátima Lambert, João Mourão e Luís
Silva, Orlando Britto Jinorio, Lourenço
Egreja/Paulo Reis e Solange Farkas são
os curadores presentes na mostra de arte
comtemporânea.
Carlos Casteleira,
Casteleira, fotógrafo
português residente em França, sob o
tema “Ecúmeno”, organiza intercâmbios
entre artistas da Europa e do Brasil. Na
16ª Bienal de Cerveira estarão presentes Erick Samakh (França), Victoria Klotz
(França), Rodrigo Braga (Brasil), Paulo
Meira (Brasil), Rui Monteiro (Português),
Laetitia Morais (Português).
Ambos portugueses, João Mourão e Luís Silva
Silva,, em “Como proteger-se
do tigre”, fazem um exercício sobre as
possibilidades de “ser em comunidade”.
Os artistas portugueses apresentados
são: André Romão, António Bolota, Bruno
Cidra, Diogo Evangelista, Francisco Tropa, Gonçalo Sena, João Queiroz, Nuno da
Luz, Pedro Barateiro.
Lourenço Egreja (Portugal) e
Paulo Reis (Brasil), em “Quatro apontamentos e um não lugar”, reúnem um grupo
de artistas, Amélie Bouvier (França), Claire
de Santa Coloma (Argentina), Flávio Cerqueira (Brasil), Ramiro Guerreiro (Português), que mediante exercício colectivo
desenvolverão obras de arte manifestando
uma experiência in loco.
loco.
Orlando Britto Jinorio (Espanha), com o tema “Construyendo Redes”,
apresenta-nos propostas de performances
e acções nas suas mais diversas variantes. Dani D’Emilia (Brasil), Nuno Oliveira
(Portugal) e Margarida Chambel (Portugal), Idaira del Castillo (Espanha), Tirzo
Martha (Curaçao), Florêncio Campo (Es-

É já nos
princípios do próximo mês de
agosto que Vila Nova de Cerveira vai estar em festa. Com
muito orgulho irá apresentar-se
toda engalanada e vestir com
requinte os seus lindos trajes para apresentar de braços
abertos as suas tradicionais
festas do concelho em honra
do glorioso Mártir S. Sebastião
aos visitantes que se deslocarão de vários pontos do país e
da Galiza.
Escreve:
A Comissão de FesGaspar Lopes Viana
tas tem trabalhado incansavelmente, indo assim ao encontro
dos pergaminhos alcançados
em edições anteriores.
Já estão contratadas boas e reputadas bandas de música, conjuntos musicais, fogo-de-artifício, cerimónias religiosas,
etc.. Espera-se pela boa e generosa colaboração dos cerveirenses para que as mesmas resultem apoteóticas.
Sejam bem-vindos, deliciem-se com a sua gastronomia
e admirem as suas lindas paisagens.

Entardecer na Ribeira - Gondarém

Este pôr-do-sol!...
panha) e Patrícia Torrero (Espanha), Ana
Dumas (Brasil), Triny Prada (Colômbia)
são os artistas da arte performativa que
estarão presentes.
Por sua vez, Solange Farkas
(Brasil) apresenta-nos em “Tempos em
suspensão”, seis artistas brasileiros Cesar
Meneghetti; Jonathas de Andrade; Caetano Dias; Armando Queiroz; Gaio Matos;
Dirceu Maués; Pablo Lobato, que meditam
sobre as cidades, entendidas como lugares onde os tempos se sobrepõem.
Fátima Lambert propõe-nos,
em “Arqueologia do Detalhe”, que “toda a
criação artística se alimenta de detalhes
suscetíveis de serem identificados e absorvidos pelos telespetadores”. Esta exposição estará patente em Vigo, na Casa das
Artes, com obras dos artistas portugueses
Albuquerque Mendes, Baltazar Torres, Catarina Leitão, Graça Pereira Coutinho, Luís
Nobre, Vasco Araújo e do argentino Alejan-

dro Somaschini.
Destacam-se ainda outros projetos curatoriais que integrarão a 16ª Bienal
de Cerveira,
Cerveira, nomeadamente: Escrita na
Paisagem (José Alberto Ferreira, Portugal), Cataclístics (Pedro Oliver, Espanha),
Luz Escrita (Daniel Rangel, Brasil) e Galeria Pública para as Artes Digitais (Silvestre
Pestana, Portugal).
Dando continuidade ao modelo
implementado desde a sua primeira edição (1978), o programa da 16ª Bienal de
Cerveira,, que será brevemente anunciado,
Cerveira
inclui: Linhas Curatoriais/Projetos; Homenagem ao Escultor José Rodrigues; Concurso Internacional e artistas convidados;
Performances; Workshops
Workshops;; Ateliers infantis; Residências Artísticas; Visitas Guiadas;
Conferências e Debates e Concertos.

Salvador
(Covas)

É o farol
Da nossa consciência!...
É luz que dá relevo à sombra.
É na sombra que se destaca a luz.
Entre uma e a outra
Se afirma o silêncio
Onde se ocultam os mistérios sublimes da revelação!...
É a tranquilidade do lugar!...
Em estado de paz e inação!...
Na acalmia da preia-mar
Há uma brisa, apenas, que passa de mansinho,
Nas ramagens dos choupos e salgueiros,
Como que uma voz,
A revelar o estado de alma

Gabinete de Comunicação e Imagem

Festa do Senhor, em Covas, e a Casa Cerveirense agradecida
tradição da distribuição de pão
A Casa Cerveirense participou na 3ª edição de “Marvila
Todos os anos, na freguesia de Covas, é cumprida a
tradição de se fazer a festa do Senhor no domingo seguinte à celebração do Corpo de Deus, que acontece sempre numa quintafeira.
Este ano não foi exceção, pelo que a festa do Senhor
realizou-se no domingo 26 de junho.
As cerimónias religiosas incluíram vários atos litúrgicos, entre os quais a primeira comunhão de diversas crianças.
No final da Eucaristia, e seguindo a tradição, foram
distribuídas pelos fiéis presentes pequenas broas de milho, que
foram adquiridas numa padaria local com o produto das esmolas
anteriormente recolhidas.
No passado, quando a produção na freguesia era normal, as pessoas ofereciam o milho para a confeção do pão.
Hoje, em que a colheita do milho quase não existe,
os fieis patrocinam a compra e o dinheiro que sobra é aplicado
em obras ou outras coisas de interesse a aplicar na igreja paroquial.

É luz de Providência.

dos Sabores”, um evento, integrado nas Festas de Lisboa, que
tem como objetivo a divulgação de diferentes “sabores” portugueses é, ainda, enriquecido por uma intensa e diversificada atividade cultural que vai desde a atuação das famosas marchas,
ranchos folclóricos, tunas académicas, bandas filarmónicas,
grupos corais, danças regionais e concertos de música rock e
popular.
A participação da Casa Cerveirense foi um sucesso,
com milhares de visitantes no seu stand, que proporcionou não
só divulgar a região como vender todos os produtos oriundos do
concelho de Cerveira. A Casa Cerveirense agradece aos voluntários que tornaram possível preparar o evento em 48 horas e às
duas empresas geridas pelo Cerveirense António Couto Guerreiro que patrocinaram a nossa participação.
C.C.

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

Deste rio Minho
(Finjamos que é senhor dela)
Quando corre ao mar,
Onde o delta se afirma,
Em majestosa criação divina!...
José Alves
Gondarém/Damaia, 30 de janeiro de 2011

ASSINE, LEIA
E DIVULGUE
“CERVEIRA NOVA”

4|

Cerveira Nova - 5 de julho de 2011

16ª Bienal de Cerveira pré-inaugurada no Porto

O programa da 16ª Bienal de Cerveira foi apresentado
ontem (30 de Junho) no Palacete Viscondes de Balsemão (Porto).
Na pré-inauguração estiveram presentes o Presidente do Conselho de Administração da Fundação Bienal de Cerveira, José Manuel Vaz Carpinteira, a Vereadora do Pelouro do Conhecimento e
Coesão Social da Câmara Municipal do Porto, Guilhermina Rego,
e o Diretor Artístico da 16ª Bienal de Cerveira, Augusto Canedo.
Para além da cerimónia, decorreu, no mesmo local, a
abertura da exposição internacional de hiper-realismo “Reality
Show”, integrada no programa da 16ª Bienal de Cerveira. A exposição estará patente no Palacete Viscondes de Balsemão até
dia 17 de setembro de 2011 e conta com o apoio da Câmara
Municipal do Porto.

Revelação – 2.500 € e, por último, os Prémios de Aquisição – até
37.500 €.
Entre os nomes dos artistas convidados, destacam-se
Zadok Ben-David (YE), Paulo Neves (PT), João Dixo (PT), Zulmiro de Carvalho (PT), Samuel Rama (PT), Isaque Pinheiro (PT),
Eduardo Nery (PT), cujos trabalhos estarão presentes no Fórum
Cultural de Cerveira, Castelo Vila Nova de Cerveira, Espaço público Vila Nova de Cerveira, República das Artes e Escola Superior Gallaecia. Esta edição inclui ainda oito projetos internacionais
no âmbito das Residências Artísticas.
No seu Programa Especial de 2011 dedicado ao Cinema e Artes Plásticas, a 31ª edição do Fantasporto, em parceria
com a Universidade do Porto e a Faculdade de Belas Artes, apresenta na, 16ª Bienal de Cerveira, alguns vídeos referentes à obra
e percurso de artistas portugueses.
No que diz respeito a Workshops, estão previstos: Livro
de artista (18 a 22 julho); Desenho de som e música digital (19
e 20 Julho); Vídeo - do virtual ao real (21 e 22 julho); Pintura técnica mista (25 a 29 julho); Sensores e arduino (27 e 28 julho);
Cerâmica - forno de papel (1 a 5 agosto); Desenho de modelo
(8 a 12 agosto); Gravura (15 a 19 agosto); Estamparia artesanal

Programa da 16ª Bienal de Cerveira – 16 de julho a 17 Setembro
Dando continuidade ao modelo implementado desde a
sua primeira edição (1978), o programa da 16ª Bienal de Cerveira inclui: Linhas Curatoriais/Projetos; Homenagem ao Escultor
José Rodrigues; Concurso Internacional e Artistas Convidados;
Residências Artísticas; Performances; Workshops; Ateliers Infantis; Visitas Guiadas; Conferências e Debates e Concertos.
A bienal mais antiga do país integra, na sua 16ª edição,
seis linhas curatoriais (Carlos Casteleira, João Mourão e Luís Silva, Orlando Britto Jinorio, Paulo Reis/Lourenço Egreja, Solange
Farkas, Fátima Lambert e quatro projetos (Escrita na Paisagem,
Cataclístics, Luz Escrita e Galeria Pública para Artes Digitais).
De referir que a curadoria “Arqueologia do Detalhe”, de Fátima
Lambert, estará patente na Casa das Artes, em Vigo.
A homenagem será feita a José Rodrigues, um dos maiores nomes das artes plásticas portuguesas, desvendado uma faceta do
artista menos conhecida, o seu trabalho na área da cenografia
para teatro.
No Concurso Internacional foram mais de 400 os participantes, provenientes de 27 países, com 725 obras (mais 34%
que na 15ª edição). Selecionadas para a 16ª Bienal de Cerveira
encontram-se 115 obras de 82 artistas de 14 países diferentes
(Portugal, Brasil, Espanha, Japão são os mais representados).
Os prémios, que serão anunciados no dia da inauguração, compreendem: o Prémio Bienal de Cerveira – 10.000 €, o Prémio

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

(22 a 26 agosto) e Performance Art (4 a 9 setembro). Para os
mais pequenos, os Ateliers Infantis decorrerão às quintas-feiras e
sábados no Convento de San Payo. As inscrições estarão brevemente abertas no site oficial.
Indústrias Criativas (23 Julho), Homenagem ao escultor
José Rodrigues (30 julho), Bienal - Redes 2011 (13 agosto), Performances Hoje (20 agosto) e Inter Gerações e a Arte (10 setembro), são os temas do ciclo de conferências e debates.
As Visitas Guiadas estarão a cargo dos artistas Eurico Gonçalves, Dalila Dalte, Silvestre Pestana (sábados 15h00) e de Rita
Corte Ferreira mediante marcação prévia (12 a 16 setembro).
De acrescentar ainda os concertos de música contemporânea portuguesa que animarão as noites da Vila das Artes:
OqueStrada (16 julho), Samuel Úria (17 julho), José Valente (21
julho), Estilhaços (23 Julho),
Madame Godard (30 julho), Nuno Prata (27 agosto),
Noiserv (10 setembro), We Trust (16) e Terrakota (17 setembro).
O programa será disponibilizado na íntegra brevemente
na página oficial (www.bienalcerveira.pt)
Gabinete de Comunicação e Imagem

O REI DO
POLVO

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

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

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

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

NÃO ACEITAMOS RESERVAS

Ad

GUERREIRO E MARTINS, LDA.
aeternum, lda.

CONTABILIDADE

Agência Funerária

Artigos religiosos | Transladações | Cremações
Sepulturas | Florista ! Documentação

(Gerência de um Cerveirense)

(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

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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REUNIÃO DO EXECUTIVO
Ordem do dia
Órgão Executivo
• Aprovação da acta da reunião de 8 de Junho de
2011
• Proposta – alteração ao trânsito na Rua Escola do
Rei e D. Manuel I
• Protocolo de parceria intermunicipal
• Protocolo entre a Universidade de a Coruña e o Município de Vila Nova de Cerveira (Aquamuseu do Rio
Minho)
• Proposta - atribuição de bolsas de estudo

Regulamentos Municipais
• Proposta de Regulamento do Serviço Municipal de
Protecção Civil do Município de Vila Nova de Cerveira
• Proposta de Regulamento Municipal para o Uso do
Fogo

Juntas de Freguesia
• Junta de Freguesia de Gondar – pedido de subsídio
• Junta de Freguesia de Campos – cozinha EB1 quinta

Fundações, Associações Culturais,
Desportivas e Humanitárias
• Fundação Bienal de Cerveira – utilização de via pública
• Associação Desportiva e Cultural da Juventude de
Cerveira – resultados da 6ª Regata Internacional
“Ponte da Amizade”

Assuntos de pessoal municipal
• Maria Virgínia Palhares Martins Moreira Cacharron
– pedido de licença sem remuneração de longa duração

Loteamentos e obras particulares
• Processo de obras n.º 16/09 – Ana Paula Taveira da
Fonseca Calheiros

Requerimentos de interesse particular
• Parque de Campismo Rural da Lagoa – Alojamento
e Animação Turística, Unipessoal, Lda – pedido de
licenciamento para instalação temporária de um insuflável no Terreiro
• Raquel da Silva Trancoso – ateliê de pinturas faciais
para crianças

Expediente e assuntos diversos
• Arte em Movimento – aquisição da obra intitulada
“Mistérios em Vila Nova de Cerveira”
• Grupo Folclórico Dr. Gonçalo Sampaio – proposta de
compra do Cancioneiro Minhoto e das Danças Regionais do Minho
• Grupo Folclórico as Florinhas do Alto Minho – compra
de DVD’s
• Almerinda Antas - Presidente do Conselho de Administração da Valorminho – agradecimento
• Associação Nacional de Municípios – transferência
de farmácias
• DGOTDU – Direcção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano – Guia Metodológico
para a Produção de Cartografia Municipal de Risco e
para a Criação de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) de Base Municipal
• Resumo diário da tesouraria
• Aprovação da acta em minuta
• Período de intervenção aberto ao público

CONSULTE O PORTAL DO MUNICÍPIO
EM:
http://www.cm-vncerveira.pt
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Discussão pública de Revisão do PDM
entre 4 de julho e 12 de agosto
O período de discussão pública da Proposta
de Revisão do Plano Diretor
Municipal (PDM) de Vila Nova
de Cerveira terá início no próximo dia 4 de julho, prolongando-se até 12 de agosto,
de acordo com o aviso publicado em Diário da República,
2ª série, nº 116, de 17 de Junho.
Todo o conteúdo
documental que constitui e
acompanha Proposta de Revisão do PDM pode ser consultado no Arquivo Municipal,
todos os dias úteis, das 9h00
às 12h00 e das 14h00 às
16h30. As consultas podem
ainda ser efetuadas nas juntas de freguesia e no sítio eletrónico da Câmara Municipal,
a partir de 4 de julho.
Qualquer reclamação, observação ou sugestão
deve ser apresentada por
escrito, dentro do período da
discussão pública, em impresso próprio existente para
o efeito na Câmara Municipal
de Vila Nova de Cerveira e
nas juntas de freguesia e ser
entregue, devidamente assinado, no Balcão Único da
Câmara Municipal, ou remetido ao presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de
Cerveira, por carta registada
com aviso de receção, podendo ser ainda utilizada a
aplicação eletrónica disponível para o efeito no sítio eletrónico da Câmara Municipal

de Vila Nova de Cerveira.
As apresentações
públicas começam no dia 4,
às 17h00, na Biblioteca Municipal. No dia 5, as sessões de
esclarecimento decorrem no
Auditório CAE, destinando-se
à Freguesia de Campos, entre as 18h00 e as 20h30 e à
Freguesia de Vila Meã, entre
as 21h00 e as 23h30.
No dia seguinte, ainda no mesmo local, a sessão
está destinada à Freguesia
de Cornes, entre as 18h00 e
as 20h30. Mais tarde, entre
as 21h00 e as 23h30, será a
vez da Freguesia de Nogueira.
A Junta de Freguesia de Candemil terá a sua
sessão pública no dia 7 de
julho, que ocorrerá entre as
18h00 e as 20h30. Neste
mesmo dia, entre as 21h00 e
as 23h30, os esclarecimentos
serão realizados na Junta de
Freguesia de Sapardos.
No dia 8 as sessões
públicas chegam às juntas
de Freguesia de Gondar e
Mentrestido. Na primeira entre as 18h00 e as 20h30 e na
segunda entre as 21h00 e as
23h30.
Lovelhe e Reboreda
vão ser palco das discussões
públicas da Proposta de Revisão do PDM no dia 9. A Junta de Freguesia de Lovelhe
tem sessão agendada para
15h00, terminado às 17h30; a
Junta de Freguesia de Rebo-

reda para as 18h00, com final
marcado para as 20h30.
Na Junta de Freguesia de Gondarém (18h00 /
20h30) e na Junta de Freguesia de Loivo (21h00 / 23h30)
as sessões vão ter lugar no
dia 11.
No dia 12, último
dia das sessões públicas, as
freguesias de Covas e Sopo
vão ser o centro da discussão. Em Covas a ação será
entre as 18h00 e as 20h30 e
em Sapo entre as 21h00 e as
23h30.

Objetivos
A Revisão do PDM
de Vila Nova de Cerveira
estabelece a estratégia de
desenvolvimento territorial, a
política municipal de ordenamento do território e de urbanismo e as demais políticas
urbanas. Integra e articula
as orientações estabelecidas
pelos instrumentos de gestão
territorial de âmbito nacional
e regional e estabelece o
modelo de organização espacial do território municipal, a
partir da classificação e qualificação do solo, definindo as
estratégias, distribuição e desenvolvimento das atividades
humanas
Tem como objetivos
reforçar o enquadramento regional, intermunicipal e transfronteiriço do plano e valorização e proteção dos recursos

ambientais, paisagísticos e
culturais. Pretende ainda salvaguardar e ordenar a rede
de proteção e valorização
ambiental e a estrutura verde
urbana, bem como racionalizar e programar o desenvolvimento urbano e requalificar a
estrutura funcional, de forma
a fixar a população nas freguesias de origem.
O controlo da dispersão do povoamento no
território municipal, a qualificação do tecido urbano e
valorização dos espaços públicos, bem como completar
as redes de equipamentos
e infraestruturas numa perspetiva de desenvolvimento
equilibrado do concelho são
outros dos objetivos da revisão do plano.
Obter indicadores
para o ordenamento do território, servir de enquadramento à elaboração de planos
de atividades do município
e criar condições que permitam o enquadramento das
orientações e soluções que
possibilitem dar resposta às
situações de carência habitacional do concelho também
estão nos objetivos O mesmo
acontece com a necessidade
de redefinir a importância da
atividade industrial, que se
pretende integrada numa estratégia global de desenvolvimento do concelho.

“Censos 2011” traz boas notícias
a Vila Nova de Cerveira
A população residente no concelho é a
mais elevada dos últimos 40 anos
Os primeiros resultados dos CENSOS 2011 trazem excelentes notícias para
o concelho de Vila Nova de
Cerveira, que será um dos
poucos no Alto Minho a registar uma evolução positiva em
todas as variáveis definidas
no processo de recenseamento levado a cabo recentemente pelo INE.
Para além do aumento significativo da população residente ser transversal a todas as freguesias, Vila
Nova de Cerveira regista em
2011, mais famílias e muitos
mais alojamentos.
Embora sejam ainda
as primeiras informações disponíveis sobre os CENSOS
2011, os dados conhecidos
são bastante encorajadores
e fazem crescer a expectativa sobre os resultados detalhados e definitivos desta
operação de recenseamento,
que permitirão conhecer com
rigor a realidade populacional
de Vila Nova de Cerveira e de
todo o país, bem como a respectiva evolução.
De qualquer modo e
com os elementos já conhecidos é possível desde já afirmar que a evolução recente e

o crescimento da população
residente assim como do número de habitações em todo
o concelho de Vila Nova de
Cerveira está intimamente
ligado ao esforço de investimento que, nomeadamente,
a autarquia local tem vindo a
realizar nas mais diferentes
áreas - infra-estruturas básicas, acessibilidades, equipa-

mentos públicos colectivos,
mas também na promoção
das actividades produtivas
ou do turismo – para além da
adopção de políticas assertivas de protecção e valorização do património natural e
construído.
Deste modo, acredita-se que os frutos do investimento público que tem vindo

a ser realizado e o reforço da
atractividade do concelho,
começam a ser visíveis, tendo em conta ainda o dinamismo do investimento privado,
que tem servido à criação de
riqueza, de oportunidades de
emprego e de melhores condições de vida para as populações do concelho de Vila
Nova de Cerveira.

Textos da responsabilidade do Gabinete de Imprensa da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira
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II Festival Internacional Minho
Reggae Splash em 8 e 9 de
julho, em Cerveira

Do Brasil, um assinante de
Cerveira Nova enviou ao jornal
o livro “Passeio ao Alto Minho”

Além de concertos
no Auditório Municipal, o II
Festival Internacional Minho
Reggae Splash terá shows
na praia da lenta e na rua.
Essas ações serão nos dias 8 e 9 de julho e
englobarão música, danças
e atividades circenses.
Haverá acampamento na praia da Lenta,
respeitoso com o meio, segundo a organização.
A dança e percussão africanas também estarão presentes, bem como
as escaladas e caminhadas
que farão parte do cartaz
desportivo.
Contará ainda com
a presença de vários artistas de países como o Brasil, Espanha
e, como é evidente, do nosso país.
A organização pertence ao Minho Reggae e tem o
apoio da Cama Municipal de Vila Nova de Cerveira.

Por Marcelo Cerveira de Paulo, um assinante de Cerveira Nova no Brasil, foi-nos remetido o livro intitulado “Passeio
ao Alto Minho”, da autoria de Lúcia Machado de Almeida.
Agradecemos a oferta, tanto mais que a referida obra
faz uma descrição, com bastante pormenor, dos principais monumentos de alguns concelhos do Alto Minho, entre eles o de Vila
Nova de Cerveira, do qual é destacado o castelo e pelourinho, o
solar da Loureira, a quinta dos “Almeida Braga” e a casa brasonada dos “Marrecas”.

XXI Festival Folclórico de
Sopo é no dia 17 de julho
Está marcado para o dia 17 de julho, com início às 14
horas, a realização do XXI Festival Folclórico de Sopo, organizado pelo agrupamento local e que terá lugar no Campo da Torre.
Além do folclórico de Sopo, participam os ranchos de
Ribeira de Pena, de Aveleda - Vila do Conde, de Cabeceira de
Bastos e de Vila Longa - Felgueiras.
Depois da exibição dos agrupamentos, o que deverá
acontecer durante um largo espaço de tempo, dado todos pretenderem apresentar o melhor dos seus reportórios, haverá uma
confraternização entre todos os participantes, que decorrerá nas
antigas instalações da Junta de Freguesia.

Férias de verão no Aquamuseu
do Rio Minho
O Aquamuseu do
Rio Minho vai promover em
julho, como já vem sendo
habitual, um programa
especial, direcionado para
o período de férias dos
mais novos. As atividades
destinam-se às crianças,
com idades compreendidas
entre os 7 e os 13 anos. A
proposta é para conhecer “O
rio e os seus habitantes”.
O programa vai
decorrer em três períodos:
de 5 a 8, de 12 a 15 e de 19
a 22 de julho. As atividades
de verão no Aquamuseu do
Rio Minho têm como tema,
como referimos, “O rio e os
seus habitantes” e estão sujeitas a inscrição prévia.
Para mais informações e realização das inscrições
nestas atividades deverá ser contactado o Aquamuseu do Rio
Minho, através do telefone 251 708026 ou do endereço de e-mail:
aquamuseu@cm-vncerveira.pt. Informações complementares
estão ainda disponíveis no site www.aquamuseu.cm-vncerveira.

Subsídio à natalidade em Sopo

Congregação das Testemunhas
de Jeová de Vila Nova de
Cerveira no congresso em
Guimarães

Tem início em 16 de julho, prolongando-se até 17 de
setembro, a Bienal Internacional de Arte de Vila Nova de Cerveira.
Subordinada ao tema “Redes 2011”, o certame continuará a ser um ponto de encontro entre artistas portugueses e
estrangeiros e uma grandiosa exposição de distintos trabalhos,
entre os quais se encontrarão as obras selecionadas em concurso internacional.
Nesta 16.ª edição, a direção continua a pertencer, tal
como na anterior, ao artista Augusto Canedo, havendo vários espaços onde as obras serão expostas.
Com mais de três décadas de existência, a Bienal Internacional de Arte teve a primeira edição em agosto de 1978,
sob organização do Grupo Alvarez e direção de Jaime Isidoro,
apoiado por Henrique Silva.
Aliás, Jaime Isidoro, ao longo de catorze anos, foi o
responsável por seis edições, daí o ser conhecido, para além da
sua grande classe artística, pelo “Pai das Bienais”.
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A Biblioteca Municipal de Vila Nova de Cerveira vai realizar em julho dois ateliês de verão. O primeiro, de expressão
plástica, decorre entre os dias 4 e 8. O segundo, agendado para
o período de 11 a 15, tem como tema as tecnologias de informação e comunicação.
“Onde meto o meu nariz” - ateliê de fantoches - é a
primeira proposta e consistirá na construção de fantoches com
pasta de papel. A iniciativa tem como destinatárias as crianças
dos 5 aos 12 anos e terá lugar na Sala Infanto Juvenil da Biblioteca Municipal de Vila Nova de Cerveira, das 10h00 às 12h00. A
inscrição é gratuita e deve ser feita na Biblioteca Municipal.
“As TIC na Biblioteca” consistirá num ateliê de informática e tratará da descoberta de novos desafios do site ‘CATALIVROS’ e da construção de álbum digital. A atividade é para
crianças e jovens dos 8 aos 14 anos e vai ter lugar no espaço
multimédia, entre as 10h00 e as 12h00. A inscrição é também
gratuita e deve ser feita na Biblioteca Municipal.

II Gala da Música no Auditório
Municipal de Vila Nova de
Cerveira
A II Gala da Música de Vila Nova de Cerveira decorreu
no dia 3 de julho, no Auditório Municipal.
A organização teve como entidade responsável o Centro de Formação Municipal “Ilha dos Amores” e contou com o
apoio da Câmara Municipal.
Nesta gala assistiu-se à apresentação do instrumental
Brass Band Ilha dos Amores, uma banda de metais composta
por cerca de duas dezenas de elementos, entre profissionais da
música e outros intérpretes preparados na escola de formação
musical “Ilha dos Amores” de Vila Nova de Cerveira.
As vozes foram de Joana Valente e Abílio Rodrigues e
o apoio ao fado foi assegurado pelo elenco de fados do restaurante “Kalunga”.

‘Férias Ativas 2011’ em
Vila nova de Cerveira

De 8 a 10 de julho vai decorrer, em Guimarães, o congresso das Testemunhas de Jeová, acontecimento cuja estimativa de presenças aponta para cerca de sete mil pessoas.
No congresso, que decorrerá no pavilhão multiuso
da cidade vimaranense, marcará presença a congregação das
Testemunhas de Jeová de Vila Nova de Cerveira, tal como tem
acontecido em eventos do género realizados em anos anteriores.

De 16 de julho a 17 de
setembro estará em montra
artística internacional a 16.ª
edição da Bienal de Cerveira

Ateliês de verão na Biblioteca

No passado dia 19 de junho de 2011, na sede da Junta
de Freguesia de Sopo, pelo segundo ano consecutivo, foi entregue o subsídio anual de natalidade no valor de €500,00.
Esta medida insere-se num dos objetivos traçados pela
Junta de Freguesia de Sopo no apoio à natalidade e fixação de
jovens casais, segundo o Presidente da Junta, Pedro Soares,
“esta medida é um miminho que se entrega às novas famílias.
Obviamente ninguém vai ter mais filhos só porque recebe um
subsídio de quinhentos euros, mas marca uma intenção clara de
apoiar a natalidade”.
Foram entregues três cheques no valor de 500€: a
Francisco Pereira Branco, recebido pelo pai Domingos José Barreira Branco; Mariana Cantinho Soares, recebido pela mãe Ana
Maria da Encarnação Cantinho; e a Pedro Alves Ferreira, recebido pelo pai Claudino Pereira Ferreira.
Além desta medida, a Junta de Freguesia de Sopo tem
como objetivo criar loteamentos a preços controlados para a fixação de jovens. “Neste momento temos dois lotes para vender
na freguesia a preços controlados. Isto significa que vão ser vendidos a 50% do valor do mercado, mas com a condição de ser
para construir a primeira habitação”
Junta de Freguesia de Sopo
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O Citius Fit – Clube de Fitness de Cerveira vai promover em Vila Nova de Cerveira umas ‘Férias Ativas’ para crianças
e jovens com idades compreendidas entre os 5 e os 12 anos.
As ‘Férias Ativas 2011’ fundamentam-se em conceitos
educacionais que auxiliam a desenvolver a organização pessoal,
responsabilidade, integração social, independência, cooperação,
ética, respeito e espírito desportivo;
São objetivos destas ‘Férias Ativas’ tomar contacto com
algumas das atividades físicas, culturais e recreativas, percebendo a importância desta prática pela sua vertente sociocultural, de
convívio e lazer e inter-relação;
Estas férias contam com profissionais especializados
e reconhecidos na área da Educação e Desporto que adequam
as atividades desportivas e culturais a cada faixa etária e que
promovem o convívio social entre os participantes, sempre com
boa disposição e com máxima segurança.

Clube Desportivo de Cerveira
com comissão administrativa
para a época 2011/2012
Em recente ato eleitoral não foi possível, por falta de
pessoas disponíveis, eleger a totalidade do elenco necessário
para completar os órgãos sociais do Clube Desportivo de Cerveira.
Daí que, mais uma vez,, se tivesse de recorrer a uma
comissão administrativa, pelo que continuam quase todos os elementos da anterior, tendo saído o presidente, que foi substituído
por Pedro Miguel Barros de Castro e, também, entrado de novo
mais dois elementos.
O período de vigência da comissão administrativa será
a época 2011/2012.
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Crónica da quinzena
‘Dancerveira’, um evento que de ano para ano vai
atraindo e movimentando cada vez mais bailarinos
portugueses e espanhóis
Durante quatro dias, de 23 a 26
de junho, decorreu na sede do concelho
de Vila Nova de Cerveira o sétimo ‘Festival Internacional de Dança’, popularmente
conhecido por ‘Dancerveira’.
Organizado pela ADEIXA, com
o apoio da Câmara Municipal, o certame
voltou a despertar não só o interesse dos
mais de trezentos bailarinos como ainda
o elevado número de espetadores que ao
longo dos dias foi presenciando um acontecimento que enaltece uma arte, a dança
e as suas variadas vertentes.
O Auditório Municipal e o Parque
de Lazer do Castelinho foram os espaços
privilegiados para a apresentação dos
diversos estilos, bem como as variadas
coreografias cuja espetacularidade proporcionaram momentos únicos.
Desde o clássico ao hip hop,
passando pelo jazz, por «dançando na
água» e pela «aula aberta», o último ‘Festival Internacional de Dança’ pode colocarse ao lado dos eventos que, anualmente,
vão dando projeção ao concelho de Vila
Nova de Cerveira.
Conforme referências de Liana
Rigon, da Associação de Dança do Eixo
Atlântico a união de alunos de Portugal e
Espanha contribui, segundo ainda a referida professora, para que os jovens dos
dois países façam «amizade para o resto
das suas vidas».
Outro pormenor interessante é
que, como o ‘Dancerveira’ decorreu ao
ar livre, a circulação das pessoas, saindo e entrando nos recintos, permitiu que
fossem mais facilitadas a troca de impressões sobre o acontecimento artístico entre
os participantes e público.
O sétimo ‘Festival Internacional

X Festival de Folclore
- Organização do Rancho de
Gondarém
Na noite de 2 de julho o Auditório Municipal de Vila
Nova de Cerveira foi o palco privilegiado para a realização do X
Festival de Folclore que reuniu cinco agrupamentos do género.
Tiveram atuações, além do anfitrião Rancho Folclórico Infantil de Gondarém, o Rancho Infantil as Florinhas da Silva
Escura, de Sever do Vouga; Rancho Folclórico Cravos e Rosas,
de Santa Maria de Ul, Oliveira de Azeméis; Rancho Folclórico
de Santa Marta de Portuzelo; e Rancho Folclórico da Serra de
Arga.
A organização pertenceu ao folclórico de Gondarém e
contou com o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira.

Junta de Freguesia de Cerveira
promoveu passeio sénior

de Dança’ já é passado.
tinue a brilhar nas relações luso galaicas.
Que o oitavo seja uma garantia
em 2012 para que o futuro da ligação de
dois povos, através da arte de bailar, conJosé Lopes Gonçalves

Escola Superior Gallaecia
de Cerveira expõe projetos
premiados no Porto

O Aquamuseu celebrou
aniversário a “dormir com
os peixes”

A ESG/ Escola Superior Gallaecia (www.esg.pt), de
Vila Nova de Cerveira, contou com a presença de cerca de 1100
visitantes na Exposição “Arquitetura Religiosa para o Século XXI
- ESG/ Escola Superior Gallaecia”, que decorreu no Palácio das
Artes - Porto, nas 15ªs Feiras Francas, subordinadas ao tema
“Santos da Casa Fazem Milagres”, no dia 25 de junho. A exposição ficará aberta ao público até ao dia 1 de julho.
As propostas de Arquitetura, de Design e de Artes
Plásticas em exposição, foram o resultado da participação dos
estudantes da ESG, no Concurso Público Internacional sobre
Arquitetura Religiosa – “Arquitetura em Lugares Sagrados”, da
TUREL, destinado a estudantes de Arquitetura Esta participação
da ESG, pelos seus estudantes do 3º ano do Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo, mereceu o 1º Prémio e Menção
Honrosa.

O Aquamuseu do Rio Minho celebrou o seu aniversário
nos dias 2 e 3 de julho, com a realização de uma série de atividades. Nestes dois dias foram efetuadas quatro visitas guiadas
gratuitas e vários ateliês. De destacar a iniciativa “dormir com os
peixes”, para crianças dos 7 aos 13 anos, que passaram uma
noite no Aquamuseu do Rio Minho.
A noite mágica foi no dia 2 para o dia 3 de julho. Foram
cantados os parabéns e projetado o filme “Gang dos Tubarões”.
O Aquamuseu do Rio Minho foi inaugurado em julho
de 2005. Este equipamento recria todo o percurso do rio Minho,
das suas espécies e das tradições e atividades que lhe estão
associadas.
Quanto à programação, existem três áreas distintas de
atuação: a divulgação, com exposições fixas; a parte didática,
com as atividades escolares; e a parte técnica e científica.

III Concentração Ibérica de
Clássicos no concelho de Vila
Nova de Cerveira

Publicada mais uma edição de
“Guarita”, boletim informativo
da ETAP

A 3 de julho, a III Concentração Ibérica de Clássicos
teve lugar no concelho de Vila Nova de Cerveira e decorreu pelo
espaço de cerca de onze horas.
A organização foi do Clube de Clássicos Ibéricos e contou com o apoio da Junta de Freguesia de Covas e da Câmara
Municipal.
Participaram neste evento mais de uma centena de
viaturas que estiveram concentradas no Centro Coordenador de
Transportes, exibiram-se no centro histórico da vila e foram de
visita até à freguesia de Covas, onde ainda estiveram, também,
em exposição.
Integraram-se na concentração carros que vieram de
vários concelhos do Alto Minho e ainda de Vila Nova de Gaia e
do Porto e de clubes de Espanha.
Acabado este acontecimento, o Clube de Clássicos
Ibéricos de Vila Nova de Cerveira prepara-se para organizar, no
próximo mês de setembro, o passeio de clássicos.

Está em distribuição a última edição de “Guarita”, boletim informativo da ETAP.
Com periodicidade trimestral, este órgão de informação apresenta diversos trabalhos em que se destaca a ação dos
seus vários núcleos.
No tocante a Vila Nova de Cerveira, faz referência a
“Curtas Gastronomia”, um certame que decorreu na “Vila das Artes” nos dias 26, 27 e 28 de maio e que se apresentou como um
festival único, de dimensão internacional, que uniu o universo
cinematográfico ao da gastronomia.

Pague a sua assinatura através de

Nacional: € 18,00

transferência bancária para a conta com o

Internacional - Económico: € 30,00

NIB: 0033-0000-50077499264-05

CERVEIRA NOVA
PREÇO DE ASSINATURA (PAPEL)

Internacional - Correio Azul: € 53,00

A Junta de Freguesia de Vila Nova de Cerveira, a exemplo de anos anteriores, promoveu um passeio sénior dirigido aos
cidadãos recenseados na freguesia, com idade igual ou superior
a sessenta anos.
Esta iniciativa, realizada no passado dia 17 de junho,
obteve a adesão de cento e vinte pessoas, que foram transportadas em dois autocarros, tendo incluído uma visita ao castelo
e ao centro histórico da cidade de Guimarães, com almoço na
Senhora da Penha.
O regresso teve como itinerário a passagem pelo Alto
da Franqueira, com paragem na cidade de Barcelos.

‘Rampa do Linho’, na freguesia
de Nogueira, com a ‘IV Descida
de Carrinhos de Rolamentos’
No fim de semana de 2 e 3 de julho, na freguesia de
Nogueira, teve lugar mais uma edição, a quarta, da descida de
carrinhos de rolamentos.
Também chamada de ‘Rampa do Linho’, a referida
competição integrou-se no Campeonato Galaico-Português Desportos de Inércia.
A iniciativa foi da Associação Recreativa e Cultural de
Nogueira, tendo apoios da Junta de Freguesia local e da Câmara
Municipal de Vila Nova de Cerveira.
Além da descida de carrinhos ainda houve tempo para
outras atividades, tais como jogos tradicionais e de futebol e ainda o convívio entre os participantes.

Em Cerveira, ‘Porta Treze’
comemora o seu 1º aniversário
Há um ano que se celebra a poesia de língua
portuguesa, em Vila Nova de Cerveira.
Porta Treze - Associação Poética de Todas as Artes,
fundado por um grupo de doze fiéis discípulos de Camões, com
a finalidade de manter um convívio poético, comemora o seu 1.º
aniversário.
Convívio, partilha, música, alegria, espontaneidade,
tertúlia, recital, exposições, sócios simpatizantes e fundadores
são alguns nomes que estiveram bem presentes nesta associação
cultural sem fins lucrativos, que uma vez por mês celebrava um
poeta de língua portuguesa.
O objetivo para a qual foi criada foi alcançado, um
espaço onde a poesia é a soberana. Sophia, Manuel Bandeira,
Eugénio, Noémia, Cecília Meireles, Rosalía de Castro, Ruy Belo
foram os poetas celebrados ao longo deste ano. As sessões
contaram com a presença da comunidade cerveirense, visitantes
e membros desta associação.
Para solenizar este aniversário e sendo o patrono das
suas atividades o poeta Luís Vaz de Camões, nada melhor do
que celebrar a sua poesia. Ana Luísa Amaral, poeta e membro
desta associação virá animar esta sessão, lendo poemas e
falando dos “Sonetos”.
Todos os participantes podem e devem associar-se a
esta grande festa da poesia portuguesa, no próximo sábado, dia
9, pelas 16 horas.
(Entrada livre)
Graça Cantinho
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As marchas são-joaninas, em Campos, motivaram
a criatividade na Carvalha, Quinta e Sobreiro e a
animação das crianças
Foto Mota

Foto Mota
Marcha das crianças do Centro Escolar Norte (Campos)

Marcha do lugar do Sobreiro

Foto Mota

Foto Mota
Marcha do lugar de Quinta

Marcha do lugar da Carvalha

Foram quatro as marchas que, em 25 de
junho, animaram a freguesia de Campos integradas nas festas são-joaninas que decorreram naquela freguesia.
O desfile teve o seu ponto central no largo
do Sobreiro, cujo arranjo veio permitir um melhor
aproveitamento daquele espaço, onde se exibiram as marchas da Carvalha, Quinta, Sobreiro e
das crianças do Centro Escolar Norte (Campos),
numa sintonia de música e de cor, muito do agrado
do elevado número de pessoas que presenciou o

cortejo.
Numa tradição que de ano para ano vai tendo mais apreciadores, não só da localidade como
de freguesias vizinhas e, ainda, de outros pontos
do Alto Minho.
As fotografias que apresentamos são representativas de cada uma das marchas e levam,
quem não esteve no local dos festejos, a poder
idealizar um acontecimento onde a alegria teve o
seu ponto mais marcante.
É de enaltecer o trabalho de todos aqueles

que, integrados nas marchas, desfilaram com os
trajes alusivos, dançando ou tocando instrumentos musicais, ou se esforçaram na confeção das
roupas que, com o seu colorido, deram graça aos
festejos.
Mais uma vez os residentes na Carvalha,
Quinta e Sobreiro e, também, todos os residentes,
e não só, que estiveram na realização da marcha das crianças, se motivaram para que as festas
são-joaninas na freguesia de Campos continuassem a ser um cartaz de mérito.

CERVEIRA NOVA
- o seu jornal

CERVEIRA NOVA

www.cerveiranova.pt

TRANSMUNDO
- Agência de Documentação e Serviços, Lda.

PREÇO DE ASSINATURA (PAPEL)
Nacional: € 18,00
Internacional - Económico: € 30,00
Internacional - Correio Azul: € 53,00

(Fundada em 1985)

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..

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

Gerência de Marília Alves Barroso
(Sócia fundadora)

Joaquim Magalhães

Augusto Barroso
ADVOGADO

Aconselhamos, acompanhamos e orientamos na defesa
dos seus direitos e interesses legalmente protegidos.

Rua de São Sebastião da Pedreira, n.º 110 - 2.º
1050-209 LISBOA / Telefone 21 351 10 40

Avenida de Berna, 34-A / 1050-042 LISBOA
Telefone 21 797 70 74 / FAX 217 93 08 12

Avenida de Berna, n.º 34-A
1050-042 LISBOA / Telefone 21 797 70 74

Cristina Cancela
Solicitadora
Urbanização Cerveira, Loja 8 - Quinta das Penas
4920-245 VILA NOVA DE CERVEIRA
Telefone/Fax: (+351) 251 794 345
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Artes e antiguidades
preenchem mercado
mensal em Melgaço

Entronização da Confraria
do Vinho Verde, em Viana
do Castelo

O último domingo
de cada mês será preenchido, em Melgaço, com o
Mercado da Alameda – Feira das Artes e Antiguidades,
uma nova iniciativa do Município que teve início no
dia de 26 de junho.
Associada a esta
iniciativa está a ideia de fomentar o colecionismo no
concelho, criando evento
que não seja exclusivamente comercial, mas que conte com uma forte vertente
lúdica.
A
participação
neste Mercado obedece a
um regulamento próprio,
que poderá ser consultado
no Portal Municipal de Melgaço, acessível através do endereço
www.cm-melgaco.pt

A Confraria do Vinho Verde promoveu, no dia 25 de
junho, a Cerimónia de Entronização dos novos confrades no
Auditório do Instituto Politécnico de Viana do Castelo. A sessão
integrou ainda um desfile pela cidade, uma missa na catedral e
um jantar.
Viana do Castelo, eleita Cidade do Vinho 2011, acolheu
assim um dos mais importantes eventos da Confraria de que faz
parte como Confrade Protetor desde a assinatura de um protocolo que visa aumentar a visibilidade dos vinhos verdes de Viana
do Castelo e reforçar o papel do Município, afirmando o seu interesse e reconhecimento do papel estratégico do vinho verde na
economia local e no enoturismo.
A Confraria dos Vinhos Verdes tem como objetivo o estudo, a promoção e a glorificação do Vinho Verde e tem vindo
a reforçar e a aumentar a sua atividade regional, defendendo a
genuinidade, tipicidade e prestígio do Vinho Verde, promovendo
e defendendo a qualidade e imagem dos produtos da região e
contribuindo assim para a afirmação do seu prestígio como Património Regional Milenar e uma cultura a preservar.
Para a Confraria, o vinho verde de Viana do Castelo
é exemplo de grande qualidade e reconhecimento, constituindo
um “notável embaixador do concelho, resultado de uma atividade vitivinícola que importa desenvolver, conjugando esforços de
organização e promoção”.

Apresentadas propostas para o
projeto do Jardim Botânico de Entrega de prémios
Arcos de Valdevez
“Era uma vez... um foral

Foram apresentadas as propostas para o desenvolvimento do projeto que visa instalar um Jardim Botânico no Concelho de Arcos de Valdevez.
Inspirado no projeto “Midas”, este Jardim Botânico, que
se localizará nas Freguesias de Rio Cabrão e Cendufe, assentará num conceito inovador que prevê o aproveitamento da flora local e a qualidade paisagística do Vale do Rio Cabrão como forma
de preservar a biodiversidade e sensibilizar os seus visitantes.
O projeto prevê, entre outros aspetos, a recuperação
das pequenas construções ali existentes e a delimitação de
trilhos que facilitem a visitação, bem como a compreensão do
ecossistema em que se insere, e faz, ao mesmo tempo, parte
duma estratégia de desenvolvimento concelhio que assenta na
valorização dos seus recursos naturais, tornando-os numa alavanca de desenvolvimento verdadeiramente sustentado.

Com o objetivo de promover a escrita e a leitura, o Município de Monção lançou, no início do ano civil, o concurso de
escrita criativa “Era uma vez…um Foral”
Envolvido nas celebrações dos 750 anos da outorga do
Foral Afonsino a Monção, o concurso teve como objetivo incentivar o gosto pela escrita nos jovens, aproximando-os da história
do concelho.
O concurso dividiu-se em 4 escalões, de acordo com o
respetivo nível de ensino, tendo-se registado 334 inscrições, das
quais 131, do 1º ciclo, 64, do 2º ciclo, 95, do 3º ciclo, e 44, do
ensino secundário.
No primeiro escalão, os vencedores foram Daniela
Vieito Velho (1º prémio), João Pedro Rodrigues (2º prémio) e
Ubirajara Daniel Frade (3º prémio). No segundo, foram distinguidas Eduarda Cardoso (1º prémio), Inês Alves Vieira (2º prémio) e
Guilherme Ferreira (3º prémio).
Em relação ao 3º escalão, o júri premiou Ana Raquel
Sousa (1º prémio), Céline Baleiro Domingues (2º prémio) e Sara
Ferreira (3º prémio). No quarto escalão, apenas foi entregue o
1º prémio à aluna Beatriz Cecília Martins, 11º ano, da Escola
Profissional de Monção.

Área protegida das Lagoas de
Bertiandos e S. Pedro de Arcos
- “Horta para todos”

Câmara Municipal de Viana
do Castelo aprovou Planos de
Ação das Comissões Sociais e
de Freguesia e Inter-Freguesias
do Concelho
A Câmara Municipal aprovou, em reunião de executivo,
os Planos de Ação das Comissões Sociais de Freguesias e Inter-Freguesias de Viana do Castelo. Estes planos, que preveem
apoios sociais no valor de mais de 63 mil euros, destinam-se ao
desenvolvimento de atividades como oficinas de formação, bolsas de voluntários, promoção de produtos ou ajudas financeiras
à construção de equipamentos sociais das freguesias.
Assim, as 14 comissões existentes no concelho poderão desenvolver atividades como a realização de oficinas de
formação nas áreas da saúde, gestão doméstica e técnicas de
procura de emprego; criação de bolsa de voluntários para dar
apoio a famílias monoparentais e a doentes de alzheimer; promoção dos produtos regionais mediante a realização de feiras e
exposições e a publicação de folhetos ou livros; mobilização da
comunidade na ajuda financeira à construção de diversos equipamentos sociais com obra em curso, através da organização de
várias ações de angariação de fundos; combate do isolamento a
que estão sujeitos os nossos idosos quer mediante uma melhor
divulgação de atividades já existentes, quer através da promoção de novas atividades
Estes planos, que têm por base os problemas identificados pelos vários parceiros, nomeadamente o desemprego,
insuficiente assistência aos idosos, alcoolismo, violência doméstica e desresponsabilização familiar, vão agora permitir um maior
apoio local no âmbito da Rede Social de Viana do Castelo, uma
medida de política social ativa que visa o planeamento estratégico da intervenção social local.

40 anos
Cortejo Histórico/Feiras Novas
Inscrições até 29 julho
O Cortejo Histórico das Feiras Novas completa este
ano o seu 40º aniversário, e desde o seu início marcou as tradicionais Feiras Novas de Ponte de Lima, trazendo às festas um
programa verdadeiramente brilhante.
Ficaram célebres os primeiros cortejos, que ao longo
de muitos anos foram coordenados com dedicação, entusiasmo
e rigor científico pelo Padre Manuel Dias.
Conjugando espectáculo com história, o Cortejo Histórico tem
sido uma mais valia, no sentido de dar a conhecer o passado
histórico de Ponte de Lima.
Este cortejo é uma homenagem a todos aqueles que
iniciaram esta função nas Feiras Novas. Neste sentido a Associação Concelhia das Feiras Novas, e como forma de assinalar a
efeméride vai retornar ao guião de há 40 anos atrás, colocando
nas ruas a história de Ponte de Lima desde a fundação à implantação da República.
Aguarda-se mais uma vez uma grande adesão das
pessoas para representarem no Cortejo Histórico, uma experiência inolvidável e uma forma de ficarem na história das Feiras
Novas.
As inscrições para participar no Cortejo Histórico das
Feiras Novas estão abertas até 29 de julho, no Teatro Diogo
Bernardes. Para mais informações contacte através do telf: 258
900414 ou pelo email: teatrodb@cm-pontedelima.pt.

Entrega de diplomas de
conclusão de curso a finalistas
da EPRALIMA - Escola
Profissional do Alto Minho
O Presidente da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, esteve no Centro de Formação e Exposições da Autarquia
para participar no Jantar da Comunidade Educativa da Epralima
que assinalou o final do ano letivo 2010/2011.
Neste encontro que reuniu cerca de 1000 pessoas, entre alunos, ex-alunos, pessoal docente, não docente, pais, encarregados de educação e direção da escola, foram entregues
os diplomas aos alunos que concluíram os seus cursos, no ano
transato.
Foram ainda entregues os certificados e diplomas a
cerca de 200 adultos que terminaram o seu percurso formativo
no CNO (Centro Novas Oportunidades) da Epralima, assim como
aos alunos dos cursos EFA (Educação e Formação de Adultos).
De destacar que nesta festa também foi entregue à Liga Portuguesa da Luta Contra o Cancro um cheque no valor de 1.500€,
relativo aos fundos angariados na 3.ª edição da “Corrida da luta
contra o Cancro”, realizada pela Epralima a 8 de abril.

www.cerveiranova.pt
Decorreu na Quinta de Pentieiros a entrega dos prémios aos vencedores do VI Concurso “Horta para Todos”, promovido pela Área de Paisagem Protegida das Lagoas de Bertiandos
e S. Pedro de Arcos, integrado na Área Projeto Atividades Rurais
do Serviço Educativo 2010/2011.
O projeto, acolhe alunos das escolas do Concelho,
Seniores dos Lares de Terceira idade, e os utentes da ACAPO
– Delegação de Viana do Castelo, perfazendo no total 300 participantes, o que permite uma interação entre gerações numa
atividade realizada ao ar livre.
Cada grupo, ao longo do ano letivo, visita regularmente
a Quinta, com o objetivo de cuidar do seu canteiro, semeando
ou colhendo, flores, plantas hortícolas e aromáticas. A par desta
atividade, identificam as plantas e as suas utilidades, servindo de
estímulo e valorização das suas próprias experiências de vida.
VI Concurso “Horta Para Todos” – Os vencedores são
os seguintes:
1.º Prémio – Horta das Chaves - Jardim-de-infância de S. Pedro
2.º Prémio – ACAPO - Delegação de Viana do Castelo;
3.º Prémio – Sala dos Pipoquinhas - Centro Educativo do Trovela
Para além do prémio, vencedores e participantes receberam diplomas participação. De realçar a colaboração da ACAPO, na realização deste diploma, impresso em Braille e oferecido
pela instituição, como forma de engrandecer e valorizar esta iniciativa.

ALIMENTACION - ESTACO
MANUEL ALVAREZ
Produtos alimentares / Tabacos / Gás Repsol
Produtos para o campo / Jornais e revistas
Serviço ao domicílio
Vilar de Matos - Forcadela
(No entroncamento para Tomiño)
Telf.: (0034) 986 62 20 41

VENDE-SE EM REBOREDA
3.045 m2 de terreno para construção,
construção,
aprovado pelo PDM, situado junto à Igreja Paroquial,
ao Lar de Idosos e à Estrada Nacional
Viana do Castelo/Valença.

EXCELENTES PAISAGENS
BONS ACESSOS
CONTACTOS: 251 792 224 / (001) 905-826-2212
E-mail: mira1fernandes@hotmail.com
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PALAVRA DE DEUS
E-mail: pastorvenade@yahoo.com / Página na Internet: www.igrejaemanuel.org
Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã,
porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. (Mateus 6.33-34)

COMENTÁRIO
(2011-07-A)
Escreve:
Manuel Venade Martins
(Pastor Evangélico)

PRIMEIRO ESCOLHE A DEUS

INTRODUÇÃO
Está escrito em Coríntios assim: Mas Deus escolheu
as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias; e Deus
escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes.
(1ª Coríntios 1:27)
Na realidade que Deus escolheu estando nós vivendo
em situações até precárias, e não muito famosas nem agradáveis, nem de boa reputação, mas outrossim muitos de nós podíamos ter acontecido, que vivíamos uma vida desonesta, praticando más ações, vivendo desastradamente, enfim tudo que nada
de bom praticávamos.
Mas o Altíssimo olhou para nós, e para dentro de nosso
coração, e nos escolheu e nos levantou, porque éramos como
alguém caído na valeta da estrada pedindo socorro.
O Senhor não olhou aos nossos fracassos ou até mesmo preconceitos se algum de nós o tínhamos, mas outro sim
olhou as nossas necessidades. Por isso com toda a certeza e
segurança, foi Ele que estendeu a sua mão para nós e nos tocou
no profundo do nosso coração, e nos arrancou desse mar sujo
em que vivíamos mergulhados, e nos salvou da perdição eterna.
A Ele toda a glória.

COMENTÁRIO
No evangelho de Lucas, capítulo 10, encontramos uma
passagem relativa a duas irmãs. Maria e Marta, por ocasião de
uma das visitas do Senhor Jesus Cristo. Enquanto Maria, estava
aos pés do Senhor Jesus, ouvindo a Sua Palavra, estava feliz e
abençoada, Marta andava ansiosa e afadigada com as coisas
deste mundo!
Como essas duas irmãs, existem muitas outras pessoas nas mesmas circunstâncias, os que ficam aos pés de Jesus
são felizes e abençoados, enquanto os outros, súper preocupados com aspetos secundários, continuam vazios no sentido espiritual e às veres vazios também nos outros aspetos e não produzem fruto do espírito Marta andava ansiosa e afadigada com

as coisas desta vida e reparava na sua irmã que ficava aos pés
de Jesus a ouvir a Palavra de Deus. Por isso interrogou o Divino
Mestre acerca disso, para que Ele mandasse Maria, ajudá-la nos
serviços domésticos. Jesus respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária:
e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada.
E verdade que Jesus Cristo não justifica preguiçosos,
nem Maria estava nessa situação. O que o Senhor pretendia comunicar é que, quando estamos diante de diversas situações ou
afizeres devemos colocar Deus acima de tudo e dar prioridade a
Sua Palavra. Haverá, certamente, outras oportunidades para trabalhar e fazer o serviço, pois a Bíblia diz que há tempo para todo
o propósito debaixo do Céu, e se orarmos antes de começar a
trabalhar o serviço correrá melhor. A nossa vida é composta por
muitas coisas que poderão enquadrar-se em três áreas específicas: São espiritual, física e material.
A primeira, a nossa vida espiritual, diz respeito ao nosso comportamento perante Deus, o relacionamento com Ele e
preparação quanto ao futuro eterno.
A segunda refere-se à nossa vida física, e se poderá
enquadrar ainda uma vida com saúde dos nossos corpos físicos,
que na realidade são muito frágeis.
Em terceiro e último lugar vem a parte material que engloba o dinheiro de que dispomos e os bens materiais de que
desfrutamos. Dessas tais áreas deverão ser ordenadas por esta
mesma ordem. Não tem sentido colocar Deus em segundo ou
terceiro lugar na sua vida. Aliás, cada área podará tentar colocar
o Criador onde muito bem entender, mas Ele não fica nesses
lugares, Deus só aceita ficar em primeiro, que é o lugar que Ele
pretende e merece.
Infelizmente, várias pessoas fazem uma inversão de
valores, colocando em primeiro lugar a parte material, Matam-se
no trabalho ou noutras atividades para enriquecer, estragando
a saúde física e esquecendo tudo o que é espiritual, e depois
queixam-se da falta de sorte na vida, e da falta de saúde.
O prezado amigo perguntará, se lhe falta alguma coisa,
claro que falta! Falta-lhe uma entrega total e incondicional ao
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Príncipe da Vida, ao Senhor Jesus Cristo! Se o fizer, Ele vai aceitá-lo, salvando a sua alma. Entrando na sua vida, o que o tornará
feliz e abençoado, note alguns fatores importantes em sua nova
vida: Assista aos cultos com atenção e concentração, envolva-se
na oração e não permita que as coisas lhe passem ao lado. Não
seja religioso, mas crente salvo! No meio evangélico também
pode haver religiosos, aliás como em qualquer lado. Atualmente
o mundo está cheio de religião, desde o oriente ao ocidente, de
norte a sul, são pessoas religiosas apenas, que nunca nasceram
de novo da água e do Espírito, levantam as suas bandeiras e se
enaltecem de pendões reais, mas na realidade é tudo fantasia
exterior, não se lhes nota o fruto do Espírito em suas vidas. É isto
que nós vemos nos meios de comunicação, salientando seus
predicados e dotes, persistindo a cada dia a dia e caminhando
no caminho largo e espaçoso, conforme poderá ler em (Mateus
7:13) Não procuram esses indivíduos saber qual será a verdade
de Deus para si, nem para os seus paroquianos e aconteceralhes o que a seu respeito está escrito. Ambos vivem cegamente
e cairão na cova para sempre, ler (Mateus 15:14)
Ser, porem crente é diferente! A nossa felicidade e realização pessoal depende mais do que temos dentro da nossa
vida, do que daquilo que provem do lado material. Há amigo leitor
te quero dizer, que se faz força para entrar e arrebatar o Reino de
Deus, será necessário em tua vida de varias e fortes decisões.
Primeiro: Admitir e compreender que és um pecador
perdido, e que há a necessidade de conheceres ao Senhor Jesus.
Segundo: Arrependes-te e converter a Cristo, para que
teus pecados sejam apagados, e teu nome seja colocado no livro
da Vida.
Terceiro. Seguir a Jesus Cristo, todos os dias de tua
vida por onde andares, terás de o confessar como teu único e
suficiente Salvador.
Agora sim todos saberão que és um autêntico crente
verdadeiro e seguidor de Jesus Cristo.
Se isto aconteceu, e é verdade em tua vida, tem a fineza de nos escrever pelos correios ou mesmo via E-mail. Cristo
Jesus. Amém
Que Deus te abençoe, guarde e faça prosperar a tua
vida em Cristo Jesus. Amém.

Município de Vila Nova de Cerveira

ASSINE, LEIA E DIVULGUE
“CERVEIRA NOVA”

CÂMARA MUNICIPAL

EDITAL
José Manuel Vaz Carpinteira, Presidente da Câmara Municipal do concelho de Vila Nova de Cerveira:
Torna público, nos termos do número 3 do artigo 77.º, e alínea a) número 4 do artigo 148.º, do Decreto-Lei 380/99, de
22 de setembro na redação atualizada, que se encontra aberto o período de discussão pública da Proposta de Revisão do Plano
Diretor Municipal de Vila Nova de Cerveira (PRPDMVNC), entre o dia 4 de julho e 12 de agosto do corrente ano, podendo, todo o
conteúdo documental que constitui e acompanha a PRPDMVNC, ser consultado no Arquivo Municipal, sito na Praça do Município,
4920-284 Vila Nova de Cerveira, todos os dias úteis das 9h30m às 12h00m e das 14h00m às 16h30m, nas Juntas de Freguesia e
no sítio eletrónico desta Câmara Municipal (www.cm-vncerveira.pt/), devendo qualquer reclamação, observação ou sugestão ser
spresentada por escrito, dentro do período de discussão pública, em impresso próprio existente para efeito na Câmara Municipal de
Vila Nova de Cerveira e nas Juntas de Freguesia, devendo este ser entregue, devidamente assinado, no Balcão Único da Câmara
Municipal, ou remetido ao Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, por carta registada com aviso de receção,
pode também ser utilizada a aplicação eletrónica disponível para o efeito no sítio eletrónico da Câmara Municipal de Vila Nova de
Cerveira.

LA VETUSTA MORLA
M.ª Yolanda Martinez Pereira
LIVRARIA e PAPELARIA / JORNAIS e REVISTAS
FAZEMOS FOTOCÓPIAS
Avenida Ordónez, n.º 2
3675 GOIAN
Telf.: 986 621 406

Mais se informa que irão ser realizadas sessões públicas, nos locais, datas e horas a seguir indicados:
Freguesia

Local

Data

Hora

Vila Nova de Cerveira

Biblioteca Municipal

04 de julho de 2011

17h00m

Campos

Auditório CAE

05 de julho de 2011

18h00m às 20h30m

Vila Meã

Auditório CAE

05 de julho de 2011

21h00m às 23h30m

Cornes

Auditório CAE

06 de julho de 2011

18h00m às 20h30m

Nogueira

Auditório CAE

06 de julho de 2011

21h00m às 23h30m

Candemil

Junta de Freguesia

07 de julho de 2011

18h00m às 20h30m

Sapardos

Junta de Freguesia

07 de julho de 2011

21h00m às 23h30m

Gondar

Junta de Freguesia

08 de julho de 2011

18h00m às 20h30m

Mentrestido

Junta de Freguesia

08 de julho de 2011

21h00m às 23h30m

Lovelhe

Junta de Freguesia

09 de julho de 2011

15h00m às 17h30m

Reboreda

Junta de Freguesia

09 de julho de 2011

18h00m às 20h30m

Loivo

Junta de Freguesia

11 de julho de 2011

21h00m às 23h30m

Gondarém

Junta de Freguesia

11 de julho de 2011

18h00m às 20h30m

Sopo

Junta de Freguesia

12 de julho de 2011

21h00m às 23h30m

Covas

Junta de Freguesia

12 de julho de 2011

18h00m às 20h30m

Paços do Concelho de Vila Nova de Cerveira, 09 de junho de 2011
O Presidente da Câmara, - José Manuel Vaz Carpinteira

CAVALHEIRO
60 Anos, boa apresentação e boa situação económica, com 1,62 mt de altura,
procura companheira entre os 50 e 60
anos para uma relação formal.

Telm.: 964 021 478
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Dois alunos da Escola
Secundária de Cerveira, depois
de campeões regionais...
campeões nacionais
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Um jovem futebolista
cerveirense numa equipa
madeirense

Fundação Celta de Vigo
organiza Campus de Futebol
em Melgaço

É natural de Vila Nova de Cerveira, de nome Ricardo
Miguel Martins Alves, com 20 anos de idade, teve formação no
clube desportivo local, tendo, depois, jogado durante três épocas
nos juniores do Sporting Clube de Portugal, passando depois a
atuar no Tourizense.
O contrato que a seguir firmou foi para jogar na equipa
B do Marítimo, com a esperança de ascender à equipa principal.
Trata-se, portanto, de um jovem promissor em que os
responsáveis da equipa madeirense apostam.

Durante o mês de julho o Centro de Estágios de Melgaço recebe o Campus de Futebol de verão da Fundação Celta de
Vigo, a decorrer de segunda a sábado, durante as semanas de 4
a 9, 11 a 16, e 18 a 23.
Dirigido a crianças e jovens entre os 4 e os 14 anos de
idade, o Campus funcionará em três regimes diferentes: da parte
da manhã, entre as 10h00 e as 14h00, ou de manhã e de tarde,
entre as 10h00 e as 20h00, com ou sem regime de alojamento,
com pensão completa, na Pousada da Juventude.
De acordo com informações da Fundação, os Campus,
orientados por treinadores das categorias inferiores do Real Clube Celta de Vigo, facultarão aos participantes a possibilidade de
desfrutar a aprender futebol, ao mesmo tempo que facilitarão o
convívio com os jogadores da equipa principal, também eles em
estágio de pré-época em Melgaço (24 a 30 de julho).
Durante o Campus, os participantes poderão ainda tirar
partido das magníficas instalações do Centro de Estágios que
contam, para além dos campos de futebol, relvado e sintético,
com ginásio, pista de atletismo, pavilhão gimnodesportivo, circuito de manutenção, campos de ténis, polidesportivo, minigolfe,
piscina ao ar livre, parque infantil e uma vasta zona ajardinada.

II Torneio Quadrangular
de Judo 2011

Recentemente, os alunos Ricardo Carvalho e João
Cruz sagraram-se Campeões Nacionais de Desporto Escolar de
Patinagem 2010/2011. Pela primeira vez na sua história, a Escola Básica e Secundária de Vila Nova de Cerveira tem alunos
campeões nacionais. Depois de terem alcançado os lugares do
pódio a nível regional, estes alunos conseguiram o 1º lugar do
pódio, representando a DREN nos Campeonatos Nacionais de
Patinagem do Desporto Escolar. Assim, o aluno Ricardo Carvalho sagrou-se campeão nacional de Juvenis nas provas de perícias e velocidade, enquanto o aluno João Cruz alcançou o 3º
lugar nas provas de velocidade e contrarrelógio individual no escalão iniciado. De referir ainda que os dois alunos conseguiram o
1º lugar do pódio nas provas por equipas de estafetas e contrarrelógio por equipas, representando a equipa da DREN com mais
dois alunos da escola de Valença.
Realizados em Paços de Ferreira, estes campeonatos
tiveram a presença de mais de uma centena de alunos de todos
os pontos do país, sendo Ricardo Carvalho, João Cruz e Bruno
Arantes (árbitro) selecionados para representar a Direção Regional do Norte. Esta comitiva da DREN foi orientada pelo Professor
Vítor Ferreira, docente na escola Escola Básica e Secundária de
Vila Nova de Cerveira.
Foram três dias de novas experiências e formação,
que decorreram com bastante espírito desportivo e fair-play
fair-play.. De
elogiar a comissão organizadora do Desporto Escolar do Tâmega que com um corte substancial no orçamento da organização
deste evento, assumiu a sua organização e o realizou de forma
bastante positiva.

Um torneio desportivo em
Nogueira com 10 equipas a
participar
Até ao dia 23 de julho decorre na freguesia de Nogueira o “Torneio Fut5Linho” em que estão a participar dez equipas,
já que a competição teve início em 14 de junho.
Os conjuntos que alinham no torneio são os seguintes:
Gondarém, Vila Meã, Sapardos, Covas, Reboreda, Nogueira,
GNR, Bar Joly, J. Lara e Ibéricos.
Ao que se verifica, este acontecimento desportivo está
a despertar um certo interesse nos participantes.

Torneio de Râguebi para
camadas jovens, em Viana
do Castelo

No passado dia 25 de junho, realizou-se no Pavilhão da
Escola EB2/3 de Barroselas, em Viana do Castelo, o II Torneio
Quadrangular de Judo, para atletas dos 4 aos 14 anos. Participaram 9 clubes e 122 judocas, dos quais 32 do Juvalença, cujos
resultados foram os seguintes:
Primeiros Lugares: Ricardo Lopes, Ricardo Bastos,
Margarida Araújo, Joana Morgado, Raquel Sousa, Hugo Fernandes, Gabriel Fernandes, João Esteves, Alexandra Silva e Diogo
Costa.
Segundos lugares: Miguel Pereira, Marta Fernandes,
Beatriz Pedreiras, Tomás Lopes, Bruno Cunha, Leonardo Fernandes, João Cacais, João Barros e Kilian Cunha.
Terceiros Lugares: Ricardo Dias, Diogo Pinheiro, Samuel Vilar, Ivan Ferreira, Tiago Ferreira, Vitor Teixeira, Geraldo
Pinto e Filipe Dantas.
Quartos Lugares: Pedro Dantas, Hernâni Natal, Rui
Araújo, Hélder Barbosa e Gonçalo Fernandes.
Na classificação por Clubes o Juvalença vai em primeiro lugar com 120 pontos e ADC Manhente (Barcelos) em 2º com
93 pontos e o JUBA em 3º com 80 pontos.
Ainda faltam dois torneios para o ranking final que se
realizarão a 8 de Outubro, em Valença, e o 4º no dia 3 de dezembro, em Viana do Castelo.
Será de salientar os Judocas que são da turma de
Campos: Hugo Fernandes, Diogo Costa, Marta Fernandes, João
Cacais e Vítor Teixeira.

IX Torneio da Ria de
Judo do Beira Mar

Jogo de iniciados
CD Cerveira - AC Malveira

Foto relativa ao jogo amigável entre o C.D. CERVEIRA
e o A.C. MALVEIRA, em iniciados, no dia 11 de junho de 2011,
no campo desta última simpática agremiação desportiva, que os
cerveirenses venceram por 3-1.
Para além dos atletas, treinadores (Tiano e Lima) e diretores do Cerveira, ficou registada para a posteridade a presença de alguns pais e mães dos jogadores cerveirenses.

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

No passado dia 18 de junho os judocas do JUVALENÇA, a convite do Clube do Beira Mar - Aveiro, participaram no
Pavilhão do Beira Mar, no IX Torneio da Ria para judocas com
idades compreendidas entre os 4 e os 14 anos, tendo também
apoiado com uma dupla de árbitros Tiago Pereira e Manuel José
Costa e elementos para o staff no apoio do torneio, Rui Ferreira
e Argentina Sousa.
Os nossos judocas conseguiram os seguintes resultados:
Primeiros lugares: Joana Morgado, Leonardo Fernandes, Hugo Fernandes, Raquel Sousa, João Esteves, Diogo
Costa, Alexandra Silva, Ricardo Bastos, Luís Fernandes, André
Abreu, Hélder Barbosa.
Segundos lugares: Beatriz Pedreiras, Bruno Cunha,
João Cacais, Diogo Pinheiro, Ricardo Lopes, Rodrigo Alheira,
Daniela Pedreiras, Geraldo Pinto, Hernâni Natal e Ivan Ferreira.
Terceiros lugares: Tomás Lopes, Victor Teixeira, Marta Fernandes, Ricardo Dias e Cesário Perneta.
Da turma de Campos, gostaríamos de focar os atletas
Hugo Fernandes, Luís Fernandes, João Cacais, Victor Teixeira e
Marta Fernandes pelos esplêndidos resultados.

A convite da Câmara Municipal de Viana do Castelo e
inserido no programa ‘Domingos Saudáveis’, o Râguebi deViana
convidou as equipas de râguebi do norte do país para torneio
para Sub10 ‘Benjamins’ e Seven’s Sub14.
Para além do RAV, participaram 4 destas o Braga Rugby, CRAV- Arcos de Valdevez, EDL-Ponte de Lima e GRUFCGuimarães.
Em simultâneo decorreu a parte prática do Rugby-ready - Curso iniciação à arbitragem Grau 0, em que os jovens
árbitros viram avaliados os seus conhecimentos teóricos, apreendidos no dia anterior em Braga.
Apoiado também pela FPR/ARN, este evento decorreu
no passado domingo 19 e junho das 10h30 às 12h30 nos jardins
da Sra. Agonia, com um formato de ‘todos contra todos’, sem
classificações finais e sem um claro vencedor/vencidos. Bom
ambiente, diversão, fair-play, foram as notas deste torneio.

Atleta do Râguebi deViana é
‘Atleta do ano ARN/FRP’

Pedro Terleira, o Médio-Abertura e Capitão dos Sub14
do Râguebi deViana e da Seleção Sub14 ARN/ FPR, foi distinguido como ‘Atleta do ano’, daquele escalão naquela seleção de
jovens promessas do râguebi português.
Este galardão é dado ao atleta dos convocados da
ARN/FPR que integram esta seleção e se distingue pelos desempenhos técnicos na posição em que joga, mas e principalmente,
pelo cumprimento dos Códigos de conduta da modalidade e do
clube, do envolvimento social e do seu comportamento nesses
contextos.
Naturalmente orgulhoso do reconhecimento da ARN/
FPR, o jovem atleta agradece e divide o mérito com os seus colegas de equipa e treinadores do Râguebi deViana e das demais
equipas e atletas do norte e centro do país com quem esteve em
contextos de competição e diversão enquanto atleta do clube e
da seleção que nos disse:
“Sozinho, não teria conseguido pois o râguebi é uma
modalidade de equipa e só em equipa se perde e também se
ganha, como é o caso desta distinção.”

