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No Dia do Município, do
Bombeiro e da Proteção
Civil foram homenageadas
personalidades e
instituições

Foto Mota

1.º DE OUTUBRO
PORQUE PARA DAR HONRARIAS
É PRECISO TER VALIAS...
E LÁ VEIO D. DINIS
NO TRAJETO DA MEMÓRIA
A FAZER O QUE ELE QUIS
NESSA FESTA DA HISTÓRIA

(página 5)

DEPOIS FOI SÓ UM PULINHO
PORQUE O FERIADO ERA CERTO
E SENDO CURTO O CAMINHO
NOVA FESTA ESTAVA PERTO
UMA FESTA BEM QUERIDA
COM BOMBEIROS MEDALHADOS
E MAIS MENTES EM CORRIDA
A GALARDÕES DESEJADOS
ERA O 1.º DE OUTUBRO
QUE PARA AS GENTES DA TERRA
NÃO ERA NENHUM ENTRUDO
MAS O SEGUIR DA QUIMERA

Morreu a caminho dos
102 anos o assinante
mais idoso de Cerveira
Nova (página 7)

EM EVOCAÇÃO REQUINTADA
QUE RECORDA UM IDEAL
NUMA HISTÓRIA APOIADA
PELO PRIMEIRO FORAL
DEPOIS A GENTE PERGUNTA

Caixa Mágica com
onze metros de altura
foi apresentada (página 7)

COM TODA A SINCERIDADE
SE TANTA HOMENAGEM JUNTA
NÃO TAPARÁ A SAUDADE?
O ENALTECER FIGURAS
SEM SER DE QUALQUER MANEIRA
SERÃO HONRAS, NÃO AGRURAS
PARA FILHOS DE CERVEIRA
PORQUE PARA DAR HONRARIAS
É PRECISO TER VALIAS...
José Lopes Gonçalves

NA PÁGINA 7

VI Festival de
Bandas de
Música
com
quatro
filarmónicas

NA PÁGINA 6

Chegou ao fim a Bienal de
Cerveira com o registo de
100 mil
visitantes e
600 mil
Euros de
investimento
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Serviço de Finanças de VILA NOVA DE CERVEIRA-2356

ANÚNCIO
VENDA
N.º da Venda: 2356.2011.36 - Prédio Urbano Artigo 756 Fracçao
AS, da freguesia e concelho de Vila Nova de Cerveira, sito no
Edifício Ilha dos Amores.
Descrição: ARRECADAÇÃO SITUADA A NORTE DA CAIXA DE
ESCADAS DE ACESSO AO CORPO 3º DO EDIFÍCIO, COM A
ÁREA DE 4,5M2.

Teor do Edital
Manuel José Romeu Galamba Ramalho, Chefe de Finanças do Serviço de Finanças VILA NOVA CERVEIRA-2356, sito
em AV. HERÓIS DO ULTRAMAR, VILA NOVA CERVEIRA, faz saber que irá proceder à venda por meio de leilão electrónico, nos
termos dos artigos 248.º e seguintes do Código de Procedimento e
de Processo Tributário (CPPT), e da portaria n.º 219/2011 de 1 de
Junho, do bem acima melhor identificado, penhorado ao executado
infra indicado, para pagamento de dívida constante em processo(s)
de execução fiscal.
É fiel depositária a Sra. CATARINA SANTOS RODRIGUES, residente em NOGUEIRA VNC, a qual deverá mostrar o
bem acima identificado a qualquer potencial interessado (249.º/6
CPPT), entre as 10:00 horas do dia 2011-09-21 e as 18:00 horas
do dia 2012-02-19.
O valor base da venda (250.º CPPT) é de € 532,00.
As propostas deverão ser apresentadas via Internet, mediante acesso ao “Portal das Finanças”, e autenticação enquanto
utilizador registado, em www.portaldasfinancas.gov.pt na opção
“Venda de bens penhorados”, ou seguindo consecutivamente as
opções “Cidadãos”, “Outros Serviços”, “Venda Electrónica de Bens”
e “Leilão Electrónico”. A licitação a apresentar deve ser de valor
igual ou superior ao valor base da venda e superior a qualquer das
licitações anteriormente apresentadas para essa venda.
O prazo para licitação tem início no dia 2012-02-05, pelas
09:59 horas, e termina no dia 2012-02-20 às 09:59. As propostas,
uma vez submetidas, não podem ser retiradas, salvo disposição
legal em contrário.
No dia e hora designados para o termo do leilão, o Chefe
do Serviço de Finanças decide sobre a adjudicação do bem (artigo
6.º da portaria n.º 219/2011).
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
(256.º/1/e) CPPT).
No caso de 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 uma parte do preço, não inferior a um terço, e o
restante em até 8 meses (256.º/1/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 de
Selo, o Imposto Sobre o Valor Acrescentado ou outros.

Identificação do Executado:
N.º de Processo de Execução Fiscal: 2356200901008900
NIF/NIPC: 167639870
Nome: MARILIA ADELINA ARAÚJO DE ALMEIDA
Morada: PC S CIPRIANO BL 8 EDF ILHA DOS AMORES 2 ES VILA NOVA CERVEIRA - VILA NOVA DE CERVEIRA

CERVEIRA NOVA, O JORNAL DOS CERVEIRENSES
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

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

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

ALUGA-SE
VIVENDA
Com 2 pisos, em Covas
No lugar da Fraga
Contactar:
Telm.: 965 663 723
E-mail: rosamvfreire@hotmail.com

O Chefe de Finanças,

CREDIVISÃO

Manuel José Romeu Galamba Ramalho

10 MESES SEM JUROS

www.cerveiranova.pt
VILA NOVA DE CERVEIRA
- Largo do Terreiro - Tel.: 251 792 500

FRANCLIM & FERNANDES, LDA.

PONTE DE LIMA
- Lot. Escola Secundária, Lt. 2 - Lj. E - Tel.: 258 931 200

VENDA DE PNEUS / PROMOÇÕES
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS
MUDANÇAS DE ÓLEO
ALINHAMENTO DE DIRECÇÕES

CAMINHA
- Praça Cons. Silva Torres, 49-51 - Tel.: 258 724 300

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

GUERREIRO E MARTINS, LDA.

CASADOMEL

CONTABILIDADE

De Franclim & Fernandes, Lda.

(Gerência de um Cerveirense)

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

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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Sugestões e outros registos

Ecos do Cortejo Etnográfico
Decorreu ao fim da tarde/ noite, pelas ruas de Vila Nova de Cerveira, do
dia 4 de agosto mais um cortejo Etnográfico das Freguesias, inserido nas
festas Concelhias em honra de S. Sebastião.
Este ano o S. Pedro não colaborou,
inteiramente e provocou algumas constipações, sobretudo aos participantes.
Esta iniciativa que em principio tinha
o patrocínio da Câmara Municipal e se
designava por “ Feira das Freguesias”
tinha nas suas tasquinhas, de comes
e bebes, algum retorno para colmatar
as despesas realizadas, evoluiu para
o figurino que agora vemos. Há quem
diga que a Câmara Municipal cedeu as
pressões do comércio ligado à restauração, para acabar com as tasquinhas
e adotar o modelo atual
Devo dizer, para que não fiquem
dúvidas que discordo em absoluto dos
moldes como este evento se realiza.
Senão vejamos
O Cortejo Etnográfico surge integrado no cartaz das festas concelhias
sem que a respetiva Comissão espete
um prego ou gaste um cêntimo, nem
mesmo um agradecimento público, ou

outro, a todos aqueles que vindos das
15 Freguesias, dão o seu tempo, empenho e dedicação, de forma voluntária,
tentando cumprir o tema que lhes foi imposto, e que este ano, para os de Candemil, foi “a Caça”. Conseguiram iludir
alguns dos espetadores, menos atentos
que pensaram que as armas eram reais,
quando não passavam de um brinquedo feito por um artesão da Freguesia de
Candemil, estando as mesmas à venda
numa loja ali para os lados da Central
de Camionagem
O mesmo se pode dizer ao, que
consta, da Câmara Municipal no que
diz respeito à qualquer comparticipação
direta Daqui se pode concluir que fazer
festas, assim, é fácil e encher a agenda
cultural da Câmara, também. O custo é
zero, para eles é claro
Este é o acontecimento que leva à
sede do Concelho milhares de pessoas em cerca de 4 horas, deveria de ser
apoiado, acarinhado por quem de direito, para contrariar aquele provérbio que
diz: “Da aldeia venha quem a nós nos
mantenha”. É que não há outro evento
que leve tanta gente à Vila.
Mas, este Cortejo Etnográfico, de-

veria, a meu ver, realizar-se nas respetivas freguesias, seguindo a ordem alfabética e realizar-se, de preferência, ao
domingo à tarde. Este poderia ser um
dos primeiros sinais do combate à desertificação, cada vez mais acentuada,
nas freguesias do interior. Seria também um sinal de descentralização cultural e que deveria de ser apoiado em
primeiro lugar pela Câmara Municipal,
tal como acontece com outros eventos
de duvidoso alcance.
O Cortejo é feito pelas freguesias e
deveria reverter para as freguesias, levando o povo até elas, fazendo-as sentir menos abandonados, aqueles que
nelas habitam e sentir que pelo menos,
nesse dia, estariam mais acompanhados e que a sua aldeia era visitada e
considerada. Por outro lado a Etnografia
e o Folclore, teriam um enquadramento
mais natural. E por último, para todos
aqueles que dão o corpo e até a carteira
o fariam, porventura, com melhor vontade, já que era para eles.
Candemil, 04 de setembro de 2011
José Ventura Araújo Venade

Caixa Mágica

“A “Caixa Mágica” ou a “Caixa de
Sapatos Flutuante” é o desenvolvimento mais recente das minhas obras relacionadas com ilusão e gravidade.
Comecei a trabalhar o tema em Inglaterra, em 1975, enquanto estudante
de Artes. Naquela época, as minhas
obras eram abstratas, compostas por
pesadas peças de metal, suspensas

apenas por finas tiras de plástico. Durante os anos 80, usei pequenos animais, enquanto metáforas do comportamento humano, suportando formas
pesadas sobre as suas cabeças. As
peças tornaram-se, gradualmente, mais
figurativas e realistas. Algumas instalações incluíam pessoas flutuantes e outras mobiliárias.
Esta nova forma arquitetónica é
minimal e funcional. Trata-se de uma
grande sala flutuante, apenas com a
estrutura exterior visível. Para obter a
forte ilusão flutuante ocultou-se parte
da estrutura durante o dia, obtendo o
mesmo efeito durante a noite, através
de uma iluminação especial. Devido à
sua dimensão e ao local de implantação
(espaço público), foram consideradas
as precauções de segurança necessárias, que normalmente se prescindem
nas formas interiores de menor escala.

É a primeira vez que concebi algo
tão funcional e numa escala tão grande.
Agradeço a oportunidade proporcionada pela ESG/ Escola Superior Gallaecia
e, particularmente, à equipa de Arquitetos e Engenheiros, que fizeram o seu
melhor de forma a realizar o meu sonho
e a restringi-lo ao essencial requerido.”
Zadok Ben-David

. Em pleno dia, aproveitando o momento de não
estar ninguém em casa,
audaciosos desconhecidos
introduziram-se numa casa
de habitação, localizada no
centro da vila. Depois de vasculharem todos os cantos da
habitação, dirigiram-se a uma
gaveta de uma dependência
e levaram todo o dinheiro
que lá se encontrava, uma
caderneta bancária e objetos
de valor. A proprietária, ao
chegar a casa, verificou com
Escreve:
espanto que algo teria aconGaspar Lopes Viana
tecido.
Depois de uma breve revista à casa, rapidamente se apercebeu que havia sido roubada.
Revoltada por ter ficado sem as suas pequenas economias, ainda tentou indagar pela vizinhança para conseguir
descobrir o paradeiro desses “especialistas”, mas lamentavelmente sem êxito.

ATÉ DUAS ESPANHOLAS...
Também duas espanholas, aparentemente jovens e bem
vestidas, apresentaram-se em pleno dia num estabelecimento comercial localizado no centro da vila e manifestando interesse na compra de objetos pessoais, conseguiram desviar
uma bolsa de senhora, pertencente à proprietária que se encontrava no referido estabelecimento, que continha os seus
documentos pessoais e uma quantia de dinheiro. Mais tarde
foi encontrada a bolsa, mas apenas com os documentos porque o dinheiro, esse já tinha voado!

ACONTECEU NUMA
FEIRA SEMANAL
Quando uma senhora desta vila se encontrava na feira
semanal e se preparava para efetuar o pagamento, ficou indignada ao verificar que a sua bolsa se encontrava aberta
e dela havia desaparecido uma pequena carteira contendo
uma avultada quantia.
Cuidado, pois, e carteiras sempre bem fechadas.

Junta de Freguesia de
Candemil agradece e esclarece

Clube Clássicos Ibéricos
O Clube de Carros Clássicos e Antigos, esta a promover toda a região do
Alto Minho, promoção que é realizada
através dos nossos passeios Turísticos
Anuais, além da concentração anual,
esta já realizada no dia 3 de julho, concentração esta que teve a participação
de 125 carros e mais de 250 pessoas,
assim como todas as outras concentrações já realizadas, ultrapassando todas as nossas expectativas. Referente
a todo este êxito é claro que o mesmo
se deve ao esforço de muito trabalho e
dedicação, assim como a todos os intervenientes, portugueses e espanhóis,
não faltando o fabuloso apoio da Autarquia e entidades locais e todo serviço
de restauração.
O 3.º Passeio Turístico foi realizado no dia 25 de setembro, pelo Clube
de Clássicos Ibéricos de Vila Nova de
Cerveira, sendo designado pelo III Passeio Turístico de Clássicos, Vila Nova
de Cerveira / Arcos de Valdevez.
A Vila de Arcos de Valdevez, uma
das mais belas do alto Minho, Vila esta
do interior e, que goza pelas suas belíssimas paisagens, monumentos histó-

CASA “VISITADA”
POR ASSALTANTES

A Junta de Freguesia de Candemil vem, por este meio,
agradecer a todos aqueles que nos ajudaram na realização
do cortejo etnográfico, que decorreu no passado dia 4 de
agosto do presente ano.
Foi um trabalho em equipa, onde todos colaboraram. Por
isso aqui vai o nosso muito obrigado a todos.
A título final, queremos apenas deixar uma nota de esclarecimento relativo às armas utilizadas, pois estas, ao contrário do que algumas pessoas pensaram e escreveram, não
eram armas verdadeiras, mas sim armas feitas em madeira,
executadas por um artesão da nossa freguesia, o Sr. Joaquim Barbosa, que as fez com grande perfeição, levando ao
engano de alguns.
A Junta de Freguesia de Candemil

Recordações

ricos, programas de televisão, turismo
rural, passeios equestres, entre outros,
não faltando a simpatia das gentes que
nela vivem, assim como a deliciosa
gastronomia.
O III passeio turístico, contou com
o precioso apoio e colaboração de am-

Agência Funerária
António Guerreiro, Lda.

bas as autarquias, estas e outras é, que
fazem com que possamos promover
toda a região e, locais por onde passamos e visitamos.
O Presidente,
Fernando Costa

REDE IMOBILIÁRIA DA APEMIP

A Rede dos Mediadores Imobiliários

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

Praça D. Dinis
C.C. Ilha dos Amores, Loja 7
4920-270 Vila Nova de Cerveira
Tel./Fax. 251 792 013
cerveiracomprarcasa@gmail.com
www.comprarcasa.pt/cerveira

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

13 – Vejam bem, foi no Natal de 1967, que este alegre e divertido grupo de amigos resolveu, desalinhadamente, deixarem-se
fotografar frente ao edifício dos Paços do Concelho. Saibamos
quem são alguns dos engraçados: José Maria Ribeiro da Silva
(N. 22.04.1942) / (marinheiro “?”) / Manuel Rebelo Malheiro (N.
17.05.1947) / José Carilho Rebelo “Periquito” (N. 22.05.1947) /
(marinheiro “?”) / Napoleão Silva Rodrigues “Lão” (N. 15.04.1950)
e António Barbosa Torres (N. 25.01.1951).
Magalhães Costa
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DO EMPREGO
DIREÇÃO GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA

AVISO

Faz-se público, nos termos e para efeitos do n.º 1 do art.º 6.º do Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de março
e do n.º 1 do art.º 1.º do Decreto-Lei n.º 181/70, de 28 de abril, que LUSORECURSOS ARG, LDA requereu
a atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de depósitos minerais de volfrâmeo, estanho, , ouro, prata,
nióbio e tântalo, numa área “Área E”, localizada nos concelhos de Vila Nova de Cerveira, Caminha, Paredes
de Coura e Ponte de Lima, do distrito de Viana do Castelo, delimitada pela poligonal cujos vértices se indicam
seguidamente, em coordenadas Hayford-Gauss, DATUM 73, (Melriça):
Área total do pedido: 95,806 Km2
Vértice

Meridiana

Perpendicu-

(m)

lar (m)

Vértice

Meridiana

Perpendicu-

(m)

lar (m)

1

-46251,0

254469,0

16

-45600,0

245300,0

2

-39342,0

240723,3

17

-46900,0

245300,0

3

-40573,6

240723,3

18

-47500,0

246000,0

4

-40810,4

240860,3

19

-48000,0

246000,0

5

-41141,1

240440,4

20

-48000,0

246700,0

6

-41847,0

239936,0

21

-50580,0

246700,0

7

-42073,0

237812,0

22

-50580,0

246075,0

8

-43228,0

239639,0

23

-52950,0

246075,0

9

-43089,0

239639,0

24

-52975,0

245100,0

10

-43658,0

240706,0

25

-52250,0

244100,0

11

-43122,0

240934,0

26

-58973,0

244103,0

12

-42976,0

243933,5

27

-56293,0

247357,0

13

-43113,2

244927,8

28

-53191,0

249857,0

14

-44265,9

246610,2

29

-49407,0

251900,0

15

-45134,1

246610,2

30

-48866,0

254027,0

Convidam-se todos os interessados a apresentar reclamações, ou a manifestarem preferência, nos
termos do n.º 4 do art.º 13.º do Decreto-Lei 90/90, de 16 de março, por escrito com o devido fundamento, no
prazo de 30 dias a contar da data da publicação do presente Aviso no Diário da República.
O pedido está patente para consulta, dentro das horas de expediente, na Direção de Serviços de Minas
e Pedreiras da Direção-Geral de Energia e Geologia, sita na Av. 5 de Outubro, 87 - 5.º Andar, 1069-039 LISBOA, entidade para que devem ser remetidas as reclamações. O presente aviso e demais elementos estão
também disponíveis na página eletrónica desta Direção-Geral.
Direção-Geral de Energia e Geologia, em 11 de agosto de 2011.
O Subdiretor Geral,
Carlos A. A. Caxaria

CN - Edição n.º 918, de 5 de outubro de 2011

Maria Gabriela Correia Pereira Baptista
Notária
CARTÓRIO NOTARIAL DE
VILA NOVA DE CERVEIRA

EXTRACTO
Certifico, para efeitos de publicação que, por escritura de dezanove de Setembro de dois mil e onze, lavrada de fls.
66 a fls. 67 verso, do Livro de Notas para Escrituras Diversas
número Oitenta e Sete-E, deste Cartório, Maria da Conceição
Soeiro Barreira Branco N.I.F. 157 787 206, titular do C.C.
08500627, válido até 17.09.2013 e marido, António Postiço
Branco, N.I.F. 157 787 214, titular do B.I. n.º 3375928, emitido em 09.11.2005, pelos S.I.C. de Viana do Castelo, casados
sob o regime da comunhão de adquiridos, ambos naturais da
freguesia de Sopo, concelho de Vila Nova de Cerveira, onde
residem, no lugar da Barreira, declararam que são donos e
legítimos possuidores, com exclusão de outrem, do seguinte
imóvel:
Prédio rústico, composto por terreno de mato e carvalhos, com a área de setecentos e cinco metros quadrados,
sito no lugar de Veiguinha, freguesia de Sopo, concelho de Vila
Nova de Cerveira, a confrontar do norte com Laura Maria Barreiro, do sul e do nascente com estrada camarária e do poente
com Eduardo Teixeira de Gois, OMISSO na Conservatória do
Registo Predial de Vila Nova de Cerveira, inscrito na respectiva
matriz sob o artigo 3442, com o valor patrimonial tributário de
102,13€ a que atribuem igual valor.
Que adquiriram o referido prédio no ano de mil novecentos e oitenta, por doação que não chegou a ser titulada,
feita por João Luís Barreira, respectivamente seu pai e sogro,
viúvo, residente que foi no lugar de Cortinhas, da dita freguesia
de Sopo, pelo que há mais de vinte anos que o possuem, sem
interrupção, nem ocultação de quem quer que seja.
Que tal posse tem sido mantida e exercida em nome
próprio, de boa-fé ininterrupta e ostensivamente, com o conhecimento da generalidade das pessoas e sem oposição, nem
violência de quem quer que seja, gozando de todas as utilidades por ele proporcionadas, cortando o mato e lenha e procedendo à sua limpeza, pagando os impostos que sobre o citado
prédio incidem, agindo, assim, quer quanto aos encargos, quer
quanto à fruição por forma correspondente ao exercício do direito de propriedade, ao praticarem os diversos actos de uso,
fruição, posse e defesa da propriedade, na convicção de que
não lesam, nem nunca lesaram quaisquer direitos de outrem.
Que, assim, tem a sua posse sobre o indicado prédio
vindo a ser contínua, pública e pacífica, factos que integram a
figura jurídica de usucapião, que invocam.
Que, nestes termos, adquiriram o mencionado prédio
por usucapião, não tendo dado o modo de aquisição, título que
lhes permita fazer prova do seu direito de propriedade perfeita.
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Durante dois dias, em
Cerveira, ‘Simpósio de Novas
Tecnologias nas Artes na
Escola Superior Gallaecia’
Decorreu nos dias 23 e 24 de setembro, na Escola Superior Gallaecia, o Simpósio de Novas Tecnologias, orientado
por Henrique Silva, diretor do curso de artes plásticas e multimédia.
Este simpósio consistiu na apresentação de trabalhos de
investigação de artistas e especialistas provenientes de diversas áreas de produção digital de artes.
Portanto, mais uma realização da Escola Superior Gallecia de Vila Nova de Cerveira, no seguimento de outras realizações que, constantemente, tem levado a efeito.
Houve debate entre diversas personalidades do mundo
das artes e da cultura, sendo moderadores Luís Paulo Pacheco e Pedro Partidário, ambos da Escola Superior Gallaecia.

Obras do Pavilhão Multiusos,
em Vila Nova de Cerveira,
paradas desde junho por
insolvência da empresa
resposável
Foi em junho do corrente ano que as obras do Pavilhão
Multiusos ficaram paradas, ao que se avança, por motivo de
insolvência da empresa responsável pela execução do empreendimento.
Segundo informações já divulgadas, a Câmara Municipal
de Vila Nova de Cerveira já teria pago cerca de 900 mil Euros
por cinquenta por cento da construção, e que agora terá de
ser aberto novo concurso público.
O Pavilhão Multiusos, parado, como já referimos, por falência da empresa construtora, está localizado na Zona Industrial de Vila Nova de Cerveira.

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

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

Hotel Turismo do Minho
promove o “Alvarinho”
Em parceria com uma adega da região, o Hotel Turismo
do Minho, em Vila Nova de Cerveira, promove, durante o mês
de outubro, um programa dedicado ao vinho Alvarinho. Por
38,50 euros por pessoa, o pacote inclui uma noite de alojamento em quarto duplo, uma visita guiada à Quinta Edmun
do Val, em Valença, prova de vinho e degustação de tapas, e
oferta de duas garrafas de Alvarinho.
Em plena época de vindimas, o objetivo do hotel é o de
dar a conhecer o Alvarinho, pela mão de quem transforma
as uvas em vinho. A visita à Quinta Edmun do Val, situada
no concelho de Valença, é guiada pelo enólogo da casa, que
conduzirá os presentes num passeio entre as vinhas e pela
adega, revelando alguns dos segredos que fazem do Alvarinho um produto de excelência da região.
No decurso da visita, está prevista prova de vinho e degustação de tapas. No final, os visitantes recebem ainda duas
garrafas da edição 2009 do Alvarinho Edmun Do Vale, recentemente galardoada com uma Medalha de Ouro no prestigiado concurso internacional Indy, que decorreu em agosto em
Indianápolis, nos Estados Unidos.

Festa de cerveirenses na
América, em 2010, motivou
uma ajuda de 15 mil Euros
aos Bombeiros e de 5 mil à
Misericórdia
Numa festa organizada pela comunidade cerveirense
de Newark (E.U.A.), em 2010, dos valores apurados saíram
donativos no valor de 20 mil Euros, que foram entregues,
como ajuda, a instituições locais. Aos Bombeiros, 15 mil
Euros, e à Santa Casa da Misericórdia, 5 mil.
O dinheiro oferecido aos Voluntários cerveirenses irá
ser utilizado, como ajuda, na aquisição de uma viatura de
combate ao fogo. E o que foi entregue à Santa Casa da
Misericórdia de Vila Nova de Cerveira será destinado a suprir
necessidades prementes da instituição.
Tal como no passado, a comunidade cerveirense
naquele Estado norte americano continua a não esquecer as
instituições de solidariedade social do seu concelho.

www.cerveiranova.pt

Ad

aeternum, lda.

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

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

ESTÁ CONFORME E CONFERE COM O ORIGINAL
NA PARTE TRANSCRITA.
Cartório Notarial, dezanove de Setembro de dois mil e onze.
A Notária,

Agência Funerária

Maria Gabriela Correia Pereira Baptista

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

CERVEIRA NOVA, o seu jornal

NÃO ACEITAMOS RESERVAS
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REUNIÃO DO EXECUTIVO
Ordem do Dia
Órgão Executivo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aprovação da ata da reunião de 31 de agosto de 2011
Despacho PR 26/2011 - Alteração do dia da reunião
ordinária do dia 14 de setembro
Proposta de atribuição de Medalha de Mérito, Grau
Ouro, no Campo Humanitário à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Cerveira
Proposta de atribuição de Medalha de Mérito Social,
Grau Ouro, ao padre Joaquim Cunha
Proposta de atribuição de Medalha de Mérito Social,
Grau Ouro, ao senhor João Loureiro
Proposta de atribuição de Medalha de Mérito, Grau
Ouro, no Campo Económico/Empreendedorismo, a Joaquim Martins Lara
Proposta de atribuição de Medalha de Mérito, Grau
Ouro, como Emigrante Empreendedor, a Avelino Costa
Proposta de atribuição de Medalha de Mérito, Grau
Prata, no Campo Humanitário, a D. Graça Ferreira
Proposta de atribuição de Medalha de Mérito Desportivo, Grau Prata, ao Clube Desportivo de Cerveira
Proposta de atribuição de Medalha de Mérito Desportivo, Grau Prata, à Associação Desportiva Recreativa e
Cultural de Lovelhe
Proposta de atribuição de Medalha de Mérito Desportivo, Grau Prata, à Associação Desportiva e Cultural da
Juventude de Cerveira, A.D.C.J.C.

Serviços municipais

•
•

Informação DAFI – contratos de aquisição de serviços
- parecer prévio
Assembleia Municipal de Vila Nova de Cerveira – deliberações da última Assembleia Municipal

Regulamentos municipais

•
•

Proposta final de Regulamento Municipal para o Uso
do Fogo
Proposta final de Regulamento do Serviço Municipal de
Proteção Civil – Município de Vila Nova de Cerveira

Juntas de Freguesia

•

Junta de Freguesia de Gondarém – solicitação de
apoio financeiro
. Junta de Freguesia de Mentrestido – minuta de protocolo

Emissão de pareceres

•

Parecer jurídico – Fábrica da Igreja Paroquial Santa
Cristina de Mentrestido – pedido de apoio – Centro
Pastoral e Catequético

Fundações, associações culturais,
desportivas, humanitárias e clubes

•
•
•
•
•
•

Fundação Bienal de Cerveira – pedido de apoio financeiro
Associação Desportiva de Campos – minuta de protocolo
Associação Desportiva de Campos – serviço de publicidade “Cerveira Arte e Beleza Natural”
Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting –
Rampa Vila Nova de Cerveira
Federação de Triatlo de Portugal – proposta de protocolo – V Triatlo da Amizade
Clube de Clássicos Ibéricos – pedido de apoio

Nove personalidades e instituições
distinguidas no Dia do Município, dos
Bombeiros Voluntários e da Proteção Civil
Cerveira “abraça e valoriza os seus filhos” tornando-os
fonte de inspiração e motivação de toda a comunidade
Vila Nova de Cerveira assinalou, sábado passado, o Dia
do Município, dos Bombeiros Voluntários e da Proteção Civil, com várias cerimónias, sendo de destacar a homenagem
a personalidades e instituições relevantes, distinguidas pela
Câmara com medalhas municipais de mérito. De tarde, os
bombeiros apresentaram o seu portal na Internet e distinguiram, com medalhas de assiduidade, vários elementos do seu
corpo ativo.
Na sessão solene, durante a manhã, o presidente da Câmara, José Manuel Carpinteira, recordou que foi nessa data,
a 1 de Outubro de 1321, ou seja, há 690 anos, que el-rei D.
Dinis atribuiu a Carta de Foral a Vila Nova de Cerveira. O
autarca destacou a ação governativa do monarca e sublinhou
o significado da efeméride: “Hoje, comemoramos um marco
da nossa história local, mas também, um dia em que nos
reafirmamos enquanto entidade muito própria, com raízes
culturais e laços afetivos bem definidos, que tornam a nossa
Comunidade Cerveirense em algo especial e singular”.
Referindo-se ao contexto atual - “um tempo de incertezas
e alguma angústia relativamente ao futuro” - José Vaz Carpinteira defendeu a importância de buscar, “na nossa história
coletiva, os ensinamentos e a inspiração para procurarmos
continuar a fazer do nosso concelho, uma terra cada vez melhor, que abraça e valoriza os seus ‘filhos’ e procura garantir
a todos mais oportunidades e melhor bem-estar”. Daí, explicou, a relevância acrescida do reconhecimento público do
trabalho e atos de personalidades e instituições deste concelho, enquanto fontes de inspiração e motivação.

enorme sacrifício, em prol da instituição e dos cerveirenses.
Na área do desporto foram distinguidas três instituições,
que receberam a Medalha de Mérito Desportivo, Grau Prata:
a Associação Desportiva e Cultural da Juventude de Cerveira, “pela excecional relevância do seu trabalho em prol da
promoção do desporto, em particular, nas atividades náuticas e pelos ótimos resultados que os seus jovens atletas têm
vindo a alcançar”; “pelos mesmos motivos e, particularmente, pelo trabalho no atletismo, cujos resultados são de nível
mundial, este também é o momento para destacar e agraciar
a Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de Lovelhe”
e o Clube Desportivo de Cerveira, “recentemente vencedor
de mais um importante título distrital no futebol sénior e correspondente regresso às competições nacionais, troféu que
assim se junta a um imenso e importantíssimo palmarés”.
Finalmente, com a Medalha de Mérito, Grau Prata, mas
no Campo Humanitário, foi agraciada uma personalidade
que, como referiu José Manuel Carpinteira, “se tem destacado pela sua disponibilidade e vontade em ajudar os outros. Trata-se de Graça Ferreira, “um exemplo, como outros
existem, de trabalho solidário em favor da comunidade a que
pertence, mas que pela sua diversidade e longevidade nos
deve inspirar a todos e a que, de maneira alguma, poderíamos ficar insensíveis”.

Nove personalidades e
instituições homenageadas

Conhecer melhor a história e as atividades da Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Cerveira é agora mais fácil, através do novo portal da instituição,
em http://bombeiroscerveira.com
Esta foi uma novidade apresentada nas cerimónias que
decorreram no quartel da instituição e que ocuparam a parte
da tarde. Na sessão solene, intervieram várias personalidades, ficando patente o excelente trabalho desenvolvido pelos
bombeiros, em colaboração com os serviços da autarquia.
Falou-se também de desafios, para continuar a defender o
território e apoiar a população, através, entre outros aspetos,
da aquisição de duas novas viaturas, que implicarão um elevado esforço financeiro.
Houve também a imposição de divisas e a entrega de
medalhas de assiduidade a nove bombeiros. Receberam o
Grau Cobre (5 anos) Fernando Parreira e João Pacheco. O
Grau Prata (10 anos) foi para Hugo Pereira, José Afonso, André Vasconcelos e Elói Malheiro. O Grau Ouro (15 anos) foi
entregue a Manuel Afonso e Rui Castro. António Gonçalves
foi distinguido também com a Medalha de Grau Ouro, mas
relativa a 20 anos de assiduidade.
O programa comemorativo do Dia do Município, dos Bombeiros Voluntários e da Proteção Civil incluiu ainda poesia,
centrada na obra de D. Dinis e que ocupou dois momentos:
No final da manhã, na Biblioteca Municipal, e no final da tarde, na Porta XIII.

Grupos folclóricos e associações musicais

•

Rancho Folclórico e Etnográfico de Reboreda – pedido
de financiamento para atividade pontual

Centros sociais, paroquiais, comissões
de festas e fábrica da igreja

•

Fábrica da Igreja Paroquial de S. Pantaleão de Cornes
– pedido de apoio para obra Centro Paroquial e Social
de Covas – minuta de protocolo

Expediente e assuntos diversos

•

•
•
•

Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente e do
Ordenamento do Território – convite para participar na
“Semana Europeia da Mobilidade” e/ou “Dia Europeu
sem Carros
Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão
Deficiente Mental – cessação de funções de presidente
Resumo diário da Tesouraria
Aprovação da ata em minuta

A distinção das nove personalidades e instituições foi
aprovada atempadamente nos órgãos municipais e com base
no novo Regulamento de Atribuição de Medalhas Municipais.
Assim, no Campo Social e com o Grau Ouro, foi agraciado o
empresário João Loureiro, emigrado em Newark, EUA, “pelas iniciativas que lidera, há mais de 30 anos, conjuntamente
com outros ‘amigos de Cerveira’ (…) angariando fundos que,
de forma muito assinalável, têm ajudado diversas obras de
beneficência e de apoio social, assim como muitas famílias
desfavorecidas do nosso Concelho”, conforme explicou José
Manuel Carpinteira.
A mesma distinção foi concedida ao padre Joaquim
Cunha que, ao longo de 30 anos, “construiu uma obra social
notável”.
Entretanto, “pela relevância dos seus exemplos enquanto
empreendedores e homens de coragem e determinação”, foram distinguidos com a Medalha de Mérito, Grau Ouro, dois
cerveirenses: Avelino Costa e Joaquim Martins Lara.
No campo humanitário, foi atribuída a Medalha de Mérito,
Grau Ouro, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Cerveira, que traduziu, disse o autarca, uma homenagem ao corpo ativo dos bombeiros e aos
dirigentes que têm dado o seu melhor, e muitas vezes com

Bombeiros à distância
de um “clique”

Textos da responsabilidade do Gabinete de Imprensa da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira
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Aos 81 anos faleceu Júlio
da Silva Araújo, um popular
tocador cerveirense que
chegou a atuar em França,
onde foi emigrante

Receção aos alunos do 5.º ano
da Escola Básica e Secundária
de Vila Nova de Cerveira

Para o Cemitério Paroquial de
Loivo foi a sepultar Júlio da Silva
Araújo, que residia no lugar de Segirém.
Era casado com Maria da Conceição Magalhães e contava 81
anos de idade.
Foi tocador, primeiro de concertina e depois de acordeão e atuou
em inúmeros bailes, tanto no nosso país como em França, onde foi
emigrante durante largos anos.
Dos seus feitos musicais mais
espetaculares destaca-se, quando
jovem, o descer a rua Queirós Ribeiro em bicicleta, a tocar concertina, controlando o veículo de duas
rodas apenas com as pernas.
Pêsames à família de luto.

Chegou ao fim a
16.ª Bienal de Cerveira

Animada desfolhada

Foto Mota

Com muita euforia e em ambiente familiar, decorreu como
habitualmente com grande entusiasmo no Centro Histórico
da vila, a tradicional desfolhada minhota numa iniciativa da
Câmara Municipal, com o apoio das juntas de freguesia e
associações culturais e recreativas do concelho e com a participação de muitos populares vestidos com trajes tradicionais, utilizados na lide do campo, procurando assim traduzir
a realidade existente nas aldeias do Alto Minho.
Este certame, habitual nesta altura do ano, pretende garantir visibilidade aos costumes seculares da população de
Vila Nova de Cerveira.
Não faltou a atuação de ranchos folclóricos do concelho, Cavaquinhos de Lovelhe, cantares ao desafio, grupos
de concertinas e outros instrumentos musicais, dando assim
mais beleza, cor e alegria à festa.
Para retemperar energias, não faltou à disposição de todos, broa caseira, chouriço e outros aperitivos e, como não
podia deixar de ser, o bom “verdasco” tinto para carregar baterias...
Só foi pena que a chuva viesse causar alguns transtornos.

No dia 14 de setembro foi feita a receção aos alunos do
quinto ano na Escola Básica e Secundária de Vila Nova de
Cerveira. Como se trata de um momento muito importante,
quer para os alunos quer para os pais, a receção foi cuidadosamente planeada pelos diretores de turma e direção da
escola.
Manhã cedo, os pais receberam, na cantina, as boasvindas do diretor do agrupamento, que se fez acompanhar
pela sua adjunta, professora Carla Augusto, seguidamente
conheceram as diretoras de turma dos quintos anos.
Após breve apresentação dos clubes existentes na escola, com recurso a um PowerPoint ilustrativo e explicações
do coordenador de projetos do agrupamento, professor Luís
Quarteú, pais e filhos foram encaminhados para as salas das
turmas com as respetivas diretoras de turma.
Nas salas os alunos receberam o seu horário e todas as
informações necessárias para iniciarem este novo ciclo. De
seguida os pais foram convidados a acompanharem os seus
filhos numa visita guiada a todos os espaços e salas da escola. Puderam, assim, conhecer desde os campos de jogos
até ao gabinete da direção.
A manhã passou a correr, e, ao meio-dia alguns pais saíam da escola com um sorriso nos lábios de mãos dadas com
os filhos, outros vinham buscar os filhos, à entrada, com a
certeza de que ficaram bem.
Agora resta desejar a todos um bom ano (letivo)!
EBS de VNCerveira

Arbustos em excesso na
“Quinta do Alemão” em Loivo
Queixam-se pessoas da freguesia de Loivo que na propriedade conhecida pela “Quinta do Alemão” os arbustos estão a ultrapassar os fios elétricos que passam por cima e que
outros arvoredos já ocupam espaços da estrada.
Afirmam que essas anomalias podem tornar-se perigosas, quer por causa de incêndios, quer por motivo da circulação rodoviária.
Esperam que as entidades competentes tomem medidas
tendentes a acabar com isso, uma vez que nada de bom se
espera desse excesso de arbustos na “Quinta do Alemão”.

- 100 mil visitantes e 600 mil euros
de investimento
Foi com um dia especial dedicado às artes que decorreu,
em 17 de setembro, a festa de encerramento da 16.ª Bienal Internacional de Arte de Vila Nova de Cerveira, festa que
contou com a presença de cerca de três mil pessoas.
Aconteceu, nesse dia, que logo pela manhã, no centro da
vila, teve lugar uma ação coletiva de pintura, onde se produziu um painel com quatro metros e meio de largura. À noite,
entre outras atuações, exibiram-se, no auditório municipal, os
Terracota e o DJ Miguel Rendeiro.
Organizado pela primeira vez pela Fundação Bienal de
Cerveira, o certame deste ano, segundo a organização, ultrapassou os objetivos, contando com a visita de cerca de 100
mil pessoas durante os dois meses que durou.
O evento, que envolveu 113 elementos a nível de organização, contou com 250 obras expostas, a participação de
200 artistas de 31 países, sendo os mais representados Portugal, Espanha, Brasil, Japão e França.
Saliente-se que nos 113 elementos da organização estão
incluídos 57 voluntários nacionais e internacionais.

Duas moto-4 roubadas
em Cerveira
De um parque de estacionamento privado, na sede do
concelho, foram roubadas duas moto-4, o que demonstra a
facilidade com que os ratoneiros se movimentaram.
Esse parque de estacionamento estava e está instalado
no edifício Cerveira, um local cujo isolamento não é o principal problema.
Dado o valor das duas motos, os prejuízos verificados foram bastante elevados e o desgosto de quem ficou sem os
veículos também deveria ter sido enorme.
O caso foi participado às autoridades para investigação.

Bombos de S. Tiago de Sopo
atuaram nas festas de Nossa
Senhora do Alívio em Tominho

Mais aspersores que
desapareceram em Gondarém

Gaspar Lopes Viana

Novo diretor pedagógico do
Colégio de Campos
Desde o dia 1 de setembro que o Colégio de Campos tem
novo diretor pedagógico.
Trata-se de Armando Paulo Carvalho Borlido, cuja residência é em Viana do Castelo.
A anterior diretora, Margarida Barbosa, que durante largo
tempo esteve em funções no Colégio de Campos, está agora
como professora na Escola EB2,3/S de Caminha.

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
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Há tempo demos notícia de que haviam desaparecido aspersores do jardim da igreja paroquial de Gondarém.
Agora aconteceu que perto do local de onde esse material de rega foi levado, mas noutra propriedade, os ratoneiros
apoderaram-se de parte dos utensílios de rega que se encontravam no terreno.
Não seria oportuno que os amigos do alheio levassem
uma boa “regadela”?

Cinco botijas de gás foram
roubadas da beira de um café
em Gondarém
Das proximidades de um café situado na zona do cruzamento da estação de Gondarém, foram roubadas cinco botijas de gás butano, de 11 quilos cada, que ali se encontravam
para venda.
Os ratoneiros tiveram tempo para levarem as botijas e
ainda fazerem estragos naquele local.
Outros casos de roubos têm acontecido em Gondarém,
pelo que muitas pessoas estão preocupadas com a segurança.
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Foi em 9 de setembro que o Grupo de Bombos de S. Tiago de Sopo participou nas festividades em louvor de Nossa
Senhora do Alívio, em Tominho, na vizinha Galiza.
Mas além dessa deslocação a Espanha, o agrupamento
teve uma interessante atividade em diversos pontos do nosso país, em que participou em vários eventos.
Essa atividade teve principal saliência no período de
verão, sendo bem aproveitada pelos componentes do grupo para mostrarem toda a valia do conjunto naquele género
musical.
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Crónica da quinzena
Acabada a Bienal “cemitério”
também poderá partir!...
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“Caixa Mágica” com 11 metros
de altura foi apresentada no dia
16 de setembro

FUNERAL
EM LOVELHE
Quase subitamente, faleceu no Hospital Distrital JOÃO HERCULANO MARTINS
RODRIGUES,, de 52 anos de idade.
RODRIGUES
O falecido, que era casado, trabalhava
como funcionário judicial no Tribunal de Viana do Castelo.

EM CAMPOS
À família de luto apresentamos sentidas condolências.

Foto de Marco Mourão

Foi Graças à Bienal
Que Lovelhe viu maneira
Do cemitério local
Não ter mortos de Cerveira!...
Foi com esta quadra integrada nas “Flagrantes Cerveirenses” que no jornal de 5 de agosto estacamos a
“performance” que tentava imitar um cemitério em terrenos frente ao “Fórum Cultural” próximo da Avenida
das Comunidades, na sede do concelho.
Como o Cemitério Municipal, comum a Cerveira e a
Lovelhe, está localizado em terrenos desta última freguesia aproveitamos o facto para ironizar uma situação
que alguns “breienses”, ao longo dos tempos, sempre
utilizaram como brincadeira.
Mas a finalidade desta crónica é mais para lembrar
que a Bienal já é passado e que o “cemitério” também
poderá partir, porque obras de “arte” desse estilo não
necessitam de ficar para recordação.
Houve quem considerasse interessante a ideia mas
houve também, especialmente a nível local, quem apelidasse aquilo de muito mau gosto.
Claro que a finalidade era motivar a discussão já
que nas bienais há sempre algo em que as organizações apostam para provocar a polémica.
Ainda se recorda, na edição de 2009, a polémica
que provocou a “performance” da mulher que no centro
histórico de Cerveira em pleno dia, foi-se despindo lentamente até ficar completamente nua.
E nua dos mármores e de outros estilos que possam fazer lembrar o “cemitério” deverá ficar a área em
que na 16.ª edição da Bienal se brincou aos mortos.
E que em vez das evocações fúnebres porque não
promover, no local, uma plantação de árvores ou de
flores?

A obra “Magic Box” do artista internacionalmente reconhecido Zadok Ben-David será apresentada publicamente
esta sexta-feira, pelas 19h00, nas novas instalações da Escola Superior Gallaecia, com o apoio da 16ª Bienal de Cerveira. ’Caixa Mágica’ ou ‘Caixa de sapatos flutuante’ representa
a oportunidade de “seguir um sonho” que, segundo o artista,
começou há 36 anos (1975), quando ainda era estudante em
Inglaterra.
O repto para a criação desta ‘escultura habitável’ foi
lançado pela Escola Superior Gallaecia ao artista israelita,
que descreve este trabalho como o “recente desenvolvimento das [suas] obras relacionadas com a ilusão e a gravidade”.
Construída ao longo da 16ª Bienal de Cerveira (project in progress) e praticamente finalizada, a obra possui uma dimensão de 8x8x11 metros.
Segundo a Escola Superior Gallaecia, tendo como
referencia o conhecido pavilhão para a Serpentine Gallery,
em Londres, onde regularmente os mais prestigiados Arquitetos realizam um exercício semelhante, pretende-se que
este espaço para além da forma superficial, potencie uma
área interior para albergar exposições e instalações artísticas
(dentro do contexto da peça de arte reversível).
Zadok Ben-David, que recebeu o Grande Prémio
em 2007 na XIV Bienal de Cerveira, é autor de outras duas
esculturas em Cerveira. Assim, a “Caixa Mágica” junta-se a
“Evolution and Theory”, situada no exterior das instalações
da Escola Profissional Etap, e a “O Rei Veado”, peça que não
passa despercebida na entrada sul de Vila Nova de Cerveira.

Mais um parque de
estacionamento em
Vila Nova de Cerveira

Faleceu, aos 101 anos, Cândido
Nicola, o assinante mais idoso
de Cerveira Nova

Com 101 anos de idade, faleceu em Póvoa de Santarém
o cerveirense Cândido José Nicola, que era o assinante mais
idoso deste jornal.
A morte ocorreu no dia 19 de setembro e o extinto foi incinerado no Cemitério dos Olivais, em Lisboa, onde as cinzas
foram depositadas.
Cândido Nicola era natural de Vila Nova de Cerveira, sendo irmão de Julieta Nicola que, neste momento, é a pessoa
mais idosa do concelho, a caminho dos 103 anos de idade, e
é utente no Lar Maria Luísa.
O falecido também tinha ligações à família Pacheco.

Entulhos e outras porcarias
junto à capela do Senhor da
Agonia, em Sopo

José Lopes Gonçalves

VI Festival de Bandas
de Música de Vila Nova
de Cerveira com quatro
filarmónicas presentes

Está a ser instalado, próximo do cruzamento da Vargiela, um novo parque de estacionamento, que ficará paralelo à
avenida de Tominho (parte norte).
O novo aparcamento será útil para os visitantes do Fórum
Cultural e para os frequentadores do Estádio Municipal Rafael Pedreira, em dias de jogos, bem como poderá ser apoio
para o estacionamento de veículos nas feiras semanais.
As obras estão bem lançadas, portanto a decorrer, esperando-se que venham a ser concluídas a breve trecho.
Será mais um ponto de estacionamento numa terra onde,
felizmente, há bastantes sítios para colocar veículos.
Numa organização da CERVARIA (Associação Cultural e
Recreativa) teve lugar, no dia 2 de outubro, o VI Festival de
Bandas de Música de Vila Nova de Cerveira, acontecimento
que reuniu filarmónicas de renome nacional: S. Martinho da
Gandra, Arouca, Rio Tinto e Trofa.
Igualmente nomes de grande prestígio, em Portugal, ligados à música (maestros e compositores) quiseram visitar Vila
Nova de Cerveira e o festival, dado o prestígio que, ao longo
de meia dúzia de anos, o certame alcançou.
Além dos desfiles e dos concertos efetuados por todas
as bandas de música, não faltou a interpretação, em conjunto, da marcha “Ponte da Amizade”, da autoria de Valdemar
Sequeira.
Para além da organização da CERVARIA, destacou-se a
colaboração da revista “Notícias da Música”, o apoio da Câmara Municipal e o patrocínio do Braseirão do Minho e, como
adorno especial, a grande participação do público.

ETAP - Escola Profissional
inicia ano escolar com a visita
à 16.ª Bienal de Cerveira

Em espaço próximo da capela do Senhor da Agonia, na
freguesia de Sopo, foram descarregadas quantidades de entulho em proporções bastante elevadas.
Segundo informações, os terrenos são pertença da capela e que estarão debaixo da alçada da fabriqueira.
Mas estejam sob a tutela desta ou de outra entidade o
certo é que o local não deverá ser utilizado como lixeira, dado
o mau aspeto que provoca e a falta de higiene que ali se
verifica.
A capela do Senhor da Agonia, localizada no lugar de
France, na paróquia de Sopo tem sido bem conservada
ao longo dos tempos já que a data da sua construção é de
1827.
As turmas dos cursos de Comunicação, Design Gráfico,
Fotografia, Informática de Gestão e Gestão de Equipamentos
Informáticos, da ETAP de Vila Nova Cerveira visitaram, na
primeira semana de aulas, a 16º Bienal de Cerveira, a mais
antiga bienal de arte contemporânea em Portugal.
Tratando-se de um evento cultural relevante no panorama artístico internacional e celebrando o certame 32 anos de
existência, os alunos da ETAP visitaram o Fórum Cultural, a
Casa Vermelha e o Castelo, onde se enquadraram no tema
da 16.ª Bienal – uma globalização por Redes, nas suas mais
diversas expressões: escultura, pintura, artes digitais, performances e instalações.
A atenção e interesse dos alunos foram evidentes após a
contextualização prestada pela guia Rita Corte Ferreira, tendo as obras expostas suscitado as mais díspares interrogações e reflexões.
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Autarcas, utentes e
empresários defendem ligação
ferroviária Porto-Vigo e
pedem prioridade ao governo
português e espanhol

Sob o lema “Modernizar a Ligação Ferroviária Internacional Porto Vigo, Potenciar a euro região Norte de Portugal-Galiza”, Viana do Castelo acolheu, a convite do Presidente da Câmara Municipal, José Maria Costa, um encontro
de autarcas, utentes e empresários do Norte de Portugal e
da Galiza. No final da reunião, foi assinada uma declaração
conjunta onde os intervenientes pedem que esta questão
seja prioridade no próximo encontro dos governos português
e espanhol.
Na reunião marcaram presença autarcas, associações empresariais, responsáveis de instituições e utentes do
Norte de Portugal e da Galiza que aprovaram e subscreveram
um documento conjunto onde concluem pela necessidade da
modernização da ligação ferroviária “como pressuposto para
potenciar a euro região Norte Portugal – Galiza”.
Por isso, na declaração pedem uma “urgente e necessária uma ligação ferroviária moderna e competitiva, impondose a modernização da linha do Minho, entre Vigo e Porto,
que permitirá ligar ambas as cidades num tempo estimado
de setenta e cinco minutos, servindo todas as populações
ao longo da ferrovia, de cerca de 2 milhões de habitantes”,
sendo que a ligação “representa um pequeno investimento
financeiro que corresponde a 1/8 dos oitocentos milhões de
euros que a Comissão Europeia concedeu a Portugal para a
ligação ferroviária de alta velocidade Porto - Vigo, ou outros
fundos comunitários disponíveis, e que se perderão se a obra
não se realizar até ao final deste Quadro Comunitário”.
Os responsáveis defendem ainda que se trata de uma
“pretensão técnica e financeiramente viável, podendo ser
executada até ao fim deste Quadro Comunitário.

Plano Municipal de promoção
da acessibilidade de Monção
A Câmara Municipal de Monção apresentou publicamente o Plano Municipal de Promoção da Acessibilidade de
Monção. A cerimónia, que decorreu no auditório da Casa do
Curro, Praça Deu-la-Deu Martins, tendo sido presidida pelo
Secretário de Estado da Solidariedade e da Segurança Social.
O plano resulta de uma candidatura do município ao
Programa Rampa (Regime de Apoio aos Municípios para a
Acessibilidade) e tem como objetivo geral a eliminação de
barreiras arquitetónicas, urbanísticas e psicológicas, projetando Monção como um município aberto e acessível a residentes e visitantes.
O documento privilegia o desenvolvimento de ações de
sensibilização/ formação e o envolvimento da população local, associações e entidades locais, projetando dinâmicas
municipais com capacidade para fazer desta iniciativa um
elemento basilar de intervenção coletiva.
Entre outros aspetos, o plano municipal visa detetar os
problemas existentes no acesso a bens, serviços, espaço
público, transporte e novas tecnologias de informação, propondo soluções e ações específicas para a concretização de
condições de acesso universal.
Sabendo-se que a promoção da acessibilidade constitui
uma condição essencial para o pleno exercício da cidadania,
o documento pretende ainda a definição de medidas estratégicas para a eliminação de barreiras arquitetónicas e a apresentação de ações estruturantes que garantam a eficiência
das intervenções futuras.
As ações previstas relacionam-se com a promoção das
boas práticas de acessibilidade para todos, criação de comissão de acompanhamento, sessões de participação pública,
campanhas de sensibilização para a comunidade, ações de
formação a técnicos autárquicos, gabinetes projetistas locais,
operadores de transporte, turismo e comércio.

CERVEIRA NOVA
- o seu jornal
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Câmara Municipal de Ponte de Autarquia assume prioridade
Lima aprovou a recuperação de na eliminação de barreiras
três antigas escolas no âmbito arquitetónicas e urbanísticas
do ‘Projeto Casa Amiga’
O Município de Ponte de Lima aprovou reforçar o projeto
Casa Amiga, através da recuperação de três antigas escolas
desativadas, nas freguesias de Fornelos, Anais e Santa Cruz
do Lima.
O Projeto Casa Amiga é uma iniciativa de âmbito social,
que visa recuperar e reaproveitar edifícios públicos, com
o objetivo de criar novas ofertas ao nível habitacional e de
melhorar as condições de vida dos cidadãos mais carenciados,
procurando minimizar as necessidades do Concelho a nível
habitacional.
Numa primeira fase, os Serviços Sociais da Câmara
Municipal fazem um diagnóstico das famílias que apresentam
condições habitacionais precárias para realojá-las na sua
comunidade, evitando assim o seu desenraizamento.
Estes três equipamentos municipais irão ser totalmente
recuperados e transformados em apartamentos tipo T3, o
que possibilita às famílias mais carenciadas usufruir de um
alojamento novo e de qualidade.
Neste contexto, o Executivo Municipal aprovou as
seguintes empreitadas:
- “Construção de Casas para Habitação Social – Casa
Amiga Fornelos”
- “Construção de Casas para Habitação Social – Casa
Amiga Anais”
- “Construção de Casas para Habitação Social – Casa
Amiga Santa Cruz do Lima”.

Dadores de sangue de Viana do
Castelo fazem peregrinação a
Fátima em bicicleta

Monção apresentou publicamente o Plano Municipal de
Promoção da Acessibilidade. O objetivo é garantir “um município acessível a todos” servido por “uma sociedade mais solidária e inclusiva”, onde “as pessoas com deficiência motora
e visual assumem caráter prioritário”.
Resultando de uma candidatura apresentada ao Programa Rampa (Regime de Apoio aos Municípios para a Acessibilidade), avaliada em 150 mil euros, a execução do plano
iniciou-se em Julho passado, devendo estar concluído em
Dezembro do próximo ano.
Paula Teles, coordenadora do projeto, salientou que o
documento tem como finalidade fazer “uma radiografia completa do território”, procurando “detetar eventuais problemas”
e “apresentar soluções compatíveis com o espaço público e
privado envolvente”.
Além da criação de uma comissão de acompanhamento
e formação específica a técnicos da autarquia e gabinetes
projetistas locais, estão pensadas sessões de participação
pública e campanhas de sensibilização para a comunidade.
“O objetivo é elencar e quantificar ações estruturantes que
conduzam a uma eficaz intervenção futura” acentuou.
O Plano Municipal de Promoção da Acessibilidade de
Monção insere-se na Rede Nacional de Cidades e Vilas com
Mobilidade para Todos, segunda geração, que abrange 107
municípios portugueses. Os planos de primeira geração tiveram início em 2008 com a participação de 30 autarquias.

Trabalhos arqueológicos na
serra de Santa Luzia
A I Peregrinação a Fátima em Bicicleta de dadores benévolos das associações de dadores de sangue da Meadela e
da Areosa aconteceu entre os dias 16, 17 e 18 de setembro.
A iniciativa pretendeu promover e sensibilizar a população
em geral para a dádiva benévola de sangue, sendo, por isso,
de enaltecer a componente pedagógica da iniciativa levada a
cabo pelo grupo de onze dadores da Areosa e Meadela.
As associações em causa têm como objetivo principal a
mobilização de potenciais dadores nesta área, ajudando dadores de sangue com informações gerais e sociais e promovendo para o interesse nesta causa.

Ciclo de Ateliês com Arte
em Ponte de Lima
“Descobrir o Património
Histórico do Concelho”
No seguimento do sucesso alcançado na 1ª edição, o Município de Ponte de Lima aposta no projeto Ciclo de Ateliês
com Arte.
Promover os conhecimentos da cultura patrimonial do
Concelho, através dos equipamentos culturais e ambientais
do Município, contribuindo para a implementação de dinâmicas e parcerias com instituições locais é objetivo da iniciativa,
que inclui a realização de 11 ateliês, entre Outubro e Maio.
A primeira sessão sobre “Descobrir o Património Histórico
do Concelho” a realizar na Freguesia de Arcozelo, pretende
dar a conhecer o património vastíssimo das freguesias do
Concelho, articulando-o com a exposição temporária que decorre no Museu dos Terceiros.
Agendada para 15 de Outubro, a ação será organizado
pela Equipa Técnica do Museu dos Terceiros, entre as 9h00
e as 13h00, e está aberta a toda a comunidade que queira
aprofundar os seus conhecimentos acerca desta temática.
Mais informações ou inscrições podem ser obtidas através do portal municipal em www.cm-pontedelima.pt ou pelos
contactos: terra@cm-pontedelima.pt / 258 900401.

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

Câmara Municipal de Viana do Castelo vai apoiar um projeto de investigação de trabalhos arqueológicos na Serra de
Santa Luzia. Este apoio da autarquia enquanto parceira no
projeto da Universidade do Minho e da Universidade de Vigo,
pretende assim viabilizar uma investigação que está a revelar
um conjunto de gravuras inéditas de interesse patrimonial,
paisagístico e turístico.
A investigação está a ser levada a cabo no âmbito do projeto ENARDAS - Espaços naturais, arte rupestre e
deposições na Pré-História da fachada ocidental do CentroNorte português: das ações aos significados e decorre na
área da serra de Santa Luzia por parte de docentes e discentes da Universidade do Minho e da Universidade de Vigo.
O seu principal objetivo é proceder à prospeção e inventariação de gravuras rupestres, a escavações arqueológicas,
a análises sedimentológicas, à classificação litológica de
afloramentos com arte rupestre, à inventariação de lugares
de depósitos metálicos da Idade do Bronze e à identificação
da proveniência da coleção de metais pré-históricos da Casa
dos Nichos.
Enquanto parceira, a Câmara Municipal de Viana do Castelo apoia financeiramente esta investigação que está já a revelar um conjunto de gravuras rupestres inéditas, de grande
interesse em termos patrimoniais, paisagísticos e turísticos.

Inaugurado novo quartel
dos Bombeiros Voluntários
de Ponte de Lima
No Município de Ponte de Lima foi inaugurado, no dia 25
de setembro o novo quartel dos Bombeiros Voluntários.
Esta nova infraestrutura há muito ansiada pela Corporação de Bombeiros, veio colmatar a carência de instalações
adequadas e modernas, face às existentes, retirando este
equipamento do interior da malha urbana e colocando-o
numa localização periférica mais favorável.
Desta forma, o novo equipamento permitirá um claro contributo para um melhor funcionamento dos Serviços Municipais de Proteção Civil e consequentemente para a melhoria
da qualidade
q
de vida das populações.
O n
novo quartel, fruto do protocolo de colaboração celebrado entre o Município e a Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima, foi financiado pelo
Bombei
POVT E
Eixo III - Programa Prevenção, Gestão e Monitorização de Riscos Naturais e Tecnológicos e implicou um investimento d
de aproximadamente 1,5 milhões de euros.
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Uma luz ao fundo do túnel?

CIM Alto Minho apresenta candidatura
do Centro Mar ao ON.2
A Comunidade Intermunicipal do
Minho-Lima (CIM Alto Minho) acaba de
submeter uma candidatura ao Programa
Operacional Regional do Norte (ON.2 O Novo Norte), no valor de 1.250 milhões de euros, para o desenvolvimento
de um programa de promoção e comunicação do Centro de Mar, enquadrado
com um conjunto de projetos estruturantes, que têm por objetivo dinamizar a
náutica desportiva e de recreio e reforçar o posicionamento da região como
“Cidade Náutica do Atlântico”.
Refira-se que o Centro de Mar corresponde a um dos projectos-âncora do
“Cluster do Conhecimento e da Economia do Mar”, que foi reconhecido como
Estratégia de Eficiência Coletiva pela
Autoridade de Gestão do Programa
Compete, no âmbito de uma candidatura da Oceano XXI – Associação para o
Conhecimento e Economia do Mar.
A CIM Alto Minho assume o papel
de entidade coordenadora do Centro
de Mar, um projeto agregador de competências e ativos estratégicos ligados
ao mar e aos rios, que tem como papel
central o reposicionamento e a afirmação do território como região atlântica
de qualidade, com capacidade de atração da procura de produtos e serviços
de turismo náutico (desportos náuticos,
navegação de recreio e cultura e vivência marítimas), sobretudo oriunda dos
mercados europeus emissores de turistas náuticos.
Além de um programa de promoção e comunicação, objeto da candidatura apresentada pela CIM, o Centro

de Mar inclui um conjunto de projetos
estruturantes como a construção e requalificação das marinas atlânticas de
Caminha e Esposende, a construção
dos equipamentos de remo, vela e canoagem de Viana do Castelo e a transformação do navio Gil Eannes na porta
de entrada do Centro de Mar, enquanto
Centro de Interpretação Ambiental e de
Documentação Marítima, prevendo-se
que, a médio prazo, produza também
efeitos positivos noutros concelhos do
Alto Minho.
Este conjunto de investimentos será
realizado pelos municípios de Viana do
Castelo, Caminha e Esposende, tendo sido já submetido em candidaturas
apresentadas individualmente pelos
municípios ao ON.2.
O Centro de Mar, a criar na região,
foi, assim, concebido como um espaço
multifuncional e polinucleado, com lo-

calizações dispersas (mas organizadas
em função das características e potencialidades do local em que se estabelecem), no intuito de cobrir todo o território nas diferentes valências e valores
em presença, de forma a contribuir para
o desenvolvimento económico, social,
cultural e ambiental de toda a região.
A candidatura da CIM pretende dar
visibilidade aos demais investimentos
do Centro de Mar, apontando essencialmente na criação de uma marca de
excelência para o Centro de Mar, ligada
à costa atlântica e claramente identificadora e diferenciadora da região, no
desenvolvimento de ações promocionais, na realização de eventos náuticos
e na dinamização e internacionalização
do Centro de Mar, sobretudo na área
de negócios e captação de novos públicos.
Cristina Paço

“Detidos autores de furtos”
O Posto Territorial de Monção do
Destacamento Territorial de Valença
deste Comando, recebeu uma informação de populares, sobre a presença de
indivíduos suspeitos junto do Supermercado Minipreço na vila de Monção,
sendo que eram apontados como suspeitos de terem furtado alguns objetos
que ocultavam em sacos de mão.
Na posse desta informação, o Comando do Destacamento Territorial de
Valença mobilizou um dispositivo de
cerca de 20 militares, no sentido de
montar um controlo policial em todos
os possíveis itinerários de fuga, o que
levou a que fosse intercetado pelo NIC
(Núcleo de Investigação Criminal), o
veículo referenciado (Seat Toledo de
matrícula portuguesa), que circulava na
EN 101 em Lapela – Monção, no sentido Monção – Valença, com 03 (três)

indivíduos no seu interior.
Entretanto uma patrulha do Posto
de Monção intercetou um quarto indivíduo, junto ao Supermercado Minipreço,
referenciado como pertencente ao mesmo grupo.
Devido às suspeitas que recaiam
sobre todos, e porque foi encontrado
na sua posse diversa mercadoria de
origem duvidosa (34 caixas de lâminas
de barbear, 71 desodorizantes e 14 cremes de beleza), foram de imediato detidos, apurando-se serem os mesmos
de nacionalidade Romena, 03 (três)
homens de 26, 30 e 34 anos de idade,
e 01 (uma) mulher com 29 anos, todos
eles com residência em Vila Nova de
Gaia.
Diligências posteriores permitiram
apurar que os produtos que transportavam tinham sido furtados naquela

manhã, no Supermercado Minipreço
e no Supermercado Coca, ambos em
Monção, através do método de ocultação em sacos de mão, idênticos aos utilizados no transporte de computadores
e malas de senhora, forrados com alumínio (ludibriando assim os sistemas de
segurança), os quais levavam consigo
dentro da viatura.
Contactado o Tribunal Judicial de
Monção, este determinou que os detidos fossem restituídos à liberdade,
depois de constituídos arguidos e prestado TIR (Termo de Identidade e Residência), sendo que o processo será
remetido àquele Tribunal.

Comando Territorial de
Viana do Castelo

“Recuperação de material furtado”
No dia de ontem, 13Set11, entre
as 17h00 e as 21h30, o Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento
Territorial de Valença deste Comando
Territorial da GNR, desenvolveu uma
operação tendo em vista a recuperação
de material furtado na cidade de Valença.
A operação, na qual foram empenhados 06 (seis) militares daquele órgão de investigação criminal, surgiu na
sequência de uma investigação iniciada
imediatamente após 03 (três) furtos perpetrados em duas lojas de informática
daquela cidade, um no dia 07Set11 e os
outros dois no passado fim de semana
(dias 10 e 11), sendo que uma das lojas
foi alvo de furto em duas ocasiões, nos
quais foram furtados 10 computadores
portáteis, impressoras, monitores e outras ferramentas informáticas.
Após localização e identificação do
suspeito da prática dos crimes acima
enunciados, foram realizadas 04 (quatro) buscas domiciliárias naquela cidade, das quais resultou a recuperação
de 08 (oito) computadores portáteis e
de uma mala de ferramentas.
O suspeito, residente em Valença,
de nacionalidade brasileira e com 16

É verdade caro leitor.
É possível haver uma luz ao
fundo do túnel, no caso do
dossier dos Estaleiros Navais
de Viana do Castelo.
Segundo notícias do nosso colega Correio da Manhã,
de 2 do corrente, os E.N.V.C.
podem ter solução. É que há
3 propostas de investimento,
4 propostas de parceria e 6
encomendas. Isto foi dito,
àquele jornal, pelo administrador Miguel Novais, após
Escreve:
reunir com o Ministério da
Antero Sampaio
Defesa. Há propostas da Eu(Pontével)
ropa (incluindo Portugal) Ásia
e América.
Conforme toda a gente
sabe, o Ministro da Defesa dilatou até Outubro, o prazo para
se encontrar uma solução para os Estaleiros Navais de Viana
do Castelo.
Claro que, quem ler esta notícia, dirá logo “não há fome
que não dê em fartura”. Oxalá seja verdade, para bem dos
oitocentos trabalhadores daquela unidade de indústria naval
de tecnologia de ponta, da região minhota.
Caro leitor. Os Estaleiros Navais de Viana do Castelo
são um dos “ex-libris”, desta Princesa do Lima. Foram fundados em 1944, fruto de uma união de esforços de empresários
vianenses de sucesso e seria um desastre, uma perda nacional se esta unidade de construção naval, deixasse de dar o
pão de cada dia a centenas de famílias minhotas. Além disso,
todos os trabalhadores dos E.N.V.C. são técnicos especializados, de alto gabarito, muitos deles com cursos técnicos da
antiga Escola Industrial e Comercial de Viana do Castelo. Ora
estes conhecimentos não poderão, no meu entender, nunca,
um dia, serem deitados ao lixo. Por isso, faço um apelo à Comissão de Trabalhadores desta empresa que exerça toda a
sua capacidade negocial para que, quem venha a explorar os
estaleiros, nacional ou estrangeiro, aproveite a maioria desta mão-de-obra especializada que, como disse, desde 1944,
honrou e honra, a nossa indústria de construção e reparação
naval.
Uma luz ao fundo do túnel? Vamos acreditar.

Uso inadequado de
computadores prejudica coluna
A utilização de computadores sem as precauções necessárias pode ser prejudicial à saúde, particularmente no que
diz respeito à coluna, alerta a Campanha Olhe pelas Suas
Costas.
“Uma postura corporal correta frente ao computador é
a melhor maneira de prevenir dores nas costas e eventuais
problemas de coluna e lesões musculoesqueléticas. É fundamental, por exemplo, ter em atenção ao posicionamento do
monitor do computador que deve estar ao nível dos olhos do
utilizador”, explica o neurocirurgião Paulo Pereira, coordenador nacional da campanha Olhe pelas Suas Costas.
O pescoço, a parte inferior das costas e os punhos são
as zonas do corpo mais afetadas pela utilização inadequada
de computadores, especialmente se esta ação for repetida e
continuada, por longos períodos.
“É importante que os ombros estejam descontraídos, as
costas direitas e os cotovelos e joelhos dobrados em ângulos
rectos. A altura da cadeira deve ser regulada para que os
pés possam estar bem apoiados no chão e o ideal é usar
uma cadeira que tenha apoio para a parte inferior das costas,
ou experimentar usar uma almofada nessa região”, aconselha Paulo Pereira. E acrescenta: “Lembre-se também que é
preciso levantar-se pelo menos de duas em duas horas, para
uma breve caminhada, por exemplo ir beber água, de forma
a promover a atividade dos músculos da coluna e membros
inferiores”.
A Sociedade Portuguesa de Patologia da Coluna Vertebral promove, pela 2.ª vez em Portugal, a Semana de Sensibilização para a Coluna, de 10 a 16 de Outubro.
Um estudo, realizado no âmbito da campanha Olhe pelas
Suas Costas, indica que sete em cada 10 portugueses sofrem de dores nas costas e 28,4 por cento sentem que a sua
atividade profissional já foi prejudicada ou comprometida de
alguma forma pelo facto de ter dores nas costas.
www.olhepelassuascostas.com

ESTAMOS NA NET EM

www.cerveiranova.pt

anos de idade, foi constituído arguido,
e será ouvido no âmbito do inquérito a
correr termos naquele Destacamento.
O mesmo terá sido auxiliado naquela
prática delituosa por dois cidadãos me-

nores também de nacionalidade brasileira.
Comando Territorial de
Viana do Castelo
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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
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PALAVRA DE DEUS
E-mail: pastorvenade@yahoo.com / Página na Internet: www.igrejaemanuel.org
Mas alegrai-vos no facto de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis
Se, pelo nome de Cristo, sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da Gloria de Deus. (1ª Pedro 4:13-15).

COMENTÁRIO
Escreve:
Manuel Venade Martins
(Pastor Evangélico)

INTRODUÇÃO
Dentro da própria humanidade existente nos cinco Continentes deste planeta, se encontram dois tipos de indivíduos,
na qual diferem nas suas convicções espirituais uns dos outros. Por exemplo:
a) Sua maneira de viver em família.
b) Sua maneira de viver na vida social.
c) Sua maneira de viver religiosamente, aqui há muita diversidade, derivado aos seus credos que professam, na qual
são muitíssimos, difícil de conhecê-los e por conseguinte de
interpretarmos.
Por exemplo, falando do ramo da cristandade, já por si
não são assim tão poucos, existe um variado leque religioso, a onde o ponto central é o moralismo, o que entre eles
se apregoa ou ensina. Mas senão formos trouxas, mas com
bom senso e visualidade, se desejarmos saber, se essa vida
religiosa, se de facto se enquadra ou não no Autêntico Cristianismo, eu penso que Deus nos vai ajudar a deslumbrar,
decepar e a destorcer todos os enganos que possam existir
em nossa maneira de viver.
Precisamos de Deus, precisamos do Senhor Jesus e por
conseguinte precisamos da pessoa Bendita do Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus o disse: Sem mim, nada podereis
fazer (João 15:5). Se houver desejo profundo de teu coração,
em descobrires em ti mesmo essa importante realidade, não
pescas a esperança, porque o Senhor Deus se revelará a ti
mesmo. Agora de facto o desejas? Pergunto se a resposta for
Sim, e te humilhares na potente mão de Deus. Ele (JESUS)
te vai exaltar. Crê somente e não duvides (1ª Pedro, 5: 6).

COMENTÁRIO
Qualquer apelo dirigido ao público em nome de Cristo
que não vá além de um convite à religiosidade, deverá ser
reconhecido como facto de conteúdo humano a que se citam
algumas palavras de Jesus para faze-lo parecer cristão. Porem só é verdadeiramente cristão, aquele que concorda com
o Espírito de Deus e os ensinos de Cristo, tudo o demais não
é cristão, por conseguinte é anticristão, não importa donde
venha.
Cristo chama as pessoas a virem a Ele, e nós também
chamamo-las para terem alegria no Seu nome. Ele chama-as
para que abandonem o mundo do pecado. Nós garantimos
que se as pessoas não aceitarem o Senhor Jesus, o mundo
será o seu refúgio. O mundo chama-as para o sofrimento,
nós chamamo-las para gozarem a vida eterna com Cristo,
que Ele a você oferece. Jesus chama o ser humano para
a redenção e conversão. O mesmo para que se espalhe e
anuncie como heróis da fé para que se torne um astro no
meio de uma geração perversa e idolatra.
Num mundo como este, na situação em que está que
deve fazer um cristão propenso a agir com seriedade? É fácil
dar a resposta. Todavia é difícil segui-la. Primeiro, aceite a
verdade sobre si mesmo, o leitor não vai ao médico à procura de conforto mas para descobrir o que está mal e como
agir nessas circunstâncias. Busque o reino de Deus e a sua
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JÚLIO DA SILVA ARAÚJO

(2011-10-A)

O AUTÊNTICO CRISTÃO
justiça. Busque por intermédio de Cristo. Mantenha relações
certas com Deus, e depois insista em manter relações certas
com o seu semelhante. Disponha-se solenemente a corrigir
as suas ações e engrandeça o nome de Deus, mortifique as
paixões da carne, simplifique a sua vida. Tome a sua própria
cruz e aprenda com Jesus Cristo a morrer para este mundo,
afim d’Ele o ressuscitar no devido tempo.
Se o leitor fizer estas coisas com fé e amor, conhecerá a
paz, porém será a paz de Deus que excede todo o entendimento. Conhecerá a alegria, mas será a alegria da ressurreição, não a irresponsável felicidade dos homens que insistem
em gozos carnais. Conhecerá as fortalecedoras consolações
do Espírito Santo no seu coração. Consolações que muitas
vezes brotarão como um manancial no deserto, não porque
o leitor haja procurado isto, mas sim porque procurou fazer a
vontade de Deus a todo o custo. Bem podemos sofrer agora,
porem terá uma longa eternidade para fruir. E o nosso gozo
será válido e puro, pois virá de forma certa e na hora certa.
O apóstolo Pedro anuncia-nos a não ficarmos comovidos,
desanimados e entristecidos pelas provas que nos possam
surgir, como militante soldado de Cristo, mas suportar com
alegria qualquer acontecimento, que por ocaso ocorra em
nossa caminhada (1.ª Pedro 4:13).
FACTOS IMPORTANTES EM SUA VIDA
1.º - Leia a Bíblia com regularidade. Leia alternativamente, porções do Antigo e do Novo Testamento. Comece no
início de cada um deles, marque o lugar onde suspendeu a
leitura e principie ai outra ver. Logo que termine cada Testamento, recomece a leitura.
2.º - Faça sua Oração. Por sua própria sabedoria o leitor
não pode compreender a Palavra de Deus. Sempre que ler
as Escrituras Sagradas busque cuidadosamente o auxílio do

Espírito Santo, e peça, no nome de Jesus, que Ele o ilumine.
3.º - Meditação. Pense no que está a ler e dessa forma
aplicará a verdade ao seu próprio coração, encontrando, assim, novos e mais profundos significados. É melhor ler pouco
com meditação, do que muito sem pensar no que lê.
4.º -.Para si mesmo. Primeiro receba você mesmo a bênção e poderá então comunicá-la a outrem. Faça sempre esta
pergunta: Em que sentido se aplica a mim aquilo que estou
a ler?
5.º - Com fé. Não com afirmações que o leitor pode crer
ou não, mas como Palavra revelada de Deus. Receba cada
palavra como certa, com uma confiança tão simples como a
de uma criança. Descanse nas promessas que a Bíblia oferece. Leia, como havendo sido dirigida para si.
6.º - Agora pô-la em prática: Devemos aceitar a Palavra
do Senhor como a revelação da Sua vontade. Na mesma
está dito quem devemos ser e o que devemos fazer. Deus
espera que sejamos filhos obedientes (1.ª Pedro 1:14).

IMPORTANTE
Se o amado leitor deseja mais e melhores esclarecimentos, pode contactar comigo através dos telefones 251
823 463 (em Portugal) ou 001 631 666.9238 (USA) ou, ainda,
o nosso representante para Portugal, Sr.ª Isabel Tenedório,
pelo telefone 251 107 069 ou pelo telemóvel 964 262 007.
Se desejar, pode visitar o nosso Web site na Internet em: http://www.igrejaemanuel.org
Pode ainda escrever para:
IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS EMANUEL
14 Connecticut Ave.
BAY SHORE, NY 11706-3007
USA
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MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
MARINHA
AUTORIDADE MARÍTIMA NACIONAL
CAPITANIA DO PORTO DE VIANA DO CASTELO

EDITAL N.º 002/2011
VÍTOR MANUEL MARTINS DOS SANTOS, Capitãode-mar-e-guerra, Capitão do Porto de Viana do Castelo, ao abrigo das competências que lhe são conferidas
pelo Capítulo V do Regulamento Geral das Capitanias e
pela alínea a), do n.º 6, do art. 13.º, do Decreto-Lei n.º
44/2002, de 2 de Março, faz saber que nesta repartição
marítima corre termos processo de JUSTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA POR USUCAPIÃO, em que é requerente Carlos Alberto Esteves da Rocha, com o número de
identificação fiscal (NIF) 195845137, solteiro, residente
em Lugar de Cortinhas, s/n, 4920-130 Sopo, Vila Nova
de Cerveira, do direito de propriedade da embarcação
insuflável de marca Bombard, modelo Tropik 335, com
o comprimento 3,33 mts., boca 1,50, pontal 0,40 mts., de

MARIA MANUELA RAMOS
PORTUGAL REBELO

cor cinza, com o número de casco FR-XDCB1628F001 e
número de série 1438 e do motor fora-de-borda, de marca “TOMOS’, número de série 226019, 4 HP a gasolina
de mistura, para, querendo, no prazo de 10 dias subsequentes ao termo do prazo dos editais, deduzirem oposição nos termos do n.º 1 do artigo 117-H do Código do
Registo Predial, alterado pelo Decreto-Lei n.º 116/2008,
de 4 de Julho, aplicável supletivamente ao registo patrimonial marítima.
Capitania do Porto de Viana do Castelo, 21 de Setembro de 2011
O Capitão do Porto,
Vítor Manuel Martins dos Santos
(Capitão-de-mar-e-guerra)

LOVELHE - Vila Nova de Cerveira

(Faleceu em 14 de setembro de 2011)

5.º ANIVERSÁRIO DO FALECIMENTO

JOÃO HERCULANO
MARTINS RODRIGUES

AGRADECIMENTO

(18 de outubro de 2011)

(Faleceu em 20 de setembro de 2011)

A FAMÍLIA
FAMÍLIA,, muito sensibilizada com as muitas provas de carinho e amizade
recebidas por ocasião do
falecimento e funeral do
saudoso extinto, vem, por
este ÚNICO MEIO, agradecer muito reconhecidamente a todas as pessoas que
carinhosamente 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.

Neste quinto aniversário do teu regresso
ao Senhor a dor é grande
como no primeiro dia, mas
só queremos lembrar com
ternura o teu amor pela
vida e o carinho que sempre destes a todos em volta
de ti.
Comunicamos que
a Missa de sufrágio terá
lugar no sábado, dia 22 de
outubro, pelas 18 horas, na
Igreja Matriz de Vila Nova de Cerveira, agradecendo desde já a todos quantos participarem nesta eucaristia.
Vila Nova de Cerveira, 5 de outubro de 2011
A FAMÍLIA

AGRADECIMENTO
A FAMÍLIA, na impossibilidade de o fazer pessoalmente como gostaria, vem,
por este ÚNICO MEIO, agradecer a presença de todos e
o apoio na hora de saudade
e despedida do seu ente
querido, bem como a todos
os que, de algum modo, lhe
manifestaram o seu sentimento de pesar por tão infausto acontecimento e que participaram na missa
do 7.º dia em sufrágio da sua alma.
Ad aeternum, Lda. / Vila Nova de Cerveira
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A serra de Oena, em Cerveira

Carta aberta
Vila Nova de Cerveira setembro de 2011
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal
de Vila Nova de Cerveira,
Exmo. Sr. Presidente da Junta de Freguesia
de Vila Nova de Cerveira,
O meu nome é João da Rocha Cunha e sou emigrante
em França há mais de 20 anos. Possuo uma propriedade
situada na Rua da Agroeira, paralela ao Bairro de São Roque
e sempre que volto a Portugal aquando das minhas férias, é
com muito desagrado que me deparo sempre com o mesmo
cenário, ano após ano.
Devido a obras que beneficiaram o bairro supracitado, os
acessos e certos caminhos foram melhorados, mas também
houve pontos que ficaram esquecidos. Falo, acima de tudo,
do estado em que se encontra o regato (ou ribeiro) de São
Gonçalo, assim como toda a área envolvente até à Capelinha
do Senhor dos Esquecidos. Provavelmente, essa zona já não
esteja sob a alçada da Junta de Freguesia de Vila Nova de
Cerveira, mas acredito que esta pode acionar meios, como
o contacto direto com a Junta de Freguesia de Loivo, para
tomaram as devidas providências.
De facto, o ribeiro nomeado encontra-se em estado de total abandono, onde cresce mato e silvado a olhos vistos, para
não mencionar o lixo acumulado ao longo dos tempos. Se durante o verão só cone um ténue fio de água, tal não acontece
durante as chuvas de inverno, e o mato que se encontra lá
dificulta a passagem da força das águas, as quais chegam a
galgar as margens da ponte, impedindo, por vezes, o acesso
dos transeuntes, tanto de automóvel como a pé.
Por isso, gostaria de fazer uma chamada de atenção para
este problema, pois esta situação está a agravar-se de tal
modo que os habitantes daquela zona já fazem caminhos alternativos para se deslocarem para outros pontos da vila.
Outra questão que queria salientar é o facto de existir
pouca ou nenhuma iluminação na zona a que me refiro no
início desta carta, visto que um dos únicos pontos de luz localizados se encontra dentro da propriedade dos meus pais
(Quinta da Carvalheira), que por conseguinte, é onde se encontra também a minha moradia.
Tenho conhecimento de casos de pessoas que recorrem
a lanternas manuais e outros sistemas de iluminação para
conseguirem chegar a suas casas, visto não terem como se
guiar com luz camarária. De modo a poder fazer valer as minhas questões, apresento, de seguida, algumas fotografias
que dão conta do estado dos locais referidos.
Finalmente, quero lembrar aos responsáveis pela plataforma e pelo site da Câmara Municipal, que tenham em conta
possíveis erros e falta de conexão com o e-mail disponível
nos contactos, já que escrevo esta carta para contornar esse
problema e outras dificuldades com que me debati, quando
decidi aceder ao site
site..
Desde já agradeço a sua atenção e disponibilidade para
a leitura desta carta e aguardo ver os meus pedidos atendidos, não só para ver a questão resolvida, mas também para
reforçar o brio que tenho para com a minha vila e que todos
deviam ter.
Sem mais de momento e com os meus mais sinceros
cumprimentos,
João da Rocha Cunha

Quem em Vila Nova de Cerveira,
sobe ao monte de S. Paio tem o prazer
de desfrutar de uma das mais belas paisagens do alto Minho.
Dos dois miradouros naturais que a
serra tem, só um tem um acesso bom,
o outro é muito ruim. Para o Veado vaise bem e este é um dos sítios que tem
uma excelente paisagem. O outro que
é o torreão de Pena, já é mais difícil.
Estou a dizer que é difícil mesmo com
a conservação que é feita pelas Eólicas
para conservação própria porque sem
estas só lá se chegava a pé. Mas não
é das belas vistas que a serra tem que
aqui irei falar mas sim dos seus caminhos, ou melhor da falta deles. Quem
num fim de semana, queira dar um
passeio pela serra encontra sempre
um obstáculo pela frente. Se subirmos
pela Sr.ª da Encarnação só podemos ir
até ao Convento de São Paio e aí voltar para traz e toda a gente que alguma
vez fez um passeio destes sabe qual é
a frustração de não ter continuação no
seu caminho. Do outro lado podemos
subir pela Castanheiro e aí acontece
o mesmo. Sabemos que os caminhos
são as veias da comunicação e que
sem eles as pessoas não passam. Cerveira durante muitos anos tem investido

só no centro da vila, descurando todo o
resto como o meio social.
Temos um bom acesso até ao convento de São Paio, mas daí para a
Pereira não se passa porque ninguém
teve nunca o bom senso de conservar
o que os antepassados nos deixaram, e
para cima em direção a Covas ou Sopo

só para quem tiver um todo-o-terreno.
Estamos a falar de caminhos de fácil
manutenção no estado de terra batida,
ou mesmo de uma requalificação com
um pouco de betão que seria o mais
lógico.
Constantino Rocha - Gondar

Centro de Cultura de Campos, 25º Aniversário
Com um programa muito variado o
Centro de Cultura de Campos marcou
a passagem das suas “Bodas de Prata”
a que a população da Freguesia aderiu
com muito interesse e carinho.
No primeiro dia ribombaram os Foguetes e desfraldaram-se as Bandeiras
que trouxeram cor e alegria ao ambiente, seguindo-se a abertura das “Tasquinhas” e à noite foi o encanto da Poesia
que, com muita alma e sentimento todos
puderam escutar, deliciados, proclamar
no Palco do respetivo Salão pela voz
dos seus autores ou pelos “locutores de
serviço”, sendo de destacar o elevado
número de temas e autores apresentados!
No segundo dia, com as “Tasquinhas” em pleno funcionamento, apareceram
os “Jogos Tradicionais”,
os mesmos que, há cinco décadas
atrás, atraiam a juventude de então: a
Tração à Corda, o Arco com a sua Gancheta, as Malhas, os Carrinhos de Ombro...foi um momento de camaradagem
e descontração A noite foi preenchida
com os Grupos que têm atividades regulares no Centro de Cultura de Campos, desde logo 3 Grupos de Ginástica,
o Grupo de Judo, o Grupo de Leitura, o
Grupo de Danças e o Grupo de Expressão Corporal. O tão elevado número
de praticantes juntou-se a curiosidade
de tantos que quiseram apreciar a leveza e beleza de movimentos e as “habilidades” que tão exímios artistas mostraram. Foi uma noite deslumbrante e
vibrante!
No terceiro dia tivemos uma conferência pelo Exmo. Sr. Prof. Doutor Barbosa de Melo, ex-presidente da Assembleia da República, que dissertou
sobre “Voluntariado” numa perspetiva
de Empreendedorismo Social e que depois dialogou sobre vários temas com
a farta assistência e que a todos en-

Espaço cívico em Lovelhe

cantou pela sua bonomia, simplicidade
e simpatia.
Foi depois o momento do Centro de
Cultura de Campos homenagear as Associações mais representativas da Freguesia, com “Diplomas de Bem Fazer”:
Associação Desportiva de Campos,
Agrupamento de Escuteiros de Campos,
Escola de Música do Centro Paroquial
de Campos, Rancho Folclórico Cáritas
de Campos e Colégio de Campos.
A noite terminou com um concerto
de Violino e Piano a cargo dos excecionais jovens músicos Rodrigo e Irene,
que prenderam as atenções e fizeram
com que os seus acordes ainda permaneçam nos ouvidos de quantos tiveram
o privilégio de assistir a tão soberba exibição!
No último dia a sempre esperada
caminhada, com mais de duas centenas e meia de participantes, (pena a
ausência da atleta Manuela Machado
por motivos imprevistos de ordem familiar), e que decorreu com muita anima-

Venho informar que em Lovelhe abriu um Espaço Cívico que pretende desenvolver atividades
com interesse para a população, nomeadamente,
entretenimento, apoio social para aposentados e
outros.
Com o decorrer do tempo pretende-se oferecer à população cursos de informática, manutenção física, música e outras atividades que sejam
importantes para a população.
Está aberto todos os dias da semana das
10h00 às 12h00 e das 14h00 ás 18h00.
Em Lovelhe também já está a funcionar de forma gratuita e livre o acesso à internet. De momento o acesso não está condicionado mas a partir do
mês de Outubro todas as pessoas que queiram
usufruir deste serviço tem somente que se registar na Junta de Freguesia, de forma gratuita.
João Araújo
(Lovelhe)

ção, bem patente no convívio da refeição coletiva que se seguiu.
Encerraram-se
as
comemorações com a missa, que serviu também
para recordar todos quantos já serviram
esta causa do associativismo e que já
partiram, e para dar ânimo aos que continuam a manter a “chama viva” de tão
relevante serviço em prol do bem comum!
Uma palavra de apreço aos que participaram nas atividades, aos que ajudaram na organização, aos patrocinadores e às entidades Públicas que tão
generosamente colaboraram e às palavras de estímulo do Reverendo Pároco
de Campos que calaram bem fundo no
coração de todos.
Está de Parabéns o Centro de Cultura de Campos, mas também a Freguesia de Campos pela presença e pelo
brilho como tudo de processou!
Campos, setembro 2011
R. M.

CERVEIRA NOVA
O SEU JORNAL

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
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Remo
1.º Lugar no yolle
de 4 juvenil masculino
Remadores da ADCJC brilham no
Ferrol (Corunha - Espanha)

CAMPEONATO
NACIONAL
3.ª DIVISÃO
(Série A)

CAMPEONATO
DISTRITAL DA
I DIVISÃO
(Série A)
1.ª JORNADA
RESULTADOS

1.ª JORNADA
RESULTADOS

Gandra, 2 - Castanheira, 1
Arcozelo, 3 - Fachense, 4
Paçô, 2 - Lanhelas, 1
Vit. Donas, 1 - Moledense, 1
CLASSIFICAÇÃO

Triatlo da Amizade –
“orgulhosos e divertidos, estes
cerveirenses estão doidos!”
O prólogo de todas as edições dos livros do Astérix, o
gaulês é: “Estamos no ano 50 antes de Cristo. Toda a Gália
foi ocupada pelos romanos... Toda? Não! Uma aldeia povoada por irredutíveis gauleses ainda resiste ao invasor. E a vida
não é nada fácil para as guarnições de legionários romanos
nos campos fortificados de Babaorum, Aquarium, Laudanum
e Petibonum...”.
Pois bem, depois do desempenho dos atletas cerveirenses na prova de triatlo do dia 25 de setembro, podemos dizer
que “Estamos no ano 2011 depois de Cristo. Os atletas Galegos ganharam todos os prémios do Triatlo da Amizade...
Todos? Não! Uma vila povoada por irredutíveis cerveirenses
ainda resiste. E a vida não é nada fácil para os atletas no Rio
Minho, nos campos fortificados de Lovelhe e no Castelo de
Goián. Com o cervo ao peito e as cores verde e amarelo ao
vento, nove orgulhosos e divertidos atletas usados e jovens
avançaram destemidos para a defesa da honra Lusa, agrupados em 3 equipas: equipa A - Ricardo Afonso / José Gomes
/ Vítor Silva; equipa B - Gil Fernandes / André Vasconcelos /
Marco Silva; equipa C - Virgílio Barbosa / Manuel Monteiro /
Nuno Silva. Todos acabaram e foram felizes.”
Pelo desenrolar da competição desta 5.ª edição do triatlo
estão de parabéns os atletas, a organização e a Câmara Municipal que há cinco anos apostou na realização desta prova
que se vem afirmando no calendário Nacional e Galego. De
facto, se atendermos que na sua primeira edição (em 2006)
o número de atletas inscritos foi de cerca de 70 contra os
190 deste ano, concluímos que esta prova tem ganho importância não só pelo crescimento da modalidade, mas também
porque a competição que decorre entre Cerveira e Goián é,
segundo o testemunho dos atletas, uma as mais bonitas e
atrativas da Península Ibérica.
Quanto aos resultados desportivos... uma vez mais a
guarnição Galega ganhou quase tudo. Quase, porque um
dos pódios em disputa (primeiro lugar da classificação geral
por estafetas) foi arrebatado por uma equipa Cerveirense.
Não somos especialistas nesta exigente modalidade, nem
ambicionamos lugares cimeiros, simplesmente quisemos
compartilhar a experiência única de participar num triatlo e
demonstrar que o desporto é uma atividade sã, ao alcance
de todos e que com maior ou menor dificuldade juntos conseguimos nadar 750 metros, pedalar 17,4 km e correr 4.700
metros em 1 hora e 26 minutos.
Nas estafetas cada atleta faz uma parte do percurso total
(natação, ciclismo ou corrida), sendo o resultado final um trabalho de equipa. No entanto, destacamos a prestação individual dos jovens atletas, em especial o brilhante desempenho
do Gil Fernandes (16 anos) que no setor da natação fez o 6.º
melhor tempo geral e lançou a equipa B para a vitória. Para
avaliar a dimensão deste feito salientamos que estavam presentes os melhores atletas sénior da Galiza e boa parte da
elite nacional.
Agradecemos o apoio da nossa equipa técnica e às centenas de Cerveirenses que ao longo da marginal do Rio Minho, junto do forte de Lovelhe e no castelo de Goián foram
incansáveis no incentivo a todos os atletas, com especial carinho para os da terra.
Duas últimas notas: A primeira para pedir desculpa a todos quantos manifestaram vontade de participar nesta prova
e que por motivos de ordem técnica não foi possível atender... fica para o ano. Por fim, os nove atletas participaram
em representação da comissão de festas de São Roque das
Cortes 2012... + que uma festa! e dedicam calorosamente o
seu esforço a quem tem fé e coragem para ultrapassar as
momentâneas inquietações de saúde.
Vítor Nelson Esteves Torres da Silva

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

Debaixo de umas excelentes condições climatéricas e na
presença de 12 clubes 8 galegos, 3 astúrianos e 1 português,
decorreram no passado domingo, 24 na cidade Galega do
Ferrol (La Coruña) as regatas do XV- Troféu Internacional
de Yolas “Ciudad de Ferrol”, regata oficial do calendário espanhol e de apuramento para o campeonato de Espanha da
modalidade.
A Associação Desportiva e Cultural da Juventude de Cerveira teve a melhor participação de sempre de equipas portuguesas nesta regata ao arrecadar 1 medalha de ouro yolle
de 4 juv. masc., 1 de bronze yolle de 4 jun. fem., para além
de dois excelentes 4º lugares da equipa júnior masc. e sénior
masc., a escassos segundos do 3º lugar. Estas duas regatas
foram vencidas pelas equipas campeãs de Espanha do ano
transato.
Mas a grande vitória da equipa juvenil masculina da
ADCJC, composta por Ivo Carvalho, João Costa, João Paulo, Tiago Pontes e Filipe Melo (Tim.), e a forma categórica
como a mesma aconteceu é que viria a surpreender todos os
presentes. De realçar que nesta altura da época os remadores espanhóis estão numa fase muito mais avançada da sua
preparação, em detrimento dos remadores da ADCJC que
têm apenas 2 semanas de treino.
ADCJC

V Edição do Triatlo da Amizade
em Cerveira e Tominho

1.º - Gandra

3

2.º - Fachense

3

3.º - Paçô

3

4.º - Vitorino Donas

1

5.º - Moledense

1

6.º - Castanheira

0

7.º - Arcozelo

0

8.º - Lanhelas

0

Melgacense, 2 - Cerveira, 1
Marinhas, 1 - Bragança, 2
Vilaverdense, 0 - Amares, 0
Fão, 0 - Esposende, 1
M. Fonte, 0 - St. Maria, 4
Joane, 0 - Vianense, 1

2.ª JORNADA
RESULTADOS
Cerveira, 1 - Joane, 2
Bragança, 3 - Melgacense, 0
Amares, 1 - Marinhas, 1
Esposende, 0 - Vilaver.se, 4
St. Maria, 0 - Fão, 1
Vianense, 3 - M. Fonte, 0

3.ª JORNADA
RESULTADOS
Cerveira, 0 - Bragança, 1
Melgacense, 2 - Amares, 1
Marinhas, 2 - Esposende, 0
Vilaver.se, 3 - St. Maria, 0
Fão, 0 - Vianense, 0
Joane, 0 - M. Fonte, 0

CAMPEONATO
DISTRITAL DA
I DIVISÃO
(Série B)

CLASSIFICAÇÃO

1.ª JORNADA
RESULTADOS

1.º - Bragança

9

2.º - Vilaverdense

7

3.º - Vianense

7

4.º - Melgacense

6

5.º - Marinhas

5

6.º - Joane

4

3

7.º - Fão

4

2.º - Chafé

3

8.º - Santa Maria

3

3.º - Águias Souto

1

Bertiandos, 5 - Moreira, 2
Chafé, 1 - Perre, 0
Ág. Souto, 1 - Vila Fria, 1
Raianos, 1 - Campos, 1
CLASSIFICAÇÃO
1.º - Bertiandos

4.º - Vila Fria

1

9.º - Esposende

3

10.º - Amares

2

11.º - Maria da Fonte

1

12.º - Cerveira

0

5.º - Raiano

1

6.º - Campos

1

7.º - Moreira

0

Estamos na NET em:

8.º - Perre

0

www.cerveiranova.pt

“Divisão de Honra
- CA Noroeste”, a nova
designação do campeonato
distrital de futebol
O campeonato distrital da 1.ª divisão de honra, designação
que se manteve por largos anos, a partir da presente época
passará a ter outra designação, graças ao acordo celebrado
entre a Caixa de Crédito Agrícola e a Associação de Futebol
de Viana do Castelo.
A nova designação será a seguinte: “Divisão de Honra CA Noroeste”.

O acontecimento teve lugar no dia 25 de setembro numa
organização da responsabilidade conjunta da Federação
Portuguesa de Triatlo e da Federación Galega de Triatlón,
com a colaboração da Câmara Municipal de Vila Nova de
Cerveira e do Concelho de Tomiño.
Evento já consagrado, a edição deste ano repartiu as provas por terras portuguesas e galegas, tendo o rio Minho e a
Ponte da Amizade como elementos centrais e de referência.
A prova começou do lado galego, no cais de Goián, terminando aí também. Recorde-se que a competição alterna a
cada ano entre as margens galega e cerveirense.
Os atletas nadaram numa distância de 750 metros, até
ao cais do rio Minho, em Vila Nova de Cerveira. Na avenida
de Tomiño estava situada a primeira área de transição, onde
foram recolhidas as bicicletas de montanha.
A prova de ciclismo, por seu lado, foi cumprida numa
distância de 17,4 quilómetros. Foram feitas três voltas, passando pela Avenida de Tomiño, em Vila Nova de Cerveira e
pelas imediações do Forte de Lovelhe, cruzando depois a
Ponte da Amizade, no seu regresso à Galiza, passando por
Goián e terminando no antigo cais do ferryboat.
A corrida a pé disputou-se numa distância total de 4,5
quilómetros, cumprindo um circuito, na sua maior parte, em
terra batida, passando pelas imediações da fortaleza de San
Lorenzo, de Goián.
Participaram aproximadamente 190 atletas, a maioria de
nacionalidade espanhola. Dos portugueses presentes, destaque para os cerveirenses Ricardo Afonso, José Gomes,
Vítor Silva, Gil Fernandes, André Vasconcelos, Marco Silva,
Virgílio Barbosa, Manuel Monteiro e Nuno Silva, que conseguiram chegar ao final da prova, vencendo, por equipas, na
modalidade de estafetas.

Campeões vão competir na
“Rampa de Cerveira” em 9 de
outubro
A “Rampa de Cerveira”, que se disputa no dia 9 de outubro, é uma prova pontuável para os Campeonatos de Portugal de Montanha (CPM) e de Clássicos, em automobilismo.
No site do CAMI – Clube Aventura do Minho (www.cami.pt),
onde estão disponíveis para download a ficha de inscrição e
o regulamento, encontram-se todas as informações adicionais. O evento conta com o apoio do município de Cerveira e
espera ter cerca de quatro dezenas de participantes.
Numa altura em que já se conhecem os nomes de vários pilotos, está confirmada a presença do atual campeão de
Portugal de Montanha e líder do Campeonato. Paulo Ramalho será com certeza um dos responsáveis pela animação do
público, ao volante do seu JUNO SSE. Martine Pereira, nos
Clássicos, conduzirá um LOLA.
Os horários para o dia 9 são os seguintes: 10H15 - subida
de treinos; 12H00 - início das subidas oficiais. Pelas 16h30
está prevista a entrega de prémios junto à Câmara Municipal.
O percurso desenvolve-se na Estrada Municipal 506, entre
as povoações de Covas e Sopo.
A organização descreve este percurso como técnico e
promete muita emoção, num grande espetáculo de automobilismo. Nuno Loureiro, presidente do CAMI, sublinha: “o facto de a prova pertencer ao Campeonato de Portugal de Montanha e ao Campeonato de Clássicos de Montanha, por si só,
aumenta o espetáculo e retorno pretendido. (…) Tentaremos
com os meios que temos proporcionar o maior espetáculo
possível ao público que esperamos em grande número.

