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Maria Gabriela Correia Pereira Baptista
Notária

CARTÓRIO NOTARIAL DE
VILA NOVA DE CERVEIRA

EXTRACTO
 Certifi co, para efeitos de publicação que, por escritura 
de dezasseis de Março de dois mil e dez, lavrada de fl s. 56 a fl s. 
58, do Livro de Notas para Escrituras Diversas número Setenta e 
Sete-E, deste Cartório, Clarinda Torres Fernandes Bessa, N.I.F. 
175 673 004, titular do B.I. n.º 5962538, emitido em 28.04.2005, 
pelos S.I.C. de Viana do Castelo e marido, Agostinho Manuel Ri-
beiro de Bessa, N.I.F. 110 770 137, titular do B.I. n.º 3865041, 
emitido em 26.10.2000, pelos S.I.C. de Viana do Castelo, casados 
sob o regime da comunhão geral, ambos naturais da freguesia de 
Reboreda, concelho de Vila Nova de Cerveira, onde residem na 
Rua de Gontige, n° 58, declararam, que são donos e legítimos pos-
suidores, com exclusão de outrem, dos seguintes imóveis:

Verba um:
 Prédio rústico, composto por terreno de mato, com a 
área de mil e duzentos metros quadrados, sito no lugar de Mou-
torros ou Tojal, freguesia de Reboreda, concelho de Vila Nova de 
Cerveira, a confrontar do norte com caminho, do sul com Júlio An-
tónio Pontedeira, do nascente com Diamantino Martins Pontedeira 
e do poente com Damásio Mascarenhas Fernandes, OMISSO na 
Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Cerveira, inscrito 
na respectiva matriz sob o artigo 2329, com o valor patrimonial 
tributário de 142,80 € a que atribuem o valor de cento e cinquenta 
euros. 

Verba dois:
 Prédio rústico, composto por terreno de mato, com a 
área de trezentos metros quadrados, sito no lugar de Moutorros ou 
Tojal, freguesia de Reboreda, concelho de Vila Nova de Cerveira, 
a confrontar do norte, do sul e do poente com Damásio Masca-
renhas Fernandes e do nascente com caminho, OMISSO na dita 
Conservatória do Registo Predial, inscrito na respectiva matriz sob 
o artigo 2330, com o valor patrimonial tributário de 35,70 € a que 
atribuem o valor de cinquenta euros. 

Verba três:
 Prédio rústico, composto por terreno de cultura, com a 
área de mil e oitenta metros quadrados, sito no lugar de Charão, 
freguesia de Reboreda, concelho de Vila Nova de Cerveira, a con-
frontar do norte com António da Silva Cantinho, do sul com rego 
hidráulico, do nascente com Junta de Freguesia e do poente com 
José Pereira, OMISSO na citada Conservatória do Registo Predial, 
inscrito na respectiva matriz sob o artigo 227, com o valor patrimo-
nial tributário de 7,84 € a que atribuem o valor de cem euros.

Verba quatro:
 Prédio rústico, composto por terreno de cultura, com a 
área de oito mil cento e quarenta e seis metros quadrados, sito no 
lugar de Gontige, freguesia de Reboreda, concelho de Vila Nova de 
Cerveira, a confrontar do norte com limites da freguesia de Cam-
pos, do sul com Jaime Omedo Lineses, do nascente com Mário 
Fernandes e do poente com caminho de ferro, OMISSO na dita 
Conservatória do Registo Predial, inscrito na respectiva matriz sob 
o artigo 455, com o valor patrimonial tributário de 374,74 € a que 
atribuem o valor de quatrocentos euros. 
 Que os prédios identifi cados sob as verbas um e dois 
foram por eles adquiridos no ano de mil novecentos e oitenta, por 
doação que não chegou a ser titulada, feita por José Maria Fernan-
des e mulher, Ana da Conceição Torres, respectivamente seus pais 
e sogros, residentes que foram no indicado lugar de Gontige.
 E que os prédios identifi cados sob as verbas três e qua-
tro foram adquiridos pela primeira outorgante mulher no ano de 
mil novecentos e sessenta e oito, ainda solteira, por doação que 
também não chegou a ser titulada, feita por Secundino Fernandes 
e mulher, Maria José Ribas, avós dela, primeira outorgante mulher, 
residentes que foram no citado lugar de Gontige 
 Que assim entraram na posse dos indicados imóveis há 
mais de vinte anos, sem interrupção, nem ocultação de quem quer 
que seja.
 Que tal posse tem sido mantida e exercida em nome pró-
prio, 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 eles pro-
porcionadas, cortando o mato e lenha e procedendo à limpeza dos 
prédios identifi cados sob as verbas um e dois, cultivando, regando 
e podando os prédios identifi cados sob as verbas três e quatro, 
colhendo os frutos e rendimentos por todos eles proporcionados, 
pagando os impostos que sobre os citados prédios incidem agin-
do assim, quer quanto aos encargos, quer quanto à fruição por 
forma correspondente ao exercício do direito de propriedade, ao 
praticarem os diversos actos de uso, fruição, posse e defesa da 
propriedade, na convicção de que não lesam, nem nunca lesaram 
quaisquer direitos de outrem. 
 Que, assim, tem a sua posse sobre os indicados prédios 
vindo a ser contínua, pública e pacífi ca, factos que integram a fi gu-
ra jurídica de usucapião, que invocam. 
 Que, nestes termos, adquiriram os mencionados prédios 
por usucapião, não tendo, dado o modo de aquisição, título que 
lhes permita fazer prova do seu direito de propriedade perfeita.

 ESTÁ CONFORME E CONFERE COM O ORIGINAL NA 
PARTE TRANSCRITA.

 Cartório Notarial, dezasseis de Março de dois mil e dez.

A Notária,

a) - Maria Gabriela Correia Pereira Baptista
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ASSEMBLEIA DE COMPARTES DAASSEMBLEIA DE COMPARTES DA
FREGUESIA DE VILA NOVA DE CERVEIRAFREGUESIA DE VILA NOVA DE CERVEIRA

EDITALEDITAL

 Vítor Nelson Torres Esteves da Silva, Presidente da  Vítor Nelson Torres Esteves da Silva, Presidente da 
Assembleia de Compartes dos Baldios da Freguesia de Vila Assembleia de Compartes dos Baldios da Freguesia de Vila 
Nova de Cerveira, ao abrigo do artigo 17.º e 18.º da Lei dos Nova de Cerveira, ao abrigo do artigo 17.º e 18.º da Lei dos 
Baldios (Lei n.º 68/93, de 04/09), Baldios (Lei n.º 68/93, de 04/09), CONVOCA CONVOCA todos os mora-todos os mora-
dores recenseados na freguesia de Vila Nova de Cerveira, dores recenseados na freguesia de Vila Nova de Cerveira, 
para reunir em para reunir em Assembleia de Compartes Assembleia de Compartes dos Baldios no dos Baldios no 
próximo dia próximo dia 17 de Abril17 de Abril (sábado), às  (sábado), às 15:00 horas15:00 horas, na sede , na sede 
da Junta de Freguesia, com a seguinte da Junta de Freguesia, com a seguinte 

ORDEM DE TRABALHOSORDEM DE TRABALHOS

  Ponto n.º 1Ponto n.º 1 - Eleição dos membros da  - Eleição dos membros da Mesa da As-Mesa da As-
sembleia de Compartessembleia de Compartes, bem como do , bem como do Conselho DirectivoConselho Directivo  
e da e da Comissão de FiscalizaçãoComissão de Fiscalização (nos termos do n.º 3 do arti- (nos termos do n.º 3 do arti-
go 11.º da Lei n.º 68/93, de 04/09);go 11.º da Lei n.º 68/93, de 04/09);
  Ponto n.º 2Ponto n.º 2 - Aprovação do  - Aprovação do Relatório de Activida-Relatório de Activida-
des e Contasdes e Contas;;
  Ponto n.º 3Ponto n.º 3 - Aprovação da  - Aprovação da Aplicação das Recei-Aplicação das Recei-
tas de 2010tas de 2010;;
  Ponto n.º 4Ponto n.º 4 - Aprovação do  - Aprovação do Caderno de Recense-Caderno de Recense-
amento dos Compartesamento dos Compartes; e; e
  Ponto n.º 5Ponto n.º 5 - Aprovação da delegação dos poderes  - Aprovação da delegação dos poderes 
de administração dos baldios na Junta de Freguesia de Vila de administração dos baldios na Junta de Freguesia de Vila 
Nova de Cerveira.Nova de Cerveira.

 Nos termos do artigo 19.º da Lei dos Baldios, caso  Nos termos do artigo 19.º da Lei dos Baldios, caso 
não se verifi que o quórum de funcionamento da assembleia não se verifi que o quórum de funcionamento da assembleia 
(às 15:00 horas a presença da maioria dos compartes, ou às (às 15:00 horas a presença da maioria dos compartes, ou às 
16:00 horas a presença de um quinto da totalidade dos com-16:00 horas a presença de um quinto da totalidade dos com-
partes), será convocada partes), será convocada nova reuniãonova reunião para o dia  para o dia 24 de Abril 24 de Abril 
(sábado), às (sábado), às 15:00 horas15:00 horas, na , na sede da Juntasede da Junta de Freguesia, a  de Freguesia, a 
qual funcionará com qualquer número de compartes presen-qual funcionará com qualquer número de compartes presen-
tes.tes.

Vila Nova de Cerveira, 22 de Março de 2010Vila Nova de Cerveira, 22 de Março de 2010

O Presidente da Assembleia de CompartesO Presidente da Assembleia de Compartes

(Vítor Nelson Esteves Torres da Silva)(Vítor Nelson Esteves Torres da Silva)

STAND-BANGÚSTAND-BANGÚ
COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS

FINANCIAMENTOS ATÉ 48 MESES
É uma casa cerveirense que vos esperaÉ uma casa cerveirense que vos espera

Sede: Rua dos Anjos, 80 B e C / 1150-040 LISBOA
Telf.: 213 530 266  /  Fax: 213 541 605

Filial: Rua José Estevão, 10-B  /  1050-040 LISBOA
Telf.: 213 533 605  /  http://www.standbangu.com

FARMÁCIA CERQUEIRA
24 horas ao seu serviço

todos os dias do ano, sempre!
Rua Queirós Ribeiro, 23-25

Telf.: 251 795 291  /  Fax: 251 795 285
4920-289 VILA NOVA DE CERVEIRA



 Natural de  Natural de 
Covas, Vila Nova de Covas, Vila Nova de 
Cerveira, tem 34 anos Cerveira, tem 34 anos 
de idade, veio para Lis-de idade, veio para Lis-
boa em 1991 e é cozi-boa em 1991 e é cozi-
nheiro da Casa Madrid, nheiro da Casa Madrid, 
propriedade de José propriedade de José 
Brito e esposa ambos Brito e esposa ambos 
também de Covas.também de Covas.
 Estou a falar- Estou a falar-
vos de Artur Araujo, vos de Artur Araujo, 
um homem de espírito um homem de espírito 
abrangente, por isso fa-abrangente, por isso fa-
larmos de regionalismo larmos de regionalismo 
e folclore, estamos a fa-e folclore, estamos a fa-
lar dele. A Casa do Mi-lar dele. A Casa do Mi-
nho em Lisboa e o seu nho em Lisboa e o seu 
rancho folclórico conhe-rancho folclórico conhe-
cem-no bem (muitos cem-no bem (muitos 
anos de dedicação!), o anos de dedicação!), o 
Besclore conta agora Besclore conta agora 
com a sua presença, a com a sua presença, a 
Casa Courense em Lis-Casa Courense em Lis-
boa e os que participam boa e os que participam 
nas suas iniciativas já co-nas suas iniciativas já co-
nhecem os sabores dos seus cozinhados e a Casa Cerveirense, nhecem os sabores dos seus cozinhados e a Casa Cerveirense, 
agora a dar os primeiros passos, também já o conhece e conta agora a dar os primeiros passos, também já o conhece e conta 
com o apoio do Artur.com o apoio do Artur.
 Este nosso amigo está actualmente a braços com pro- Este nosso amigo está actualmente a braços com pro-
blemas de saúde, mas conhecendo-o como conhecemos esta-blemas de saúde, mas conhecendo-o como conhecemos esta-
mos certos que vai superar este revés com os tratamentos a que mos certos que vai superar este revés com os tratamentos a que 
está a ser submetido e em breve o teremos de novo no convívio está a ser submetido e em breve o teremos de novo no convívio 
de todos.de todos.
 O autor destas linhas atreve-se a falar por si, por todos  O autor destas linhas atreve-se a falar por si, por todos 
os teus amigos e pelas instituições atrás referidas, na certeza de os teus amigos e pelas instituições atrás referidas, na certeza de 
que se estivéssemos aqui todos juntos, estaríamos a dizer em que se estivéssemos aqui todos juntos, estaríamos a dizer em 
uníssono…uníssono…
 FORÇA ARTUR! FORÇA ARTUR!

Telmo Soares RodriguesTelmo Soares Rodrigues
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Joaquim Magalhães
Advogado

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

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

Recordações
Rapaziada no Cais Rio Minho, Rapaziada no Cais Rio Minho, 
para rememorar!para rememorar!

A procura da verdade de A procura da verdade de 
casos estranhos casos estranhos 

Ata de 2 de Maio de 2009. Ata de 2 de Maio de 2009. 
 Deliberou este executivo a pedido do Sr. Constantino  Deliberou este executivo a pedido do Sr. Constantino 
Rocha mandar colocar três Manilhas no caminho do Coxo da Rocha mandar colocar três Manilhas no caminho do Coxo da 
Cunha junto à sua entrada. Caminho Cunha/S. João (Excelente Cunha junto à sua entrada. Caminho Cunha/S. João (Excelente 
para um passeio pedonal, no Verão).para um passeio pedonal, no Verão).
 Ao se lavrar uma ata devemos ter a noção que esta de- Ao se lavrar uma ata devemos ter a noção que esta de-
verá, em princípio, ser um documento onde a verdade dos factos verá, em princípio, ser um documento onde a verdade dos factos 
seja inquestionável. seja inquestionável. 
 Ao longo de vários anos que se vinha falando com a  Ao longo de vários anos que se vinha falando com a 
junta de freguesia para a reparação do caminho do Rio da Serra, junta de freguesia para a reparação do caminho do Rio da Serra, 
do qual o Ribeiro tinha tomado conta há muito tempo, por o mes-do qual o Ribeiro tinha tomado conta há muito tempo, por o mes-
mo estar completamente assoreado. O caminho era intransitável mo estar completamente assoreado. O caminho era intransitável 
e, por isso, os pinheiros do corte EDP, debaixo da linha AT, ainda e, por isso, os pinheiros do corte EDP, debaixo da linha AT, ainda 
estão no sítio e foram cortados há muito tempo.estão no sítio e foram cortados há muito tempo.
 Devido a estes factos a junta de freguesia mandou em  Devido a estes factos a junta de freguesia mandou em 
2009 reparar o caminho em que este sofreu um alargamento de 2009 reparar o caminho em que este sofreu um alargamento de 
cerca de três metros, média. cerca de três metros, média. 
 Devido a isto foi necessário recolocar a entrada de  Devido a isto foi necessário recolocar a entrada de 
Constantino Rocha de que fala a dita ata. O estranho é que só Constantino Rocha de que fala a dita ata. O estranho é que só 
fala na entrada e não na OBRA em si, onde durante muitos e fala na entrada e não na OBRA em si, onde durante muitos e 
muitos dias andaram homens e máquinas. Será que a junta só muitos dias andaram homens e máquinas. Será que a junta só 
pagou a dita entrada? Se assim não é onde está a descrição pagou a dita entrada? Se assim não é onde está a descrição 
desta obra e como é que foi paga? desta obra e como é que foi paga? 
 Outro facto estranho. Outro facto estranho.
       O estado da Obra antes e depois da colocação das        O estado da Obra antes e depois da colocação das 
ditas três manilhas.ditas três manilhas.
 Em 27-01-2008 e depois em 19-05-2009. De notar que  Em 27-01-2008 e depois em 19-05-2009. De notar que 
a entrada não melhorou. a entrada não melhorou. 

Ata de 2 de Agosto de 2003.Ata de 2 de Agosto de 2003.  
 Deliberou esta junta contribuir para o Clube de  Deliberou esta junta contribuir para o Clube de 
Caça e Pesca com um donativo no valor de quinhentos euros Caça e Pesca com um donativo no valor de quinhentos euros 
(500.00€). (500.00€). 
 Como é que uma entidade pública oferece assim  Como é que uma entidade pública oferece assim 
500.00€ a uma entidade privada de divertimento, em que os 500.00€ a uma entidade privada de divertimento, em que os 
seus associados poderiam fazer o inverso? Será que alguém seus associados poderiam fazer o inverso? Será que alguém 
com este donativo quis pagar a sua entrada permanente? com este donativo quis pagar a sua entrada permanente? 
 Outra situação que nos suscita interrogações é o caso  Outra situação que nos suscita interrogações é o caso 
da água da Levada de Gondar.da água da Levada de Gondar.
 O principal regadio Tradicional que durante muitos  O principal regadio Tradicional que durante muitos 
anos foi o principal polo social da freguesia, pois era aqui que anos foi o principal polo social da freguesia, pois era aqui que 
todos os anos juntava toda a população no dia do Rego de que todos os anos juntava toda a população no dia do Rego de que 
tantas histórias se contam. tantas histórias se contam. 
 Que na ata de dois de Dezembro de mil novecentos e  Que na ata de dois de Dezembro de mil novecentos e 
noventa e cinco, em que o Sr. Presidente propôs aos restantes noventa e cinco, em que o Sr. Presidente propôs aos restantes 
membros desta junta que se comprasse, o que viria a acontecer. membros desta junta que se comprasse, o que viria a acontecer. 
E mais adiante na mesma ata diz: “Esta junta de freguesia deli-E mais adiante na mesma ata diz: “Esta junta de freguesia deli-
berou também por unanimidade de ceder temporariamente, e a berou também por unanimidade de ceder temporariamente, e a 
título precário, a água ao regadio da Levada desta freguesia de título precário, a água ao regadio da Levada desta freguesia de 
Gondar.” Gondar.” 
 Como é que um bem que é de Herdeiros desde 1726,  Como é que um bem que é de Herdeiros desde 1726, 
segundo o cruzeiro que no lugar do Paço conta a história desta segundo o cruzeiro que no lugar do Paço conta a história desta 
água, pode ser vendido, seja a quem for, e tirado aos legítimos água, pode ser vendido, seja a quem for, e tirado aos legítimos 
herdeiros que ainda hoje desconhecem que quando a junta o herdeiros que ainda hoje desconhecem que quando a junta o 
decidir terão que pagar aquilo que dantes era deles? decidir terão que pagar aquilo que dantes era deles? 

Constantino Rocha Constantino Rocha 
(Gondar - Vila Nova de Cerveira (Gondar - Vila Nova de Cerveira 

Sugestões e outros registosSugestões e outros registos
NEM TUDO LEMBRANEM TUDO LEMBRA

 Na EN 13, precisamente em frente ao Centro Médico,  Na EN 13, precisamente em frente ao Centro Médico, 
verifi ca-se a falta de uma “passadeira” para segurança dos tran-verifi ca-se a falta de uma “passadeira” para segurança dos tran-
seuntes que atravessam a estrada. Refi ra-se que, nesse local, seuntes que atravessam a estrada. Refi ra-se que, nesse local, 
além do referido Centro Médico, existem ainda diversos estabe-além do referido Centro Médico, existem ainda diversos estabe-
lecimentos comerciais, escritórios e casas de habitação. Por se lecimentos comerciais, escritórios e casas de habitação. Por se 
tratar de uma justa aspiração, solicita-se às entidades competen-tratar de uma justa aspiração, solicita-se às entidades competen-
tes a sua concretização.tes a sua concretização.

RUA D. MANUEL I COM INSUFICIENTE RUA D. MANUEL I COM INSUFICIENTE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICAILUMINAÇÃO PÚBLICA

 Nesta movimentada artéria da vila encontram-se ava- Nesta movimentada artéria da vila encontram-se ava-
riados alguns postes de iluminação pública, verifi cando-se a riados alguns postes de iluminação pública, verifi cando-se a 
ausência de fornecimento de energia elétrica durante a noite, ausência de fornecimento de energia elétrica durante a noite, 
causando preocupação aos moradores que residem nessa zona. causando preocupação aos moradores que residem nessa zona. 
Aos serviços competentes solicita-se a sua reparação.Aos serviços competentes solicita-se a sua reparação.

PASSEIO LIMPOPASSEIO LIMPO

 Na edição anterior noticiamos que o passeio da rua  Na edição anterior noticiamos que o passeio da rua 
Martins Vicente, junto às casas do Bairro Municipal, se encontra-Martins Vicente, junto às casas do Bairro Municipal, se encontra-
va parcialmente coberto com arbustos e silvas.va parcialmente coberto com arbustos e silvas.
 Com regozijo dos habitantes daquela zona, verifi ca-se  Com regozijo dos habitantes daquela zona, verifi ca-se 
que o mesmo acaba de ser devidamente limpo, fi cando agora o que o mesmo acaba de ser devidamente limpo, fi cando agora o 
passeio completamente livre.passeio completamente livre.

Gaspar Lopes VianaGaspar Lopes Viana

Minha terra amada Minha terra amada 
– Terra do meu pai– Terra do meu pai
 Este meu pequeno texto tem como razão fundamental,  Este meu pequeno texto tem como razão fundamental, 
apenas e tão só, a de prestar uma singela homenagem à terra do apenas e tão só, a de prestar uma singela homenagem à terra do 
meu muito querido e já falecido pai, atualmente também minha meu muito querido e já falecido pai, atualmente também minha 
por adoção. Quase sempre com o mesmo título, escrevi vários por adoção. Quase sempre com o mesmo título, escrevi vários 
textos como podem ler e obter mais informação neste, o penúlti-textos como podem ler e obter mais informação neste, o penúlti-
mo.mo.
 Vila Nova de Cerveira tem uma localização invejável,  Vila Nova de Cerveira tem uma localização invejável, 
encontra-se a apenas cerca de oito kms de Espanha, dez de encontra-se a apenas cerca de oito kms de Espanha, dez de 
Caminha e a uma hora de distância do Porto.Caminha e a uma hora de distância do Porto.
 Nesta vila idílica, existe uma enorme variedade de lu- Nesta vila idílica, existe uma enorme variedade de lu-
gares inesquecíveis de beleza singular a visitar.gares inesquecíveis de beleza singular a visitar.
 A primeira que saliento é o centro da vila em cujo co- A primeira que saliento é o centro da vila em cujo co-
ração se encontra a atual Pousada D. Diniz (neste momento, ração se encontra a atual Pousada D. Diniz (neste momento, 
fechada para obras), situada dentro da fortaleza que foi a antiga fechada para obras), situada dentro da fortaleza que foi a antiga 
vila.vila.
 A belíssima Igreja Matriz, o Solar dos Castros onde fun- A belíssima Igreja Matriz, o Solar dos Castros onde fun-
ciona a Biblioteca Municipal e existem constantes exposições de ciona a Biblioteca Municipal e existem constantes exposições de 
Arte nas salas contíguas…Arte nas salas contíguas…
 O Aquamuseu com o seu lontrário assim como os di- O Aquamuseu com o seu lontrário assim como os di-
versos aquários, mostrando todas as diferentes espécies de pei-versos aquários, mostrando todas as diferentes espécies de pei-
xe ainda abundantes no rio Minho desde a sua nascente até à xe ainda abundantes no rio Minho desde a sua nascente até à 
foz e ainda o Parque de lazer que o envolve.foz e ainda o Parque de lazer que o envolve.
 Destaco ainda a praia fl uvial da Lenta muito perto do  Destaco ainda a praia fl uvial da Lenta muito perto do 
Inatel, o Convento de Sampaio com os seus jardins frondosos, Inatel, o Convento de Sampaio com os seus jardins frondosos, 
uma capela singular e o seu museu permanente, onde se ex-uma capela singular e o seu museu permanente, onde se ex-
põem obras do pintor/escultor José Rodrigues bem como de ou-põem obras do pintor/escultor José Rodrigues bem como de ou-
tros tantos famosos artistas.tros tantos famosos artistas.
 Lá bem no topo da montanha mais alta, o Cervo, sím- Lá bem no topo da montanha mais alta, o Cervo, sím-
bolo da Vila, assim como a Sra. da Encarnação cujas vistas são bolo da Vila, assim como a Sra. da Encarnação cujas vistas são 
esplendorosas e abrangem todas as vilas portuguesas bem esplendorosas e abrangem todas as vilas portuguesas bem 
como galegas e ainda a Foz do Minho.como galegas e ainda a Foz do Minho.
 O rio refl ete não só a exuberância da sua esplendorosa  O rio refl ete não só a exuberância da sua esplendorosa 
vegetação, em diferentes tons de verde, mas também raras ima-vegetação, em diferentes tons de verde, mas também raras ima-
gens de espécies migratórias de aves.gens de espécies migratórias de aves.
 Venham conhecer melhor a Vila D’Artes, Terras de  Venham conhecer melhor a Vila D’Artes, Terras de 
Cervaria. A sua fabulosa gastronomia, a simpatia e hospitalidade Cervaria. A sua fabulosa gastronomia, a simpatia e hospitalidade 
das suas gentes e fi carão apaixonados tal como eu.das suas gentes e fi carão apaixonados tal como eu.

Escrito por Fernanda Ferreira Escrito por Fernanda Ferreira 
Extraído do site:Extraído do site:

http://aldeiadaminhavida.blogspot.comhttp://aldeiadaminhavida.blogspot.com

OPINIÃOOs alunos do 12.º Ano da Os alunos do 12.º Ano da 
Escola EB2,3/Sec de Vila Nova Escola EB2,3/Sec de Vila Nova 
de Cerveira visitaram a de Cerveira visitaram a 
Fundação Eça de Queirós - Fundação Eça de Queirós - 
Tormes e Museu Amado Souza Tormes e Museu Amado Souza 
Cardoso - AmaranteCardoso - Amarante

 No dia 5 de Fevereiro de 2010, com o objetivo de com- No dia 5 de Fevereiro de 2010, com o objetivo de com-
pletar, através da observação, o estudo realizado dos conteú-pletar, através da observação, o estudo realizado dos conteú-
dos programáticos de História, Geografi a, Português, entre ou-dos programáticos de História, Geografi a, Português, entre ou-
tras disciplinas do ensino secundário, os alunos das turmas A, tras disciplinas do ensino secundário, os alunos das turmas A, 
B e C do 12ºano participaram numa visita de estudo a Tormes B e C do 12ºano participaram numa visita de estudo a Tormes 
e Amarante. Para além dos professores responsáveis – Clara e Amarante. Para além dos professores responsáveis – Clara 
Rodrigues e Lá Salette Lima – o grupo foi acompanhado pelos Rodrigues e Lá Salette Lima – o grupo foi acompanhado pelos 
professores Carlos Carrilho, Paula Rego, Paula Ribeiro e Teresa professores Carlos Carrilho, Paula Rego, Paula Ribeiro e Teresa 
Paula Silva.  Paula Silva.  
 Após a saída da escola, depois de uma longa mas  Após a saída da escola, depois de uma longa mas 
agradável viagem, o grupo, durante a parte da manhã, começou agradável viagem, o grupo, durante a parte da manhã, começou 
por visitar a Fundação Eça de Queirós, localizada em Tormes por visitar a Fundação Eça de Queirós, localizada em Tormes 
(Santa Cruz do Douro), num dos magnífi cos vales do Douro In-(Santa Cruz do Douro), num dos magnífi cos vales do Douro In-
terior. Não só contou com uma visita guiada ao espólio literário terior. Não só contou com uma visita guiada ao espólio literário 
e pessoal de Eça de Queirós, como teve a oportunidade de des-e pessoal de Eça de Queirós, como teve a oportunidade de des-
frutar das belas paisagens da região, bem como dos produtos frutar das belas paisagens da região, bem como dos produtos 
confecionados na própria fundação. confecionados na própria fundação. 
 Posteriormente, o grupo despediu-se de Tormes e se- Posteriormente, o grupo despediu-se de Tormes e se-
guiu viagem até à cidade de Amarante, situada em pleno interior guiu viagem até à cidade de Amarante, situada em pleno interior 
do distrito do Porto.do distrito do Porto.
 De seguida, perto das 15horas, já nas margens do rio  De seguida, perto das 15horas, já nas margens do rio 
Tâmega, na zona envolvente à velha ponte de São Gonçalo, Tâmega, na zona envolvente à velha ponte de São Gonçalo, 
o grupo, para além da visita guiada ao Museu Amadeo Souza o grupo, para além da visita guiada ao Museu Amadeo Souza 
Cardoso, instalado no antigo convento dominicano de Amarante, Cardoso, instalado no antigo convento dominicano de Amarante, 
teve a oportunidade de conhecer e também visitar a igreja matriz teve a oportunidade de conhecer e também visitar a igreja matriz 
da cidade, onde se apresenta São Gonçalo, que a devoção po-da cidade, onde se apresenta São Gonçalo, que a devoção po-
pular diz favorecer os casamentos de mulheres a quem o noivo pular diz favorecer os casamentos de mulheres a quem o noivo 
tarda em aparecer.tarda em aparecer.
 Por último, depois dos momentos aproveitados para a  Por último, depois dos momentos aproveitados para a 
obtenção de registos fotográfi cos em pleno núcleo histórico da obtenção de registos fotográfi cos em pleno núcleo histórico da 
cidade, o grupo despediu-se de Amarante com a degustação da cidade, o grupo despediu-se de Amarante com a degustação da 
saborosa doçaria local. saborosa doçaria local. 

António Pedro Oliveira Sousa António Pedro Oliveira Sousa 
Aluno do 12º AAluno do 12º A

Força ArturForça Artur

 Em pé: Emílio Esmeriz Gomes “Milocas” / Eduardo de  Em pé: Emílio Esmeriz Gomes “Milocas” / Eduardo de 
Castro “Rabão” / Armando Lopes / ___?____ / José Emílio Ro-Castro “Rabão” / Armando Lopes / ___?____ / José Emílio Ro-
drigues “Cláudio” / Sebastião / Sérgio Segadães / José “Faísca” / drigues “Cláudio” / Sebastião / Sérgio Segadães / José “Faísca” / 
Astrolindo Martins Antunes / José “da Margarida” / Joaquim Mar-Astrolindo Martins Antunes / José “da Margarida” / Joaquim Mar-
tins / José António Coelho Fontão “Zé Borralha”.tins / José António Coelho Fontão “Zé Borralha”.
Aninhados: José Segadães / ___?___ / António Amorim / José Aninhados: José Segadães / ___?___ / António Amorim / José 
Barbosa “Caganeira” / Manuel Segadães / Joaquim “Pança” / Barbosa “Caganeira” / Manuel Segadães / Joaquim “Pança” / 
Manuel Amorim / José Maria Ribeiro da Silva / José Luís Ribeiro Manuel Amorim / José Maria Ribeiro da Silva / José Luís Ribeiro 
“Petraque” / ____?____ / Emílio José Tenedório / Joaquim Lopes “Petraque” / ____?____ / Emílio José Tenedório / Joaquim Lopes 
/ Célio Teles Menezes e Melo./ Célio Teles Menezes e Melo.

 Esta foto foi tirada por um tal Sr. Ribeiro, do Porto. Esta foto foi tirada por um tal Sr. Ribeiro, do Porto.

Magalhães CostaMagalhães Costa
(Cerveira)(Cerveira)

Cristina CancelaCristina Cancela
SolicitadoraSolicitadora

Urbanização Cerveira, Loja 8 - Quinta das Penas
4920-245 VILA NOVA DE CERVEIRA

Telefone/Fax: (+351) 251 794 345
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Pague a sua assinatura através dePague a sua assinatura através de
transferência bancária para a conta com otransferência bancária para a conta com o

NIB: 0033-0000-50077499264-05NIB: 0033-0000-50077499264-05

Agência AdrianoAgência Adriano
(FUNDADA EM 1862)

Adriano Gonçalves da Cunha
Armador

FUNERAIS E TRANSLADAÇÕESFUNERAIS E TRANSLADAÇÕES
Arão / 4930 VALENÇA

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

Agência Funerária 
António Guerreiro, Lda.
ARMADOR * FUNERAIS * TRANSLADAÇÕES
Quinta das Corgas / 4920-020 Candemil VNC

Tlf.: 251 795 250 / Tlm.: 917532788 e 916928214

AdAd aeternum, lda.aeternum, lda.
Agência Funerária

Artigos religiosos | Transladações | Cremações 
Sepulturas | Florista ! Documentação

(linha directa - 24 horas)
Tel: 251 709 900 / 251 709 901 |Telm: 967 159 786 / 963 143 900

E-mail: ad_aeternum@live.com.pt
Edifício Alto das Veigas, R/C - Fracção J - Apartado 67

4924-909 VILA NOVA DE CERVEIRA

ALIMENTACION  - ESTACO
MANUEL ALVAREZMANUEL 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

LA VETUSTA MORLALA VETUSTA MORLA
M.ª Yolanda Martinez PereiraM.ª Yolanda Martinez Pereira

LIVRARIA e PAPELARIA  / JORNAIS e REVISTASLIVRARIA e PAPELARIA  / JORNAIS e REVISTAS
FAZEMOS FOTOCÓPIASFAZEMOS FOTOCÓPIAS

Avenida Ordónez, n.º 2Avenida Ordónez, n.º 2
3675 GOIAN3675 GOIAN

Telf.: 986 621 406Telf.: 986 621 406

VENDE-SE EM SEIXAS
Vivenda nova, no lugar de Coura de Seixas.
Boa oportunidade de negócio!
    Área coberta: 
 248 m2 x 2
    Área descoberta: 
 952 m2

Contacto:
Telm.: 963 040 429

Urbanização Cerveira, Loja 9
4920-245 Vila Nova de Cerveira

Tlm.: 964 403 327  /  Tlf.: 251 709 056

Arranjos de fl ores / Artigos de decoração
Plantas ornamentais naturais e artifi ciais

Florista

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

NIB: 0033-0000-50077499264-05 LOJA DOS

ANIMAIS
965 513 818
965 362 954

Rua Queirós Ribeiro, 60
4920-289 Vila Nova de Cerveira

F L O R F L O R 
E  A R T EE  A R T E

FloristaFlorista
Maria da Graça B. A. GomesMaria da Graça B. A. Gomes

    Mercado Municipal    Mercado Municipal
    4920 VILA NOVA DE CERVEIRA    4920 VILA NOVA DE CERVEIRA

Telf.: 251 794 385 / Telm.: 963 314 948Telf.: 251 794 385 / Telm.: 963 314 948

CN - Edição n.º 884, de 5 de abril de 2010

Maria Gabriela Correia Pereira Baptista
Notária

CARTÓRIO NOTARIAL DE
VILA NOVA DE CERVEIRA

EXTRACTO
 Certifi co, para efeitos de publicação que, por escritura de 
dezanove de Março de dois mil e dez, lavrada de fl s. 70 e fl s. 71 
verso, do Livro de Notas para Escrituras Diversas número Seten-
ta e Sete-E, deste Cartório, Júlio Joaquim Pires, N.I.F. 126 900 
000, titular do B.I. n.º 929157, emitido em 07.11.2002, pelos S.I.C. 
de Lisboa e mulher, Ana Rosa Idanho Pires, N.I.F. 126 900 027, 
titular do B.I. n.º 3408494, emitido em 11.04.2005, pelos S.I.C. de 
Lisboa, casados sob o regime da comunhão geral, ambos natu-
rais da freguesia de Vila Meã, concelho de Vila Nova de Cerveira, 
residentes na Rua João de Barros, n.º 8, freguesia de Alcântara, 
concelho de Lisboa, declararam:
 Que, por escritura de justifi cação outorgada neste cartó-
rio, no dia vinte de Outubro de dois mil e nove, exarada de folhas 
seis a folhas sete verso do Livro de Notas para Escrituras Diversas 
número Setenta e Três-E, eles, primeiros outorgantes, procederam 
à justifi cação do prédio nela identifi cado, tendo fi cado consignado 
que o mesmo era composto por terreno de cultura e vinha em ra-
mada com a área oitocentos metros quadrados;
 Que a tal prédio, objecto dessa escritura, que se situa 
no lugar de Barral, freguesia de Vila Meã, concelho de Vila Nova 
de Cerveira veio a corresponder a descrição número novecentos 
e cinquenta e seis barra dois mil e nove um dois um um da 
Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Cerveira, com a 
aquisição aí registada a favor deles, primeiros outorgantes, confor-
me apresentação dois mil oitocentos e setenta e nove, de onze 
de Dezembro de dois mil e nove, inscrito na matriz sob o artigo 
1137, ao qual atribuíram o valor de DUZENTOS E CINQUENTA 
EUROS.
 Que a área do indicado prédio foi declarada com base na 
área constante da matriz, objecto de uma defi ciente medição.
 Que, após posterior levantamento topográfi co rigoroso, 
verifi cou-se que o prédio tem a área de oitocentos e vinte e seis 
metros quadrados. 
 Que, assim, pela presente escritura rectifi cam a referida 
escritura de justifi cação a que se fez referência quanto à área do 
indicado prédio, no sentido de nela passar a constar que o prédio 
lá justifi cado tem a área de oitocentos e vinte e seis metros qua-
drados prédio esse que nunca sofreu qualquer alteração à sua 
confi guração física. 
 E que nestes termos dão por rectifi cada a escritura a que 
se fez referência, mantendo-se a mesma inalterada quanto ao res-
tante.

 ESTÁ CONFORME E CONFERE COM O ORIGINAL NA 
PARTE TRANSCRITA.

 Cartório Notarial, dezanove de Março de dois mil e dez.

A Notária,
a) - Maria Gabriela Correia Pereira Baptista

CHURRASQUEIRACHURRASQUEIRA  
DO CRUZEIRO

FORNECEMOS DIARIAMENTE, PARA LEVAR PARA CASAPARA LEVAR PARA CASA, O
MELHOR CHURRASCO, MAS 

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

 Júlia Pinto Barbosa
Solicitadora

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

 Laura Barros
  Mediação Imobiliária, Lda.

COMPRA - VENDA - ADMINISTRAÇÃO
(Licença 341-AMI)

Rua César Maldonado, r/c, n.º 46
Tlf./Fax: 251 795 078  /  Tlm.: 936 270 512

4920 - 265 VILA NOVA DE CERVEIRA
www.laurabarros.com  /  e-mail: geral@laurabarros.com

CERVEIRA NOVA
PREÇO DE ASSINATURA 

EM 2010
Nacional: € 18,00

Internacional: € 30,00
Digital: € 12,50
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Textos da responsabilidade do Gabinete de Imprensa da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira

O PORTAL DO MUNICÍPIO  NA INTERNET:  

http://www.cm-vncerveira.pt

24 de Fevereiro24 de Fevereiro

SUMÁRIO DA REUNIÃOSUMÁRIO DA REUNIÃO

Período Antes da Ordem do DiaPeríodo Antes da Ordem do Dia
Aquisição de terreno em Campos para execução de ro-Aquisição de terreno em Campos para execução de ro-• • 
tundatunda

Ordem do DiaOrdem do Dia

Órgão ExecutivoÓrgão Executivo
Aprovação da acta da reunião de 10 de Fevereiro de Aprovação da acta da reunião de 10 de Fevereiro de • • 
20102010
Contratação de um empréstimo de € 3.000.000,00Contratação de um empréstimo de € 3.000.000,00• • 

Serviços MunicipaisServiços Municipais
Proposta – Comissões de vistorias diversasProposta – Comissões de vistorias diversas• • 

Rendas e ConcessõesRendas e Concessões
Revisão das rendas apoiadas do património habitacional Revisão das rendas apoiadas do património habitacional • • 
do Município de Vila Nova de Cerveirado Município de Vila Nova de Cerveira

  
Empreitadas, Fornecimentos e Empreitadas, Fornecimentos e 
Aquisição de ServiçosAquisição de Serviços

Projecto de execução de incubadora de indústrias da Projecto de execução de incubadora de indústrias da • • 
bienal de Cerveira – Clarifi caçãobienal de Cerveira – Clarifi cação

Juntas de FreguesiaJuntas de Freguesia
Minuta de protocolo a celebrar com a freguesia de Gon-Minuta de protocolo a celebrar com a freguesia de Gon-• • 
darém de cedência da escola primária, sita no Lugar de darém de cedência da escola primária, sita no Lugar de 
OuteiroOuteiro
Minuta de protocolo a celebrar com a freguesia de Sopo Minuta de protocolo a celebrar com a freguesia de Sopo • • 
de cedência da escola primária, sita no Lugar de Cimo de cedência da escola primária, sita no Lugar de Cimo 
de Vilade Vila

Associações Culturais, Associações Culturais, 
Desportivas e HumanitáriasDesportivas e Humanitárias

Associações e clubes desportivos do concelho/subsí-Associações e clubes desportivos do concelho/subsí-• • 
diosdios
Associações de estudantes, culturais e recreativas do Associações de estudantes, culturais e recreativas do • • 
concelho/subsídiosconcelho/subsídios
Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de Lovelhe Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de Lovelhe • • 
– Pedido de apoio para as jornadas de lançamento de – Pedido de apoio para as jornadas de lançamento de 
LovelheLovelhe
Associação Desportiva e Cultural da Juventude de Cer-Associação Desportiva e Cultural da Juventude de Cer-• • 
veira – Pedido de apoio para a aquisição de equipamen-veira – Pedido de apoio para a aquisição de equipamen-
to desportivoto desportivo
Associação Desportiva e Cultural da Juventude de Cer-Associação Desportiva e Cultural da Juventude de Cer-• • 
veira – Eleições na ADCJC/Novos Órgãos Sociaisveira – Eleições na ADCJC/Novos Órgãos Sociais
Associação Cultural Convento de San Payo – Oferta da Associação Cultural Convento de San Payo – Oferta da • • 
história “S. Paio do Monte”história “S. Paio do Monte”
Associação de Artesanato do Vale do Minho – Apresen-Associação de Artesanato do Vale do Minho – Apresen-• • 
tação da associação e de projecto de actividades para tação da associação e de projecto de actividades para 
20102010
Projecto, Núcleo de Desenvolvimento Cultural – Resci-Projecto, Núcleo de Desenvolvimento Cultural – Resci-• • 
são de protocolo de colaboração “Casa do Artista”são de protocolo de colaboração “Casa do Artista”
Projecto, Núcleo de Desenvolvimento Cultural – Resci-Projecto, Núcleo de Desenvolvimento Cultural – Resci-• • 
são de protocolo de colaboração “Dois pisos superiores são de protocolo de colaboração “Dois pisos superiores 
do edifício do mercado municipal”do edifício do mercado municipal”
Associação Cultural Convento de San Payo – Informa-Associação Cultural Convento de San Payo – Informa-• • 
ção sobre celebração de protocoloção sobre celebração de protocolo

Centros Sociais e ParoquiaisCentros Sociais e Paroquiais
Associação de estudantes dos fi nalistas da escola EB Associação de estudantes dos fi nalistas da escola EB • • 
2.3/Sec de Vila Nova de Cerveira – Pedido de subsídio 2.3/Sec de Vila Nova de Cerveira – Pedido de subsídio 
para viagem de fi nalistaspara viagem de fi nalistas

Expediente e Assuntos DiversosExpediente e Assuntos Diversos
Proposta de subsídio anual para actividades e/ou com-Proposta de subsídio anual para actividades e/ou com-• • 
pra de material didáctico para as turmas do primeiro ciclo pra de material didáctico para as turmas do primeiro ciclo 
e pré-escolar do Centro Escolar de Cerveirae pré-escolar do Centro Escolar de Cerveira
UNISÉNIOR – Universidade Sénior de Cerveira – Subsí-UNISÉNIOR – Universidade Sénior de Cerveira – Subsí-• • 
dio para edição de um livrodio para edição de um livro
Vefa Travel – Visita guiada ao AquamuseuVefa Travel – Visita guiada ao Aquamuseu• • 
David Stephen Wilkinson – Actividade “Let`s Talk” – Ce-David Stephen Wilkinson – Actividade “Let`s Talk” – Ce-• • 
dência de sala na Biblioteca Municipal de Vila Nova de dência de sala na Biblioteca Municipal de Vila Nova de 
CerveiraCerveira
Coral Polifónico de Vila Nova de Cerveira – Pedido de Coral Polifónico de Vila Nova de Cerveira – Pedido de • • 
apoio logístico e fi nanceiro para o Concerto de Prima-apoio logístico e fi nanceiro para o Concerto de Prima-
veravera
INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial – Re-INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial – Re-• • 
gisto da marca “Cerveira, Vila das Artes”gisto da marca “Cerveira, Vila das Artes”
EPRALIMA – Escola Profi ssional do Alto Lima, CIPRL – EPRALIMA – Escola Profi ssional do Alto Lima, CIPRL – • • 
Solicitação de parecerSolicitação de parecer
STI – Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos – Ser-STI – Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos – Ser-• • 
viço de Finanças de Vila Nova de Cerveira – Pedido de viço de Finanças de Vila Nova de Cerveira – Pedido de 
intervenção políticaintervenção política
Assembleia Municipal de Viana do Castelo – Portagens Assembleia Municipal de Viana do Castelo – Portagens • • 
na A28na A28
ACAPO – Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal ACAPO – Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal • • 
– Direcção da delegação da ACAPO – Viana do Castelo– Direcção da delegação da ACAPO – Viana do Castelo
Réplicas em granito do Castelo de Cerveira e do Forte de Réplicas em granito do Castelo de Cerveira e do Forte de • • 
Lovelhe – InformaçãoLovelhe – Informação
Resumo diário da tesourariaResumo diário da tesouraria• • 
Aprovação da acta em minutaAprovação da acta em minuta• • 
Período de intervenção aberto ao públicoPeríodo de intervenção aberto ao público• • 

10 de Março10 de Março

SUMÁRIO DA REUNÃOSUMÁRIO DA REUNÃO
Ordem do DiaOrdem do Dia

Órgão ExecutivoÓrgão Executivo

Aprovação da acta da reunião de 24 de Fevereiro de Aprovação da acta da reunião de 24 de Fevereiro de • • 
20102010

Serviços MunicipaisServiços Municipais

Assembleia Municipal – Deliberações da sessão de De-Assembleia Municipal – Deliberações da sessão de De-• • 
zembro da Assembleia Municipalzembro da Assembleia Municipal

Património MunicipalPatrimónio Municipal

Venda em hasta pública do edifício da antiga Escola Pri-Venda em hasta pública do edifício da antiga Escola Pri-• • 
mária de France, em Sopomária de France, em Sopo
Venda em hasta pública do edifício da antiga Escola Pri-Venda em hasta pública do edifício da antiga Escola Pri-• • 
mária da Presa, em Covasmária da Presa, em Covas

Rendas e ConcessõesRendas e Concessões

MD Nuzrul Islam – Pedido de autorização para substitui-MD Nuzrul Islam – Pedido de autorização para substitui-• • 
ção no lugar da feira semanalção no lugar da feira semanal
Revisão das rendas apoiadas do património habitacional Revisão das rendas apoiadas do património habitacional • • 
do Município de Vila Nova de Cerveirado Município de Vila Nova de Cerveira

Regulamentos MunicipaisRegulamentos Municipais

Projecto de Regulamento de Liquidação e Cobrança de Projecto de Regulamento de Liquidação e Cobrança de • • 
Taxas – Inquérito PúblicoTaxas – Inquérito Público

Juntas de FreguesiaJuntas de Freguesia

Junta de Freguesia de Lovelhe – Cedência do antigo edi-Junta de Freguesia de Lovelhe – Cedência do antigo edi-• • 
fício da escola primáriafício da escola primária

Associações Culturais, Associações Culturais, 
Desportivas e HumanitáriasDesportivas e Humanitárias

Centro de Cultura de Campos – Comissão de Festas de Centro de Cultura de Campos – Comissão de Festas de • • 
São João – Marchas 2010São João – Marchas 2010

Centros Sociais, Paroquiais e Centros Sociais, Paroquiais e 
Comissões de FestasComissões de Festas

Fábrica da Igreja Paroquial de S. João de Reboreda – Fábrica da Igreja Paroquial de S. João de Reboreda – • • 
Pedido de subsídioPedido de subsídio

Escolas do ConcelhoEscolas do Concelho

Associação de Estudantes do Colégio de Campos – Pe-Associação de Estudantes do Colégio de Campos – Pe-• • 
dido de subsídio para viagem de fi nalistasdido de subsídio para viagem de fi nalistas

Expediente e Assuntos DiversosExpediente e Assuntos Diversos

ITR – Iniciativa ao Turismo Rural, Lda – Petições diver-ITR – Iniciativa ao Turismo Rural, Lda – Petições diver-• • 
sassas
Targa Clube – 11ª edição Rally Vila Nova de Cerveira – Targa Clube – 11ª edição Rally Vila Nova de Cerveira – • • 
Aumento de subsídioAumento de subsídio
Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de • • 
Vila Nova de Cerveira e a ADRIMINHO – A Lampreia do Vila Nova de Cerveira e a ADRIMINHO – A Lampreia do 
Rio MinhoRio Minho
Liga dos Bombeiros Portugueses – Pedido de colabo-Liga dos Bombeiros Portugueses – Pedido de colabo-• • 
raçãoração
Rádio Vale do Minho – Festa da RádioRádio Vale do Minho – Festa da Rádio• • 
Resumo diário de tesourariaResumo diário de tesouraria• • 
Aprovação da acta em minutaAprovação da acta em minuta• • 

Escola de piano - “Teclas Escola de piano - “Teclas 
Soltas” apresenta espetáculo Soltas” apresenta espetáculo 
de teatro e músicade teatro e música
 Com apoio da Câmara Municipal, “Uma Aven- Com apoio da Câmara Municipal, “Uma Aven-
tura Ninja I” decorre no dia 10 de Abril, sábado, no tura Ninja I” decorre no dia 10 de Abril, sábado, no 
Cineteatro de Vila Nova de Cerveira, com início às Cineteatro de Vila Nova de Cerveira, com início às 
21h30. 21h30. 
 “Uma aventura Ninja I”, conta-nos a história do  “Uma aventura Ninja I”, conta-nos a história do 
percurso desolado e a favor da salvação do mundo da percurso desolado e a favor da salvação do mundo da 
Ninja “Diamante de Sol” na luta contra o poder do mal, Ninja “Diamante de Sol” na luta contra o poder do mal, 
assegurado pelo Rei das Trevas que tem ao seu dispor assegurado pelo Rei das Trevas que tem ao seu dispor 
dois bandidos, o dragão salteador e o bandido maléfi co. dois bandidos, o dragão salteador e o bandido maléfi co. 
 A Ninja poderá estar em apuros no meio de tanta  A Ninja poderá estar em apuros no meio de tanta 
maldade e, na tentativa de a ajudar, entram na história maldade e, na tentativa de a ajudar, entram na história 
duas personagens características da banda desenhada, duas personagens características da banda desenhada, 
Mafalda e o seu irmão Guilherme que, numa evolução do Mafalda e o seu irmão Guilherme que, numa evolução do 
tempo, se transformaram em jovens cientistas. tempo, se transformaram em jovens cientistas. 
 Serão eles capazes de lutar a favor do bem e aju- Serão eles capazes de lutar a favor do bem e aju-
dar a Ninja no seu objetivo de salvar o mundo, protegendo dar a Ninja no seu objetivo de salvar o mundo, protegendo 
a “Diamante de Sol”? Não percam. O teatro é enriquecido a “Diamante de Sol”? Não percam. O teatro é enriquecido 
com a audição de piano que será executado pelos alunos com a audição de piano que será executado pelos alunos 
da escola. da escola. 

Exposição de ilustração de Exposição de ilustração de 
Elsa LéElsa Lé
Durante todo o mês de Abril, a escritora e ilustradora Durante todo o mês de Abril, a escritora e ilustradora 
de livros infantis mostra os seus trabalhos na Biblio-de livros infantis mostra os seus trabalhos na Biblio-
teca Municipal. Nos dias 16 e 23, encontra-se com as teca Municipal. Nos dias 16 e 23, encontra-se com as 
crianças do pré-escolar do concelhocrianças do pré-escolar do concelho

A Biblioteca Municipal de Vila Nova de Cerveira tem pa-A Biblioteca Municipal de Vila Nova de Cerveira tem pa-
tente ao público, entre 1 e 27 de Abril, uma exposição de tente ao público, entre 1 e 27 de Abril, uma exposição de 
ilustração de Elsa Lé. Pode ser visitada à segunda-feira, ilustração de Elsa Lé. Pode ser visitada à segunda-feira, 
das 10h00 às 12h30 e das 13h30 às 18h00, de terça-feira das 10h00 às 12h30 e das 13h30 às 18h00, de terça-feira 
a sexta-feira, das 9h00 às 12h30 e das 13h30 às 18h00, e a sexta-feira, das 9h00 às 12h30 e das 13h30 às 18h00, e 
ao sábado, entre as 9h00 e as 12h30.ao sábado, entre as 9h00 e as 12h30.

Elsa Lé, licenciada em pintura pela Escola de Belas Artes Elsa Lé, licenciada em pintura pela Escola de Belas Artes 
do Porto, nasceu em Ovar, exercendo como professora do Porto, nasceu em Ovar, exercendo como professora 
de expressão plástica e educação visual na EB 2.3 Dr. de expressão plástica e educação visual na EB 2.3 Dr. 
A. C Pires de Lima, no Porto. Desde 2001, participa em A. C Pires de Lima, no Porto. Desde 2001, participa em 
exposições individuais e colectivas.exposições individuais e colectivas.

Escreveu e ilustrou vários livros infantis, entre os quais, Escreveu e ilustrou vários livros infantis, entre os quais, 
“Um milhão de beijinhos” e “O coelhinho, a formiga rabiga, “Um milhão de beijinhos” e “O coelhinho, a formiga rabiga, 
mais a cabra e a sua barriga”, este em parceria com João mais a cabra e a sua barriga”, este em parceria com João 
Pedro Mésseder, tendo proferido várias comunicações Pedro Mésseder, tendo proferido várias comunicações 
em encontros relacionados com a temática da ilustração em encontros relacionados com a temática da ilustração 
e conto infantil.e conto infantil.

Com a fi nalidade e promover a leitura e o gosto pelas le-Com a fi nalidade e promover a leitura e o gosto pelas le-
tras junto dos mais pequenos, colabora regularmente com tras junto dos mais pequenos, colabora regularmente com 
escolas, autarquias locais e bibliotecas municipais em escolas, autarquias locais e bibliotecas municipais em 
actividades como a hora do conto, expressão plástica e actividades como a hora do conto, expressão plástica e 
ofi cinas de trabalho. ofi cinas de trabalho. 

Nos dias 16 e 23 de Abril, a escritora e ilustradora Elsa Lé Nos dias 16 e 23 de Abril, a escritora e ilustradora Elsa Lé 
desloca-se a Vila Nova de Cerveira para a realização de desloca-se a Vila Nova de Cerveira para a realização de 
seis encontros com alunos do pré-escolar. A iniciativa, que seis encontros com alunos do pré-escolar. A iniciativa, que 
terá lugar na Biblioteca Municipal, contará com cerca de terá lugar na Biblioteca Municipal, contará com cerca de 
230 crianças dos jardins-de-infância do concelho.230 crianças dos jardins-de-infância do concelho.

Autarquia apoia associações, Autarquia apoia associações, 
clubes, centros sociais e clubes, centros sociais e 
paróquias com 160 mil eurosparóquias com 160 mil euros
Os apoios destinam-se a incentivar e valorizar a com-Os apoios destinam-se a incentivar e valorizar a com-
ponente associativa do concelho, assegurando uma ponente associativa do concelho, assegurando uma 
actividade permanente de iniciativas culturais, des-actividade permanente de iniciativas culturais, des-
portivas e recreativas e uma ocupação saudável do portivas e recreativas e uma ocupação saudável do 
tempo livre dos jovenstempo livre dos jovens

A Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira apro-A Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira apro-
vou, na última reunião do executivo, um apoio global de vou, na última reunião do executivo, um apoio global de 
160.000,00 € às associações culturais, desportivas, recre-160.000,00 € às associações culturais, desportivas, recre-
ativas e humanitárias do concelho, bem como aos centros ativas e humanitárias do concelho, bem como aos centros 
sociais, paroquiais e entidades de carácter social.sociais, paroquiais e entidades de carácter social.

As 15 associações e clubes desportivos benefi ciam de um As 15 associações e clubes desportivos benefi ciam de um 
subsídio de 95.750,00 € enquanto as associações de es-subsídio de 95.750,00 € enquanto as associações de es-
tudantes, culturais e recreativas, em número de 29, irão tudantes, culturais e recreativas, em número de 29, irão 
receber 32.500,00 €. Por sua vez, os 8 centros sociais, receber 32.500,00 €. Por sua vez, os 8 centros sociais, 
paroquiais e entidades de carácter social vão dispor de paroquiais e entidades de carácter social vão dispor de 
31.750,00 €.31.750,00 €.

Segundo o presidente da autarquia, José Manuel Carpin-Segundo o presidente da autarquia, José Manuel Carpin-
teira, este apoio pretende incentivar e valorizar a compo-teira, este apoio pretende incentivar e valorizar a compo-
nente associativa do concelho, assegurando, uma activi-nente associativa do concelho, assegurando, uma activi-
dade permanente de iniciativas culturais, desportivas e dade permanente de iniciativas culturais, desportivas e 
recreativas e uma ocupação saudável do tempo livre dos recreativas e uma ocupação saudável do tempo livre dos 
jovens cerveirenses.jovens cerveirenses.

As transferências atribuídas a cada uma das associações As transferências atribuídas a cada uma das associações 
dependem da sua dimensão, estando directamente rela-dependem da sua dimensão, estando directamente rela-
cionadas com o número de associados ou praticantes e cionadas com o número de associados ou praticantes e 
quantidade de actividades previstas. Todas devem apre-quantidade de actividades previstas. Todas devem apre-
sentar o relatório de actividades de 2009 e o plano de sentar o relatório de actividades de 2009 e o plano de 
actividades de 2010. actividades de 2010. 

O subsídio, destinado a apoiar a actividade regular das O subsídio, destinado a apoiar a actividade regular das 
colectividades, mantém genericamente os mesmos valo-colectividades, mantém genericamente os mesmos valo-
res do último ano em virtude da necessária contenção da res do último ano em virtude da necessária contenção da 
despesa municipal. Além deste apoio, o município dispo-despesa municipal. Além deste apoio, o município dispo-
nibiliza transporte gratuito nos termos do regulamento em nibiliza transporte gratuito nos termos do regulamento em 
vigor.vigor.



6 | Informação do Concelho Cerveira Nova - 5 de abril de 2010

“CERVEIRA NOVA”“CERVEIRA NOVA”
PREÇO DE  ASSINATURAPREÇO DE  ASSINATURA

Nacional: € 18,00
Internacional: € 30,00

Digital: € 12,50

CERVEIRA NOVACERVEIRA NOVA
(Fundado em 5 de Novembro de 1970)

DEPÓSITO LEGAL: 74184/94  /  R.I.C.S.: 100 891

Proprietário:
Eduardo Jorge Creio da Costa Caldas
Travessa do Belo Cais, 14
4920-260 VILA NOVA DE CERVEIRA

Editor:
Aurora Conceição Ribeiro Creio C. Caldas
Travessa do Belo Cais, 14
4920-260 VILA NOVA DE CERVEIRA

NIF: 144 609 150

Director: José Lopes Gonçalves
                 E-mail: cerveiranova@iol.pt

Chefe de Redacção: José Lopes Gonçalves

Redacção, Assinaturas e Publicidade:
Travessa do Belo Cais, 14
4920-260 VILA NOVA DE CERVEIRA
Telefones: (+ 351) 251 794 762
                 (+ 351) 251 797 278
Fax: (00 351) 251 794 762
E-mail: geral@cerveiranova.pt

Edição electrónica: http://www.cerveiranova.pt

Impressão: 
EMPRESA DO DIÁRIO DO MINHO, LDA.
Rua de Santa Margarida, 4 A
4710-306 BRAGA

Tiragem desta edição: 1450 exemplares

Assinaturas:
 Portugal - anuidade..................   € 18,00
 Estrangeiro - anuidade.............   € 30,00
 Digital - anuidade......................   € 12,50

   (Pagamento adiantado, em dinheiro, cheque, vale postal ou 
transferência bancária).

FUNDADORES:
Firmino Puga Gonçalves Costa; Germano Lopes Cantinho; 
Inocêncio José Barbosa; Jaime Artur Amado Morgado; João 
Novais Alves; José Augusto Lopes Gonçalves; José da Encar-
nação Ramos Pereira Pedreira; José Henrique Paula Ferrei-
ra da Costa; Luís Pedro Pinto Barbosa; Manuel Bonifácio de 
Portugal Marreca Gonçalves Costa; Manuel Puga Gonçalves 
Costa; e Manuel da Purifi cação Rodrigues.

MEDALHA DE MÉRITO CONCELHIO

Bodas de ouro matrimoniais Bodas de ouro matrimoniais 
de um casal da freguesia de de um casal da freguesia de 
CornesCornes

 Por ter conseguido atingir os 50 anos de casado, um  Por ter conseguido atingir os 50 anos de casado, um 
casal da freguesia de Cornes festejou as bodas de ouro matrimo-casal da freguesia de Cornes festejou as bodas de ouro matrimo-
niais.niais.
 Houve cerimónias religiosas alusivas que tiveram lugar  Houve cerimónias religiosas alusivas que tiveram lugar 
na igreja paroquial de Cornes e um jantar, para familiares, num na igreja paroquial de Cornes e um jantar, para familiares, num 
conhecido restaurante de Valença.conhecido restaurante de Valença.
 O casal, constituído por António Mário Gonçalves La- O casal, constituído por António Mário Gonçalves La-
meira e por Maria Isabel Fernandes Lameira, da rua da Roteia, meira e por Maria Isabel Fernandes Lameira, da rua da Roteia, 
da citada freguesia de Cornes, viu-se rodeado, nessa jornada da citada freguesia de Cornes, viu-se rodeado, nessa jornada 
festiva, por cerca de três dezenas de convidados.festiva, por cerca de três dezenas de convidados.

Autocarro a degradar-se Autocarro a degradar-se 
já foi retirado da Central já foi retirado da Central 
de Camionagemde Camionagem
 No jornal “Cerveira Nova” de 5/2/2010 demos a infor- No jornal “Cerveira Nova” de 5/2/2010 demos a infor-
mação de que no parque de estacionamento da Central de Ca-mação de que no parque de estacionamento da Central de Ca-
mionagem de Vila Nova de Cerveira se encontrava, há largo tem-mionagem de Vila Nova de Cerveira se encontrava, há largo tem-
po parado a degradar-se e a degradar o ambiente, um autocarro po parado a degradar-se e a degradar o ambiente, um autocarro 
pertença da Câmara Municipal.pertença da Câmara Municipal.
 Temos agora a informar que o veículo pesado já foi re- Temos agora a informar que o veículo pesado já foi re-
tirado do local onde se encontrava, facto que nos apraz registar.tirado do local onde se encontrava, facto que nos apraz registar.
 Saliente-se que a Central de Camionagem de Vila  Saliente-se que a Central de Camionagem de Vila 
Nova de Cerveira se encontra bastante perto da estação dos Nova de Cerveira se encontra bastante perto da estação dos 
caminhos-de-ferro e também próximo do parque de estaciona-caminhos-de-ferro e também próximo do parque de estaciona-
mento que, recentemente, entrou em atividade.mento que, recentemente, entrou em atividade.

Faleceu, em Viana do Castelo, Faleceu, em Viana do Castelo, 
o padre Alexandrino Rodrigues o padre Alexandrino Rodrigues 
Cardoso que, há décadas atrás, Cardoso que, há décadas atrás, 
foi pároco em Lovelhe e em foi pároco em Lovelhe e em 
ReboredaReboreda
 O padre Alexandrino Rodri- O padre Alexandrino Rodri-
gues Cardoso, que em décadas pas-gues Cardoso, que em décadas pas-
sadas foi pároco nas freguesias cervei-sadas foi pároco nas freguesias cervei-
renses de Lovelhe e Reboreda, faleceu renses de Lovelhe e Reboreda, faleceu 
aos 83 anos de idade em Viana do Cas-aos 83 anos de idade em Viana do Cas-
telo, mais concretamente na freguesia telo, mais concretamente na freguesia 
da Torre.da Torre.
 Depois de paroquiar Lovelhe  Depois de paroquiar Lovelhe 
e Reboreda, o padre Alexandrino este-e Reboreda, o padre Alexandrino este-
ve largos anos em França, em Clermont ve largos anos em França, em Clermont 
Ferrand, onde fundou o jornal o “Emi-Ferrand, onde fundou o jornal o “Emi-
grante”.grante”.
 Mais tarde, de regresso a Por- Mais tarde, de regresso a Por-
tugal, foi pároco em S. Lourenço da Montaria e em Vilar de Mur-tugal, foi pároco em S. Lourenço da Montaria e em Vilar de Mur-
teda, no concelho de Viana do Castelo.teda, no concelho de Viana do Castelo.
 A permanência do sacerdote em Reboreda foi de 8  A permanência do sacerdote em Reboreda foi de 8 
anos.anos.
 A foto foi gentilmente cedida pelo Jornal “O Valencia- A foto foi gentilmente cedida pelo Jornal “O Valencia-
no”no”

Aprovado pelos sócios o Aprovado pelos sócios o 
relatório e contas de 2009 da relatório e contas de 2009 da 
Associação Humanitária dos Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Bombeiros Voluntários de 
Vila Nova de CerveiraVila Nova de Cerveira
 Em assembleia geral ordinária, realizada em 19 de  Em assembleia geral ordinária, realizada em 19 de 
março, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de março, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Vila Nova de Cerveira apresentou o relatório e contas relativo a Vila Nova de Cerveira apresentou o relatório e contas relativo a 
2009.2009.
 O documento apresentava como receita 274.291,98€  O documento apresentava como receita 274.291,98€ 
e como total da despesa 273.724,91€, havendo, portanto, um e como total da despesa 273.724,91€, havendo, portanto, um 
saldo positivo no valor de 567,07€.saldo positivo no valor de 567,07€.
 Do relatório destacamos o capítulo «situação fi nancei- Do relatório destacamos o capítulo «situação fi nancei-
ra», no qual é referido pela direção da Associação Humanitária o ra», no qual é referido pela direção da Associação Humanitária o 
seguinte:seguinte:
 «A situação fi nanceira da Associação, no exercício de  «A situação fi nanceira da Associação, no exercício de 
2009, é caracterizada por uma atividade normal - sem sobres-2009, é caracterizada por uma atividade normal - sem sobres-
saltos de tesouraria, com elevado grau de independência de saltos de tesouraria, com elevado grau de independência de 
credores e capacidade de satisfazer prontamente os seus com-credores e capacidade de satisfazer prontamente os seus com-
promissos com terceiros, ou seja, fi nanceiramente equilibrada e promissos com terceiros, ou seja, fi nanceiramente equilibrada e 
solvente.solvente.
 Na gestão que temos procurado promover, assumimos  Na gestão que temos procurado promover, assumimos 
o compromisso que todas as despesas e investimentos sejam o compromisso que todas as despesas e investimentos sejam 
criteriosamente avaliados para assegurar a estabilidade fi nancei-criteriosamente avaliados para assegurar a estabilidade fi nancei-
ra e garantir a continuidade da Associação».ra e garantir a continuidade da Associação».
 O relatório e contas de 2009 foram aprovados pelos  O relatório e contas de 2009 foram aprovados pelos 
associados.associados.

Fim de semana gastronómico Fim de semana gastronómico 
no concelho de Vila Nova no concelho de Vila Nova 
de Cerveira decorrerá em de Cerveira decorrerá em 
24 e 25 de abril24 e 25 de abril
 Têm decorrido no Alto Minho os fi ns de semana gas- Têm decorrido no Alto Minho os fi ns de semana gas-
tronómicos que, semanalmente, abrangem um concelho. Para o tronómicos que, semanalmente, abrangem um concelho. Para o 
de Vila Nova de Cerveira a realização está marcada para os dias de Vila Nova de Cerveira a realização está marcada para os dias 
24 e 25 de abril e as iguarias que farão parte do menu serão o 24 e 25 de abril e as iguarias que farão parte do menu serão o 
sável com a especialidade “arroz de debulho” e os “biscoitos de sável com a especialidade “arroz de debulho” e os “biscoitos de 
milho”.milho”.
 Como este evento acontecerá na altura das comemo- Como este evento acontecerá na altura das comemo-
rações do 25 de abril irá benefi ciar da 1.ª Concentração de Bom-rações do 25 de abril irá benefi ciar da 1.ª Concentração de Bom-
bos e da tertúlia e projeção de documentos alusivos à revolução bos e da tertúlia e projeção de documentos alusivos à revolução 
dos cravos.dos cravos.
 O fi m de semana gastronómico de Vila Nova de Cervei- O fi m de semana gastronómico de Vila Nova de Cervei-
ra tem organização da Câmara Municipal e do Instituto de Turis-ra tem organização da Câmara Municipal e do Instituto de Turis-
mo do Porto e Norte de Portugal.mo do Porto e Norte de Portugal.

Recolha de dadores de medula Recolha de dadores de medula 
óssea e colheita de sangue em óssea e colheita de sangue em 
Vila Nova de Cerveira em 16 e Vila Nova de Cerveira em 16 e 
17 de abril17 de abril
 A Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, em par- A Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, em par-
ceria com o Centro de Histocompatibilidade do Norte, promovem ceria com o Centro de Histocompatibilidade do Norte, promovem 
uma campanha de recolha de dadores de medula óssea no dia uma campanha de recolha de dadores de medula óssea no dia 
16 de abril, no Terreiro da sede do concelho.16 de abril, no Terreiro da sede do concelho.
 Igualmente, no mesmo local, em 16 e 17 de abril decor- Igualmente, no mesmo local, em 16 e 17 de abril decor-
rerá uma colheita de sangue levada a cabo pelo Instituto Portu-rerá uma colheita de sangue levada a cabo pelo Instituto Portu-
guês do Sangue, em parceria com a Câmara Municipal de Vila guês do Sangue, em parceria com a Câmara Municipal de Vila 
Nova de Cerveira.Nova de Cerveira.
 Saliente-se que «o registo português de dadores de  Saliente-se que «o registo português de dadores de 
medula óssea, ajuda diariamente inúmeros doentes portugueses medula óssea, ajuda diariamente inúmeros doentes portugueses 
e internacionais com leucemia».e internacionais com leucemia».

Ação policial em busca Ação policial em busca 
de droga que abrangeu de droga que abrangeu 
Cerveira e SopoCerveira e Sopo
 Na madrugada de 23 de março, o Núcleo de Investiga- Na madrugada de 23 de março, o Núcleo de Investiga-
ção Criminal da G.N.R. de Valença levou a cabo uma operação ção Criminal da G.N.R. de Valença levou a cabo uma operação 
nos concelhos de Vila Nova de Cerveira e de Caminha, com vista nos concelhos de Vila Nova de Cerveira e de Caminha, com vista 
ao desmantelar de um grupo suspeito de tráfi co de droga no Alto ao desmantelar de um grupo suspeito de tráfi co de droga no Alto 
Minho.Minho.
 Foram cumpridos oito mandados de busca nas vilas  Foram cumpridos oito mandados de busca nas vilas 
de Caminha e de Cerveira, alargando-se ainda a ação policial à de Caminha e de Cerveira, alargando-se ainda a ação policial à 
freguesia de Sopo.freguesia de Sopo.
 Na operação foram apreendidos panfl etos de heroína,  Na operação foram apreendidos panfl etos de heroína, 
num total de 425 gramas, 0,6 gramas de cocaína, 33,4 gramas num total de 425 gramas, 0,6 gramas de cocaína, 33,4 gramas 
de liamba e 47,6 gramas de haxixe e, ainda, um automóvel de de liamba e 47,6 gramas de haxixe e, ainda, um automóvel de 
passageiros, 5 telemóveis, 3 balanças de precisão, uma faca, passageiros, 5 telemóveis, 3 balanças de precisão, uma faca, 
bem como 270 euros.bem como 270 euros.
 Os suspeitos foram entregues a tribunal. Os suspeitos foram entregues a tribunal.

Limpar Vila Nova de Cerveira Limpar Vila Nova de Cerveira 
integrada na ação de limpeza integrada na ação de limpeza 
que ocorreu em todo o que ocorreu em todo o 
território nacionalterritório nacional
 Inspirada na iniciativa levada a cabo na Estónia em  Inspirada na iniciativa levada a cabo na Estónia em 
2008, teve lugar no nosso país, em 20 de março, a ação de lim-2008, teve lugar no nosso país, em 20 de março, a ação de lim-
peza intitulada “Limpar Portugal”, que tal como naquela nação peza intitulada “Limpar Portugal”, que tal como naquela nação 
báltica visou executar atos de defesa do ambiente.báltica visou executar atos de defesa do ambiente.
 O concelho de Vila Nova de Cerveira associou-se à ini- O concelho de Vila Nova de Cerveira associou-se à ini-
ciativa com cerca de uma centena de voluntários, nos quais se ciativa com cerca de uma centena de voluntários, nos quais se 
incluíam elementos oriundos de escolas e associações, bombei-incluíam elementos oriundos de escolas e associações, bombei-
ros e escuteiros dos agrupamentos das freguesias de Campos e ros e escuteiros dos agrupamentos das freguesias de Campos e 
de Reboreda.de Reboreda.
 Saliência, também, para a integração, nas ações de  Saliência, também, para a integração, nas ações de 
limpeza, de alguns galegos que estudam na Escola Superior limpeza, de alguns galegos que estudam na Escola Superior 
Gallaecia de Vila Nova de Cerveira.Gallaecia de Vila Nova de Cerveira.

Alunos cerveirenses tiveram Alunos cerveirenses tiveram 
visitas de interesse ao Porto visitas de interesse ao Porto 
e a Vila Nova de Gaiae a Vila Nova de Gaia

 Alunos do 11.º e 12.º ano da EB2,3/Sec de Vila Nova  Alunos do 11.º e 12.º ano da EB2,3/Sec de Vila Nova 
de Cerveira visitaram as cidades do Porto e de Vila Nova de de Cerveira visitaram as cidades do Porto e de Vila Nova de 
Gaia.Gaia.
 No Porto fi zeram um percurso em que visitaram os  No Porto fi zeram um percurso em que visitaram os 
principais monumentos, tal como a Sé Catedral, a igreja da Lapa principais monumentos, tal como a Sé Catedral, a igreja da Lapa 
e a igreja dos Grilos.e a igreja dos Grilos.
 E em Vila Nova de Gaia assistiram à representação  E em Vila Nova de Gaia assistiram à representação 
das peças de teatro “Frei Luís de Sousa”, de Almeida Garrett e das peças de teatro “Frei Luís de Sousa”, de Almeida Garrett e 
“Felizmente há Luar”, de Luís de Sttau Monteiro.“Felizmente há Luar”, de Luís de Sttau Monteiro.
 Ambas as peças foram apresentadas pelo Teatro Expe- Ambas as peças foram apresentadas pelo Teatro Expe-
rimental do Porto.rimental do Porto.
 Na cidade invicta ainda visitaram o edifício da cadeia  Na cidade invicta ainda visitaram o edifício da cadeia 
da Relação do Porto, hoje Centro Português de Fotografi a.da Relação do Porto, hoje Centro Português de Fotografi a.

Concerto de primavera no Concerto de primavera no 
dia 18 de abril em Vila Nova dia 18 de abril em Vila Nova 
de Cerveirade Cerveira
 Numa organização do Coral Polifónico de Vila Nova de  Numa organização do Coral Polifónico de Vila Nova de 
Cerveira, com o apoio da Câmara Municipal, irá decorrer no ci-Cerveira, com o apoio da Câmara Municipal, irá decorrer no ci-
neteatro, com início às 16 horas do dia 18 de abril, o Concerto de neteatro, com início às 16 horas do dia 18 de abril, o Concerto de 
Primavera.Primavera.
 Vão participar o Coral Polifónico Anduriña, de Coruxo  Vão participar o Coral Polifónico Anduriña, de Coruxo 
(Samil), Orfeão de Loureiro (Oliveira de Azeméis) e Coral Polifó-(Samil), Orfeão de Loureiro (Oliveira de Azeméis) e Coral Polifó-
nico de Vila Nova de Cerveira.nico de Vila Nova de Cerveira.
 Nesta exibição de agrupamentos, que já tem certa tra- Nesta exibição de agrupamentos, que já tem certa tra-
dição no canto coral, de salientar que dois são portugueses e um dição no canto coral, de salientar que dois são portugueses e um 
é espanhol.é espanhol.
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FUNERAISFUNERAIS
EM CORNESEM CORNES

Natural da freguesia de Cornes, onde foi Natural da freguesia de Cornes, onde foi 
sepultado no Cemitério Paroquial, sepultado no Cemitério Paroquial, ANTÓ-ANTÓ-
NIO RIO ESTEVESNIO RIO ESTEVES, de 54 anos, viúvo, fale-, de 54 anos, viúvo, fale-
ceu no concelho de Ponte de Lima, concre-ceu no concelho de Ponte de Lima, concre-
tamente na freguesia de Vitorino de Piães.tamente na freguesia de Vitorino de Piães.

EM FONTOURAEM FONTOURA
Foi sepultada, no Cemitério Paroquial Foi sepultada, no Cemitério Paroquial 

de Fontoura, no concelho de Valença, de Fontoura, no concelho de Valença, AMA-AMA-
BÉLIA DA ENCARNAÇÃO GRAÇABÉLIA DA ENCARNAÇÃO GRAÇA, de 82 , de 82 
anos, viúva.anos, viúva.

A falecida era natural da freguesia de A falecida era natural da freguesia de 
Campos e residia numa casa de acolhimen-Campos e residia numa casa de acolhimen-
to em Nogueira.to em Nogueira.

EM MENTRESTIDOEM MENTRESTIDO
MARIA VIRGÍNIA PEREIRA FERNAN-MARIA VIRGÍNIA PEREIRA FERNAN-

DESDES, de 78 anos, viúva, foi sepultada no Ce-, de 78 anos, viúva, foi sepultada no Ce-
mitério Paroquial de Mentrestido.mitério Paroquial de Mentrestido.

Vivia no lugar de Fiães e era natural de Vivia no lugar de Fiães e era natural de 
Lugo - Espanha.Lugo - Espanha.

EM CANDEMILEM CANDEMIL
Aos 94 anos de idade faleceu, na Da-Aos 94 anos de idade faleceu, na Da-

maia - Amadora, maia - Amadora, ARLINDO GERALDO ARLINDO GERALDO 
GONÇALVESGONÇALVES, que era casado., que era casado.

Natural de Sapardos, veio a sepultar no Natural de Sapardos, veio a sepultar no 
Cemitério Paroquial de Candemil.Cemitério Paroquial de Candemil.

EM GONDARÉMEM GONDARÉM
Foi sepultada, no Cemitério Paroquial de Foi sepultada, no Cemitério Paroquial de 

Gondarém, Gondarém, MARIA EMÍLIA DA CRUZMARIA EMÍLIA DA CRUZ, de 82 , de 82 
anos de idade.anos de idade.

A falecida, que era casada, era utente do A falecida, que era casada, era utente do 
Lar Maria Luísa.Lar Maria Luísa.

EM NOGUEIRAEM NOGUEIRA

Para o Cemitério Paroquial de Noguei-Para o Cemitério Paroquial de Noguei-
ra, foi a enterrar ra, foi a enterrar ALBANO JOAQUIM FER-ALBANO JOAQUIM FER-
NANDESNANDES, de 81 anos, que residia no lugar , de 81 anos, que residia no lugar 
do Monte.do Monte.

Às famílias de luto apresentamos sentidas Às famílias de luto apresentamos sentidas 
condolências.condolências.

Crónica da quinzenaCrónica da quinzena

Uma refl exão cerveirense Uma refl exão cerveirense 
a propósito de a propósito de 

celebrações sobre o celebrações sobre o 
Dia Mundial do TeatroDia Mundial do Teatro

  Motivou a realização de diversos aconteci-Motivou a realização de diversos aconteci-
mentos, em vários pontos do nosso país, a recente mentos, em vários pontos do nosso país, a recente 
comemoração do Dia Mundial do Teatro.comemoração do Dia Mundial do Teatro.
 Ao refl etir sobre essas interessantes ações,  Ao refl etir sobre essas interessantes ações, 
que até incluíram o Presidente da República a conde-que até incluíram o Presidente da República a conde-
corar oito conhecidos atores portugueses, não poderia corar oito conhecidos atores portugueses, não poderia 
deixar de recordar o que a força do teatro conseguiu, deixar de recordar o que a força do teatro conseguiu, 
há décadas atrás, no concelho de Vila Nova de Cer-há décadas atrás, no concelho de Vila Nova de Cer-
veira.veira.
 A Casa do Povo (hoje extinta) tinha um grupo  A Casa do Povo (hoje extinta) tinha um grupo 
de teatro que levava os seus espetáculos às quinze de teatro que levava os seus espetáculos às quinze 
freguesias do concelho. Só que, em algumas, como freguesias do concelho. Só que, em algumas, como 
não existiam espaços próprios, as representações não existiam espaços próprios, as representações 
eram em velhas casas ou até em barracas.eram em velhas casas ou até em barracas.
 Reparando nesse esforço, sacrifício até dos  Reparando nesse esforço, sacrifício até dos 
componentes do grupo, a edilidade de então resolveu componentes do grupo, a edilidade de então resolveu 
lançar-se na construção de edifícios que tivessem um lançar-se na construção de edifícios que tivessem um 
amplo espaço para a prática de teatro e, aproveitando amplo espaço para a prática de teatro e, aproveitando 
a construção dos imóveis, incluir também salas para a construção dos imóveis, incluir também salas para 
trabalhos administrativos das juntas de freguesia e até trabalhos administrativos das juntas de freguesia e até 
para outros serviços.para outros serviços.
 Por isso, é de toda a justiça que ao refl etirmos  Por isso, é de toda a justiça que ao refl etirmos 
hoje sobre o Dia Mundial do Teatro não deixemos, hoje sobre o Dia Mundial do Teatro não deixemos, 
como cerveirense, de termos um sentimento de grati-como cerveirense, de termos um sentimento de grati-
dão para com aqueles que, no passado, não deram o dão para com aqueles que, no passado, não deram o 
peixe para comer, mas sim a cana para o pescar...peixe para comer, mas sim a cana para o pescar...
 E tudo isso graças ao teatro. E tudo isso graças ao teatro.

José Lopes GonçalvesJosé Lopes Gonçalves

Encontro de cerveirenses Encontro de cerveirenses 
em Lisboa marcado para em Lisboa marcado para 
o dia 16 de maioo dia 16 de maio
 O grande encontro de cerveirenses em Lisboa está  O grande encontro de cerveirenses em Lisboa está 
marcado para o dia 16 de maio. Contará com o apoio de várias marcado para o dia 16 de maio. Contará com o apoio de várias 
entidades e instituições e contribuirá para reunir, na capital, ele-entidades e instituições e contribuirá para reunir, na capital, ele-
vado número de conterrâneos.vado número de conterrâneos.
 Organizado pela Casa Cerveirense, que comemorará  Organizado pela Casa Cerveirense, que comemorará 
o seu 1.º aniversário, o encontro será na Quinta Valenciana, em o seu 1.º aniversário, o encontro será na Quinta Valenciana, em 
Fernão Ferro, e terá início às 12h30.Fernão Ferro, e terá início às 12h30.
 Durante a confraternização haverá um espetáculo de  Durante a confraternização haverá um espetáculo de 
fados e a atuação de diversos tocadores de concertina.fados e a atuação de diversos tocadores de concertina.
 Aos residentes no concelho de Vila Nova de Cerveira  Aos residentes no concelho de Vila Nova de Cerveira 
que queiram deslocar-se a Lisboa, a Câmara Municipal oferece que queiram deslocar-se a Lisboa, a Câmara Municipal oferece 
transporte, devendo os interessados inscreverem-se, até 5 de transporte, devendo os interessados inscreverem-se, até 5 de 
maio, nas juntas de freguesia.maio, nas juntas de freguesia.

A reunião, em Cerveira, do A reunião, em Cerveira, do 
Conselho Nacional da Liga Conselho Nacional da Liga 
dos Bombeiros Portuguesesdos Bombeiros Portugueses

 Tal como foi anunciado no último número deste jornal,  Tal como foi anunciado no último número deste jornal, 
teve realização em Vila Nova de Cerveira, no dia 27 de março, teve realização em Vila Nova de Cerveira, no dia 27 de março, 
uma reunião do Conselho Nacional da Liga dos Bombeiros Por-uma reunião do Conselho Nacional da Liga dos Bombeiros Por-
tugueses.tugueses.
 A cerimónia de abertura, que decorreu, tal como os ou- A cerimónia de abertura, que decorreu, tal como os ou-
tros trabalhos, no salão de reuniões do quartel dos voluntários tros trabalhos, no salão de reuniões do quartel dos voluntários 
cerveirenses, contou com a presença de diversas entidades, en-cerveirenses, contou com a presença de diversas entidades, en-
tre elas o presidente da mesa do congresso da Liga dos Bombei-tre elas o presidente da mesa do congresso da Liga dos Bombei-
ros Portugueses.ros Portugueses.
 Entretanto, os trabalhos do Conselho Nacional da Liga,  Entretanto, os trabalhos do Conselho Nacional da Liga, 
em que se envolveram diversas personalidades, decorreram de em que se envolveram diversas personalidades, decorreram de 
manhã e também de tarde, tendo sido tomadas posições, algu-manhã e também de tarde, tendo sido tomadas posições, algu-
mas delas do maior interesse para os bombeiros portugueses, mas delas do maior interesse para os bombeiros portugueses, 
como a relacionada com o atraso na entrega de 96 viaturas a como a relacionada com o atraso na entrega de 96 viaturas a 
várias corporações do país anunciada há três anos, mas ainda várias corporações do país anunciada há três anos, mas ainda 
não concretizada.não concretizada.

“Procissão de Quinta-feira “Procissão de Quinta-feira 
Santa”, mais que centenário Santa”, mais que centenário 
acontecimentoacontecimento

 A mais que centenária “Procissão de Quinta-feira San- A mais que centenária “Procissão de Quinta-feira San-
ta” voltou às ruas da sede do concelho de Vila Nova de Cerveira ta” voltou às ruas da sede do concelho de Vila Nova de Cerveira 
para manter uma tradição que cala bem fundo no coração dos para manter uma tradição que cala bem fundo no coração dos 
fi éis.fi éis.
 As cerimónias litúrgicas englobaram um sermão, os  As cerimónias litúrgicas englobaram um sermão, os 
cânticos da “Verónica” na visita aos nichos evocativos da paixão cânticos da “Verónica” na visita aos nichos evocativos da paixão 
de Cristo e atos religiosos na igreja matriz e na igreja da Santa de Cristo e atos religiosos na igreja matriz e na igreja da Santa 
Casa, instituição que promoveu o acontecimento.Casa, instituição que promoveu o acontecimento.
 A também denominada “Procissão dos Passos”, que  A também denominada “Procissão dos Passos”, que 
teve acompanhamento musical da Banda de Monção, é um teve acompanhamento musical da Banda de Monção, é um 
acontecimento que causa sempre motivação nos irmãos da Mi-acontecimento que causa sempre motivação nos irmãos da Mi-
sericórdia.sericórdia.

Assaltado estabelecimento Assaltado estabelecimento 
comercial em Gondarémcomercial em Gondarém
 Na zona de Agoeiros, na freguesia de Gondarém, foi  Na zona de Agoeiros, na freguesia de Gondarém, foi 
assaltado, durante uma destas últimas noites, um estabeleci-assaltado, durante uma destas últimas noites, um estabeleci-
mento comercial bem conhecido da localidade.mento comercial bem conhecido da localidade.
 Os larápios levaram artigos que se encontravam para  Os larápios levaram artigos que se encontravam para 
venda nessa casa, bem como outros valores que foram encon-venda nessa casa, bem como outros valores que foram encon-
trados no interior do estabelecimento.trados no interior do estabelecimento.
 As autoridades estiveram no local a recolher elementos  As autoridades estiveram no local a recolher elementos 
que possam vir a ajudar na identifi cação dos assaltantes.que possam vir a ajudar na identifi cação dos assaltantes.
 Foi mais um caso de assalto no concelho, que nos últi- Foi mais um caso de assalto no concelho, que nos últi-
mos tempos tem sido perturbado com esses arreliadores proble-mos tempos tem sido perturbado com esses arreliadores proble-
mas.mas.

A festa, em Cerveira, da A festa, em Cerveira, da 
Rádio Vale do Minho foi Rádio Vale do Minho foi 
muito concorridamuito concorrida
 Numa enorme tenda, erguida para o efeito, teve lugar  Numa enorme tenda, erguida para o efeito, teve lugar 
no dia 20 de março a festa da Rádio Vale do Minho, na qual par-no dia 20 de março a festa da Rádio Vale do Minho, na qual par-
ticiparam conhecidos artistas.ticiparam conhecidos artistas.
 Houve muita participação de pessoas que se desloca- Houve muita participação de pessoas que se desloca-
ram à tenda localizada na zona da Fontinha, na sede do conce-ram à tenda localizada na zona da Fontinha, na sede do conce-
lho, para assistirem ao espetáculo.lho, para assistirem ao espetáculo.
 Esse acontecimento, em Cerveira, também teve algo  Esse acontecimento, em Cerveira, também teve algo 
de frustrante para algumas pessoas pela não presença de alguns de frustrante para algumas pessoas pela não presença de alguns 
artistas que estavam anunciados, mas que, devido, segundo foi artistas que estavam anunciados, mas que, devido, segundo foi 
afi rmado, a problemas de saúde, não puderam estar presentes.afi rmado, a problemas de saúde, não puderam estar presentes.
 Da Rádio Vale do Minho também faz parte a Rádio Cul- Da Rádio Vale do Minho também faz parte a Rádio Cul-
tural de Cerveira.tural de Cerveira.

Morre inesperada, em Gondar, Morre inesperada, em Gondar, 
de um artista de 34 anosde um artista de 34 anos
 Inesperadamente e numa  Inesperadamente e numa 
altura em que completava 34 anos altura em que completava 34 anos 
de idade, faleceu, na freguesia de de idade, faleceu, na freguesia de 
Gondar, Carlos José Pimentel do Gondar, Carlos José Pimentel do 
Vale, um pintor com um futuro na Vale, um pintor com um futuro na 
arte bastante promissor.arte bastante promissor.
 Infelizmente a morte veio  Infelizmente a morte veio 
prematuramente, cortando a carreira prematuramente, cortando a carreira 
deste artista.deste artista.
 Carlos José Pimentel do  Carlos José Pimentel do 
Vale, que residia no lugar do Espírito Vale, que residia no lugar do Espírito 
Santo, na referida freguesia de Gon-Santo, na referida freguesia de Gon-
dar, era natural de Valongo.dar, era natural de Valongo. Exploração agrícola de Exploração agrícola de 

Reboreda, dedicada à Reboreda, dedicada à 
produção leiteira, faz sucesso produção leiteira, faz sucesso 
no Alto Minho e no paísno Alto Minho e no país

 Com sede na Quinta da Torre, na freguesia de Rebo- Com sede na Quinta da Torre, na freguesia de Rebo-
reda, existe uma sociedade agrícola que foi fundada há 23 anos reda, existe uma sociedade agrícola que foi fundada há 23 anos 
por dois irmãos oriundos da Póvoa de Varzim e que hoje é com-por dois irmãos oriundos da Póvoa de Varzim e que hoje é com-
posta por três familiares, tendo como sócio-gerente José Alberto posta por três familiares, tendo como sócio-gerente José Alberto 
Soares Pontes.Soares Pontes.
 A exploração agrícola abrange cerca de 40 hectares,  A exploração agrícola abrange cerca de 40 hectares, 
onde se produz uma grande parte do alimento para as vacas onde se produz uma grande parte do alimento para as vacas 
leiteiras e para outro gado vacum, já que o efetivo de animais leiteiras e para outro gado vacum, já que o efetivo de animais 
é de cerca de oitenta vacas em lactação, uma dezena de vacas é de cerca de oitenta vacas em lactação, uma dezena de vacas 
secas, uma dúzia de novilhos e cerca de trinta vitelas com menos secas, uma dúzia de novilhos e cerca de trinta vitelas com menos 
de catorze meses.de catorze meses.
 A quota leiteira da empresa é a maior do concelho de  A quota leiteira da empresa é a maior do concelho de 
Vila Nova de Cerveira, com 750.000 kg.Vila Nova de Cerveira, com 750.000 kg.
 A sociedade agrícola tem participado em concursos pe- A sociedade agrícola tem participado em concursos pe-
cuários no Alto Minho, tendo conquistado, em dois anos seguidos cuários no Alto Minho, tendo conquistado, em dois anos seguidos 
(2008 e 2009), o prémio para o «melhor úbere e de vaca grande (2008 e 2009), o prémio para o «melhor úbere e de vaca grande 
campeã» e destaca-se que, entre as 500 maiores empresas na-campeã» e destaca-se que, entre as 500 maiores empresas na-
cionais produtoras de leite, se encontra na quarta posição.cionais produtoras de leite, se encontra na quarta posição.
 Refi ra-se que, segundo os responsáveis pela empresa,  Refi ra-se que, segundo os responsáveis pela empresa, 
os resultados alcançados benefi ciam, também, dos mais moder-os resultados alcançados benefi ciam, também, dos mais moder-
nos procedimentos e equipamentos que a empresa introduziu, nos procedimentos e equipamentos que a empresa introduziu, 
para além da formação e experiência profi ssional adquirida ao para além da formação e experiência profi ssional adquirida ao 
longo dos anos pelos membros da sociedade.longo dos anos pelos membros da sociedade.
 Resumindo: há uma empresa agrícola no nosso con- Resumindo: há uma empresa agrícola no nosso con-
celho, dedicada à produção leiteira, que está a fazer, desde há celho, dedicada à produção leiteira, que está a fazer, desde há 
tempo, sucesso no Alto Minho e no país.tempo, sucesso no Alto Minho e no país.
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PALAVRA DE DEUS
POR: Manuel Venade Martins (Pastor Evangélico)

E-mail: pastorvenade@yahoo.com  /  Página na Internet: www.igrejaemanuel.org

 Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si; e nós o reputamos por afl ito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido 
pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados (Isaías: 53:4-5).

COMENTÁRIO
(2010-04-A)

JESUS NA CRUZ
INTRODUÇÃO

 A morte aplicada por crucifi cação era a maneira mais 
cruel de afl igir o ser humano. Foi aplicada pelos povos Fenícios, 
depois pelos Gregos e fi nalmente pelos Romanos. Este último 
povo era o dito império romano, que existia no tempo de Jesus. 
A cruz consistia de duas traves de madeira na forma de Tê, esta 
ultima provavelmente a mais usada, foi a que usaram para cruci-
fi car ao Senhor Jesus.
 Era sem dúvidas o castigo mais horrível, cruel e ve-
xante, quando o ser humano fosse condenado por crime, sendo 
assim usada uma das formas mais cruéis praticadas pelos povos 
gentios. O povo de Israel deixou-se levar por esses costumes, 
seguindo os passos dos primeiros povos Fenícios.
 Não nos deixemos contaminar pelo nosso próximo, to-
mando e aprendendo os maus costumes, que essas pessoas a 
cada dia praticam, vivendo uma vida dissoluta e desastrosa, mui-
tos até por causa de manter os maus vícios que procuram saciar 
seu ego. Por isso, atacam o seu próximo indefeso para atingir 
seus objetivos, mas vamos olhar para Jesus, autor e consumidor 
da vida Eterna. Ámen.

COMENTÁRIO
 Vamos concentrar o nosso pensamento no Calvário, 
aonde o nosso Salvador foi crucifi cado. Ouviremos o Profeta fa-
lar acerca do nosso Senhor ferido e castigado em nosso lugar.
 A palavra com que começa o versículo 4 diz: Verdadei-
ramente é a mesma que encontramos, tantas vezes, pronuncia-
da por Jesus: É uma palavra que expressa uma afi rmação muito 
forte, indicando que não deve haver a menor dúvida acerca da 

causa dos sofrimentos do Todo-Poderoso encarnado e feito ho-
mem, descrita nesta secção de Isaías, que é a parte central do 
livro. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermida-
des e as nossas dores levou sobre si.
 Ele fi cou, sim, carregado com o nosso pecado, todas 
as doenças e dores. Sofrimentos e afl ições são causados, em 
parte, pelo pecado, e cremos que o Profeta aqui usa uma lin-
guagem fi gurada, pelo qual, em vez de pecado, menciona as 
coisas que são causadas pelo pecado. Há neste universo algo 
muito pior que a doença ou a dor ou sofrimento e isso é a prá-
tica do pecado. Todas as dores poderão ser, ou não, fruto do 
pecado. Jesus Cristo levou sobre si os nossos pecados. A ira de 
Deus caiu sobre Ele em julgamento dos nossos pecados. Nesse 
sentido, os sofrimentos de Cristo foram o remédio para todos os 
males que a carne sofre.
 Aquele que tinha poder e autoridade no mundo (Mar-
cos 2:10) para retirar o efeito do pecado tornou-se, por sua pró-
pria vontade, responsável. A missão do Senhor foi conseguir a 
redenção completa do pecado e suas consequências. A nossa 
Salvação alcançara a sua consumação naquele dia em que nos-
so Senhor Jesus Cristo transformara o nosso corpo abatido, para 
ser conforme seu corpo glorioso. 
 As Suas feridas falam-nos acerca do pecado. Oh, se 
soubéssemos o quanto o pecado realmente é esmagador, iría-
mos a correr para a Cruz do Calvário. As suas feridas falam-nos 
do amor. Se quereis conhecer os limites do amor olhai para as 
feridas do Mestre, e vede o coração atravessado pela lança e 
dizei: Então olhai para o vosso próprio coração e encontrai nele 
a resposta. O meu coração está manchado pelo pecado, o meu 

coração não tem sido puro nem limpo, não tem estado em har-
monia com a tua vontade; Pai Santo, toma este coração com 
pecado e deixa que o peso do meu pecado pese sobre Jesus. 
O peso esmagador do pecado é culpa do mundo inteiro, então 
enche o coração do pecador com a alegria celestial; derrama o 
poder da vida eterna, faz, Jesus, do meu coração um jardim do 
Éden, em que estejam plantadas as sementes da vida de Deus.
 Caro Amigo, olha o que diz a sua Palavra, crê nela e 
serás salvo. Olha também para Jesus e fi ca na sua presença, e 
procura proclamar à humanidade perdida em toda a parte que 
Ele (Jesus) foi ferido pelas nossas transgressões, pelas nossas 
iniquidades e pelas nossas rebeldias, e seu sangue purifi ca o 
pecador dos seus pecados. Ámen. (1ª João 1:7).

IMPORTANTE
 Se o amado leitor deseja melhores esclarecimentos, 
pode contactar comigo através do telf. 251 823 463 – Portugal 
- ou telf: 00 631 666 9238 - USA - ou ainda com o nosso repre-
sentante para Portugal, Sra. D. Isabel Tenedório, pelo telf. 251 
107 069 ou Tml. 964 262 007.
 Visite o nosso site na Internet em http://www.igrejae-
manuel.org ou contacte-nos através do E-mail: pastorvenade@
yahoo.com 
 Pode ainda escrever para:

 IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS EMANUEL
 14 Connecticut Ave.
 BAY SHORE, NY 11706-3007
 USA

REBOREDA - Vila Nova de Cerveira

SOFIA TERESA
FERNANDES FARINHA

(Faleceu em 6 de março de 2010)

AGRADECIMENTO
  A FAMÍLIA agradece, muita reco-
nhecidamente, as manifestações de solidariedade, 
amizade e pesar demonstradas por ocasião do faleci-

mento e funeral do seu ente 
querido.
 Também àqueles que, por 
qualquer outro modo, apre-
sentaram os seus sentimen-
tos de pesar manifesta o seu 
mais profundo reconheci-
mento, não esquecendo as 
pessoas que participaram na 
Missa do 7.º dia em sufrágio 
da sua alma.

Agência Funerária António Guerreiro, Lda. / Candemil

GONDARÉM - Vila Nova de CerveiraGONDARÉM - Vila Nova de Cerveira

MARIA EMÍLIA DA CRUZMARIA EMÍLIA DA CRUZ
(Faleceu em 22 de março de 2010)(Faleceu em 22 de março de 2010)

AGRADECIMENTOAGRADECIMENTO
  SUA FAMÍLIASUA FAMÍLIA, na impossibilidade de o fa-, na impossibilidade de o fa-
zer pessoalmente, vem, muito reconhecidamente, zer pessoalmente, vem, muito reconhecidamente, 
agradecer a todas as pessoas das suas relações e agradecer a todas as pessoas das suas relações e 
amizade que estiveram presentes no funeral da sau-amizade que estiveram presentes no funeral da sau-

dosa Maria Emília da Cruz, dosa Maria Emília da Cruz, 
bem como àquelas que, por bem como àquelas que, por 
qualquer outro modo, lhe qualquer outro modo, lhe 
manifestaram o seu senti-manifestaram o seu senti-
mento de pesar.mento de pesar.

 Também agradece a todos  Também agradece a todos 
quantos se dignaram assis-quantos se dignaram assis-
tir à eucaristia da Missa do tir à eucaristia da Missa do 
7.º Dia em sufrágio da sua 7.º Dia em sufrágio da sua 
alma.alma.

Agência Funerária António Guerreiro, Lda. / Candemil

GONDAR - Vila Nova de Cerveira

CARLOS JORGE
PIMENTEL DO VALE
(Faleceu em 24 de março de 2010)

AGRADECIMENTO
 SUA FAMÍLIA, mergulhada na maior dor, 
vem, por este ÚNICO MEIO, agradecer muito reco-

nhecida a todas as pessoas 
que assistiram ao funeral do 
saudoso ente querido, bem 
como às muitas provas de 
sentimento e dedicação que 
lhe manifestaram.

 Também agradece a todos 
aqueles que participaram na 
Missa do 7.º Dia em sufrágio 
da sul alma.

Agência Funerária António Guerreiro, Lda. / Candemil

NOGUEIRA - Vila Nova de CerveiraNOGUEIRA - Vila Nova de Cerveira

ALBANO JOAQUIM ALBANO JOAQUIM 
FERNANDESFERNANDES

(Faleceu em 29 de março de 2010)(Faleceu em 29 de março de 2010)

AGRADECIMENTOAGRADECIMENTO

  A FAMÍLIAA FAMÍLIA, na impossibilidade de o fazer pes-, na impossibilidade de o fazer pes-
soalmente como gostaria, vem, por este único meio, soalmente como gostaria, vem, por este único meio, 

agradecer a todas as pessoas agradecer a todas as pessoas 
que participaram no funeral do que participaram no funeral do 
saudoso extinto, bem como saudoso extinto, bem como 
àquelas que, por qualquer ou-àquelas que, por qualquer ou-
tro modo, lhe manifestaram o tro modo, lhe manifestaram o 
seu sentimento de pesar.seu sentimento de pesar.

 Também agradece às pes- Também agradece às pes-
soas que participaram na mis-soas que participaram na mis-
sa do 7.º dia em sufrágio da sa do 7.º dia em sufrágio da 
alma do seu ente queridoalma do seu ente querido..

Agência Funerária António Guerreiro, Lda. / Candemil

CANDEMIL - Vila Nova de Cerveira

ARLINDO GERALDO 
GONÇALVES

(Faleceu em 27 de março de 2010)

AGRADECIMENTO
  A FAMÍLIAA FAMÍLIA, profundamente sensibilizada , profundamente sensibilizada 
com as inúmeras provas de carinho e amizade recebi-com as inúmeras provas de carinho e amizade recebi-
das aquando do velório e funeral do saudoso extinto, das aquando do velório e funeral do saudoso extinto, 

vem, por este ÚNICO MEIO, vem, por este ÚNICO MEIO, 
agradecer muito reconheci-agradecer muito reconheci-
damente a todas as pessoas damente a todas as pessoas 
que lhe manifestaram o seu que lhe manifestaram o seu 
sentimento de pesar e solida-sentimento de pesar e solida-
riedade.riedade.
 Agradece igualmente a to- Agradece igualmente a to-
dos quantos estiveram pre-dos quantos estiveram pre-
sentes na missa do 7.º dia sentes na missa do 7.º dia 
em sufrágio da alma do seu em sufrágio da alma do seu 
ente querido.ente querido.

Agência Funerária António Guerreiro, Lda. / Candemil

CAMPOS - Vila Nova de Cerveira

AMABÉLIA DA ENCARNAÇÃO
DA GRAÇA

(Faleceu em 9 de março de 2010)

AGRADECIMENTO
 A FAMÍLIA, na impossibilidade de o fazer 
pessoalmente como gostaria, vem, por este único 
meio, agradecer a todas as pessoas que participaram 

no funeral da saudosa extin-
ta, bem como àquelas que, 
por qualquer outro modo, lhe 
manifestaram o seu senti-
mento de pesar.
 Também agradece às pes-
soas que participaram na 
missa do 7.º dia em sufrágio 
da alma do seu ente queri-
do.

Agência Adriano  /  Arão - Valença
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VISITE-NOS NA INTERNET EM:  www.cerveiranova.pt

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

NIB: 0033-0000-50077499264-05NIB: 0033-0000-50077499264-05

Bombeiros Municipais de Bombeiros Municipais de 
Viana do Castelo assinalaram Viana do Castelo assinalaram 
230 anos de existência230 anos de existência

 Os Bombeiros Municipais de Viana do Castelo come-Os Bombeiros Municipais de Viana do Castelo come-
moram, no dia 22 de Março, 230 anos de existência com uma moram, no dia 22 de Março, 230 anos de existência com uma 
missa e uma sessão solene que incluiu a entrega de medalhas missa e uma sessão solene que incluiu a entrega de medalhas 
comemorativas desta efeméride. A iniciativa serviu ainda para comemorativas desta efeméride. A iniciativa serviu ainda para 
que o Presidente da Câmara elogiasse o serviço prestado à co-que o Presidente da Câmara elogiasse o serviço prestado à co-
munidade deste corpo e bombeiros que, desde Março de 1780, munidade deste corpo e bombeiros que, desde Março de 1780, 
actua no concelho de Viana do Castelo mas também em toda a actua no concelho de Viana do Castelo mas também em toda a 
região.região.
 Os Bombeiros Municipais foram fundados em 22 de  Os Bombeiros Municipais foram fundados em 22 de 
Março de 1780 com a designação original de Companhia da Março de 1780 com a designação original de Companhia da 
Bomba, sendo actualmente o terceiro mais antigo de Portugal, Bomba, sendo actualmente o terceiro mais antigo de Portugal, 
logo a seguir aos Sapadores de Lisboa e Porto. Tem como fun-logo a seguir aos Sapadores de Lisboa e Porto. Tem como fun-
ção e objectivo principal o salvamento e protecção de pessoas ção e objectivo principal o salvamento e protecção de pessoas 
e bens, tendo como área de actuação o Município de Viana do e bens, tendo como área de actuação o Município de Viana do 
Castelo a quem cabe a responsabilidade e intervenção prioritá-Castelo a quem cabe a responsabilidade e intervenção prioritá-
ria, apoiando, no entanto, outros Corpos de Bombeiros fora des-ria, apoiando, no entanto, outros Corpos de Bombeiros fora des-
te sempre que solicitado pela estrutura da Autoridade Nacional te sempre que solicitado pela estrutura da Autoridade Nacional 
de Protecção Civil.de Protecção Civil.
 O corpo tem uma estrutura profi ssionalizada com 83  O corpo tem uma estrutura profi ssionalizada com 83 
membros, possuindo cinco veículos de combate a incêndios, membros, possuindo cinco veículos de combate a incêndios, 
dois veículos tanque, um veículo auto-escada com trinta metros, dois veículos tanque, um veículo auto-escada com trinta metros, 
duas ambulâncias de socorro, uma viatura de socorro e assistên-duas ambulâncias de socorro, uma viatura de socorro e assistên-
cia estratégica, um veículo de comando, um de apoio a mergu-cia estratégica, um veículo de comando, um de apoio a mergu-
lhadores, quatro veículos de apoio diverso e um bote de socorro lhadores, quatro veículos de apoio diverso e um bote de socorro 
e resgate. Em termos de capacidade intervenção, está prepara-e resgate. Em termos de capacidade intervenção, está prepara-
do para incêndios, desobstrução e desencarceramento, matérias do para incêndios, desobstrução e desencarceramento, matérias 
perigosas, salvamento em grande escala, ambiente subaquático perigosas, salvamento em grande escala, ambiente subaquático 
e mergulho e ambientes de condições atmosféricas e anti-corte.e mergulho e ambientes de condições atmosféricas e anti-corte.
 Em 2009, efectuou 4526 serviços. Em 2009, efectuou 4526 serviços.

Gabinete de ImprensaGabinete de Imprensa
Câmara Municipal de Viana do CasteloCâmara Municipal de Viana do Castelo

Alunos do Agrupamento de Alunos do Agrupamento de 
Escolas de Valdevez plantaram Escolas de Valdevez plantaram 
árvores no baldio da freguesia árvores no baldio da freguesia 
de Tabaçôde Tabaçô

 Cerca de 80 alunos do Agrupamento de Escolas de Cerca de 80 alunos do Agrupamento de Escolas de 
Valdevez,  com idades entre os 15 aos 18 anos, estiveram, no Valdevez,  com idades entre os 15 aos 18 anos, estiveram, no 
dia 19 de Março, no baldio da freguesia de Tabaçô para, numa dia 19 de Março, no baldio da freguesia de Tabaçô para, numa 
iniciativa de antecipação do Dia Mundial da árvore/fl oresta, plan-iniciativa de antecipação do Dia Mundial da árvore/fl oresta, plan-
tarem mais de 200 árvores.tarem mais de 200 árvores.
 Esta acção partiu da iniciativa do agrupamento de Es- Esta acção partiu da iniciativa do agrupamento de Es-
colas e contou com o apoio do município arcuense – na escolha colas e contou com o apoio do município arcuense – na escolha 
do local, espécies a plantar e equipa dos sapadores municipais, do local, espécies a plantar e equipa dos sapadores municipais, 
que colaboraram na rega das árvores com o kit de primeira inter-que colaboraram na rega das árvores com o kit de primeira inter-
venção – da Unidade de Gestão Florestal do Minho, na cedência venção – da Unidade de Gestão Florestal do Minho, na cedência 
das árvores, bem como de um grupo de cadetes do curso profi s-das árvores, bem como de um grupo de cadetes do curso profi s-
sional de bombeiros, na ajuda à plantação.sional de bombeiros, na ajuda à plantação.
 Foi em ambiente bastante animado que os alunos e  Foi em ambiente bastante animado que os alunos e 
professores procederam à plantação de centenas de exemplares professores procederam à plantação de centenas de exemplares 
de pinheiros mansos, cupressos, carvalhos e bétulas, ajudando de pinheiros mansos, cupressos, carvalhos e bétulas, ajudando 
a refl orestar o local e tendo sempre em mente a obrigação de se a refl orestar o local e tendo sempre em mente a obrigação de se 
preservar a fl oresta.preservar a fl oresta.

Trilho de Mosteiró em Cerdal Trilho de Mosteiró em Cerdal 
é novo percurso pedestre em é novo percurso pedestre em 
ValençaValença

 O Município de Valença inauguraou o Trilho de Mostei- O Município de Valença inauguraou o Trilho de Mostei-
ró, em Cerdal, no dia 13 de Março. Este é o primeiro de 5 novos ró, em Cerdal, no dia 13 de Março. Este é o primeiro de 5 novos 
trilhos com que a autarquia vai enriquecer, este ano, a Rede Mu-trilhos com que a autarquia vai enriquecer, este ano, a Rede Mu-
nicipal de Percursos de Valença.nicipal de Percursos de Valença.
 O Trilho de Mosteiró, em Cerdal, é um percurso com  O Trilho de Mosteiró, em Cerdal, é um percurso com 
11,7 Km’s, com um grau de difi culdade fácil e tem características 11,7 Km’s, com um grau de difi culdade fácil e tem características 
históricas e culturais. históricas e culturais. 
 O trilho percorre os velhos caminhos das freguesias de  O trilho percorre os velhos caminhos das freguesias de 
Cerdal e Taião, com especial referência aos antigos caminhos de Cerdal e Taião, com especial referência aos antigos caminhos de 
peregrinação à Senhora de Mosteiró.peregrinação à Senhora de Mosteiró.
 O percurso começa na Igreja Matriz de Cerdal e segue  O percurso começa na Igreja Matriz de Cerdal e segue 
para Cubes, onde está a casa brasonada de Cubes, acompa-para Cubes, onde está a casa brasonada de Cubes, acompa-
nhando o ribeiro Mira, com várias quedas de água, levadas e mo-nhando o ribeiro Mira, com várias quedas de água, levadas e mo-
tas. Ao lugar de Alderete, com várias casas senhoriais, segue-se  tas. Ao lugar de Alderete, com várias casas senhoriais, segue-se  
Gondim, com passagem por um ribeiro onde é possível apreciar Gondim, com passagem por um ribeiro onde é possível apreciar 
as antigas poldras. Em Gondim a capela da Senhora de Fátima as antigas poldras. Em Gondim a capela da Senhora de Fátima 
e algumas casas senhoriais são motivo de apreço. O percurso e algumas casas senhoriais são motivo de apreço. O percurso 
segue até à cascata da Grova, a maior do concelho e ao Parque segue até à cascata da Grova, a maior do concelho e ao Parque 
de Merendas de Mosteiró, onde a vegetação autóctone e uma de Merendas de Mosteiró, onde a vegetação autóctone e uma 
represa de água, com um magnífi co espelho de água, fazem as represa de água, com um magnífi co espelho de água, fazem as 
delícias dos visitantes. A próximo ponte de visita é o Convento de delícias dos visitantes. A próximo ponte de visita é o Convento de 
Mosteiró, um edifício do séc. XIV da ordem Franciscana. O per-Mosteiró, um edifício do séc. XIV da ordem Franciscana. O per-
curso segue por velhos caminhos até ao lugar da Felgueira, em curso segue por velhos caminhos até ao lugar da Felgueira, em 
Taião, regressando ao lugar de Gozende, em Cerdal, até Bacelar Taião, regressando ao lugar de Gozende, em Cerdal, até Bacelar 
onde é possível apreciar a Capela da Senhora da Ajuda. Bogim onde é possível apreciar a Capela da Senhora da Ajuda. Bogim 
é lugar que se segue e onde é possível apreciar um magnífi co é lugar que se segue e onde é possível apreciar um magnífi co 
relógio de sol.  relógio de sol.  

Ecopista do Rio Minho adere à Ecopista do Rio Minho adere à 
Associação Europeia de Vias Associação Europeia de Vias 
VerdesVerdes

 A Câmara Municipal de Monção aprovou a adesão  A Câmara Municipal de Monção aprovou a adesão 
daeco pista do Rio Minho à European Greenways Association daeco pista do Rio Minho à European Greenways Association 
(Associação Europeia de Vias Verdes). A decisão, aprovada na (Associação Europeia de Vias Verdes). A decisão, aprovada na 
reunião do executivo municipal do passado dia 4 de Março, tem reunião do executivo municipal do passado dia 4 de Março, tem 
como fi nalidade reforçar a imagem daquela via ecológica no pais como fi nalidade reforçar a imagem daquela via ecológica no pais 
e no estrangeiro. e no estrangeiro. 
 Com esta participação, a eco pista do Rio Minho ganha  Com esta participação, a eco pista do Rio Minho ganha 
maior espaço de promoção e partilha de projectos e iniciativas maior espaço de promoção e partilha de projectos e iniciativas 
comuns, bem como a possibilidade de informação e troca de ex-comuns, bem como a possibilidade de informação e troca de ex-
periências com os demais parceiros agrupados naquela associa-periências com os demais parceiros agrupados naquela associa-
ção.ção.
 Além da pratica saudável da actividade física num  Além da pratica saudável da actividade física num 
espaço de belas paisagens naturais e fl uviais, o corredor am-espaço de belas paisagens naturais e fl uviais, o corredor am-
biental, que liga os concelhos de Monção e Valença, representa biental, que liga os concelhos de Monção e Valença, representa 
uma vertente importante de educação ambiental, conservação uma vertente importante de educação ambiental, conservação 
da natureza, observação dos sistemas naturais e valorização do da natureza, observação dos sistemas naturais e valorização do 
património histórico e cultural.património histórico e cultural.
 A European Greenways Association nasceu em 1998  A European Greenways Association nasceu em 1998 
com o propósito de divulgar os corredores ecológicos da Europa, com o propósito de divulgar os corredores ecológicos da Europa, 
desenvolvendo, desde essa data até à actualidade, vários pro-desenvolvendo, desde essa data até à actualidade, vários pro-
jectos, conferências e iniciativas vocacionadas para a promoção jectos, conferências e iniciativas vocacionadas para a promoção 
da mobilidade e sustentabilidade ambiental.    da mobilidade e sustentabilidade ambiental.    

Valença com reforço policialValença com reforço policial
 O Presidente do Município de Valença reuniu com o  O Presidente do Município de Valença reuniu com o 
Secretário de Estado da Administração Interna para formalizar a Secretário de Estado da Administração Interna para formalizar a 
vinda para Valença de um Destacamento de Cavalaria da G.N.R. vinda para Valença de um Destacamento de Cavalaria da G.N.R. 
- Guarda Nacional Republicana.- Guarda Nacional Republicana.
 O novo destacamento permitirá um reforço da segu- O novo destacamento permitirá um reforço da segu-
rança no Centro Histórico e demais área urbana, bem como terá rança no Centro Histórico e demais área urbana, bem como terá 
um impacto bastante positivo na imagem turística de Valença. O um impacto bastante positivo na imagem turística de Valença. O 
patrulhamento a cavalo é o sistema mais efi ciente e adequado patrulhamento a cavalo é o sistema mais efi ciente e adequado 
às características particulares de Valença, uma zona histórica às características particulares de Valença, uma zona histórica 
com intensa atividade comercial e turística, onde se congregam com intensa atividade comercial e turística, onde se congregam 
grandes aglomerados de pessoas.grandes aglomerados de pessoas.
 O Município está atento à realidade da pequena crimi- O Município está atento à realidade da pequena crimi-
nalidade no concelho e região e com um papel ativo e mobiliza-nalidade no concelho e região e com um papel ativo e mobiliza-
dor de todas as entidades que possam aportar contributos posi-dor de todas as entidades que possam aportar contributos posi-
tivos para o reforço  e melhoria das condições de segurança.tivos para o reforço  e melhoria das condições de segurança.

Câmara Municipal de Viana do Câmara Municipal de Viana do 
Castelo vai criar serviço de Castelo vai criar serviço de 
apoio ao investidor e à apoio ao investidor e à 
viabilização empresarialviabilização empresarial
 A Câmara Municipal de Viana do Castelo aprovou, por  A Câmara Municipal de Viana do Castelo aprovou, por 
unanimidade, a criação de um Serviço de Apoio ao Investidor e unanimidade, a criação de um Serviço de Apoio ao Investidor e 
à Viabilização Empresarial. Para tal, foi assinado um protocolo à Viabilização Empresarial. Para tal, foi assinado um protocolo 
de cooperação para a viabilização empresarial com o Instituto de de cooperação para a viabilização empresarial com o Instituto de 
Gestão Financeira da Segurança Social para criar uma estraté-Gestão Financeira da Segurança Social para criar uma estraté-
gia concertada para a viabilização empresarial do tecido econó-gia concertada para a viabilização empresarial do tecido econó-
mico de Viana do Castelo.mico de Viana do Castelo.
 A iniciativa tem em conta a atual situação socioeconó- A iniciativa tem em conta a atual situação socioeconó-
mica do país no tecido empresarial do país e de Viana do Castelo mica do país no tecido empresarial do país e de Viana do Castelo 
e a necessidade de ações com efeito imediato e de curto prazo e a necessidade de ações com efeito imediato e de curto prazo 
para as pequenas e médias empresas, pelo que a parceria a efe-para as pequenas e médias empresas, pelo que a parceria a efe-
tuar visa prestar um serviço de intermediação entre investidores tuar visa prestar um serviço de intermediação entre investidores 
interessados e empresas devedoras à Segurança Social, com interessados e empresas devedoras à Segurança Social, com 
vista à sua viabilização, na vertente da criação de emprego.vista à sua viabilização, na vertente da criação de emprego.
Para tal, este serviço irá criar interlocutores que irão promover o Para tal, este serviço irá criar interlocutores que irão promover o 
encontro entre a oferta e a procura de todos os interessados em encontro entre a oferta e a procura de todos os interessados em 
resolver a sua situação fi nanceira e os investidores interessados resolver a sua situação fi nanceira e os investidores interessados 
em procurar oportunidades de investimento e viabilização das em procurar oportunidades de investimento e viabilização das 
empresas, assegurando assim a regularização efetiva de dívida empresas, assegurando assim a regularização efetiva de dívida 
e salvaguardando postos de trabalho.e salvaguardando postos de trabalho.

AEVC Reforça defesa do tecido AEVC Reforça defesa do tecido 
empresarial do Alto Minhoempresarial do Alto Minho

 Os presidentes da Associação Empresarial de Viana  Os presidentes da Associação Empresarial de Viana 
do Castelo, da Associação Industrial do Minho e da Câmara Mu-do Castelo, da Associação Industrial do Minho e da Câmara Mu-
nicipal de Viana do Castelo manifestaram total disponibilidade nicipal de Viana do Castelo manifestaram total disponibilidade 
para uma concertação de esforços no sentido da afi rmação do para uma concertação de esforços no sentido da afi rmação do 
tecido socioeconómico do Alto Minho como fonte de qualidade tecido socioeconómico do Alto Minho como fonte de qualidade 
no empreendedorismo.no empreendedorismo.
 A ideia transpareceu da sessão de abertura da segun- A ideia transpareceu da sessão de abertura da segun-
da edição do QI-PME que reúne 25 empresas numa iniciativa da edição do QI-PME que reúne 25 empresas numa iniciativa 
que visa aumentar os níveis de competitividade das Pequenas e que visa aumentar os níveis de competitividade das Pequenas e 
Médias Empresas do Alto Minho, ao nível da qualifi cação de re-Médias Empresas do Alto Minho, ao nível da qualifi cação de re-
cursos humanos. O Projeto QI-PME Norte visa uma melhoria dos cursos humanos. O Projeto QI-PME Norte visa uma melhoria dos 
processos de gestão das micro, pequenas e médias empresas processos de gestão das micro, pequenas e médias empresas 
e um reforço das competências dos seus quadros e trabalhado-e um reforço das competências dos seus quadros e trabalhado-
res.res.
 Durante os próximos meses, as empresas participan- Durante os próximos meses, as empresas participan-
tes no Programa QI-PME – Norte irão benefi ciar de: Consultoria tes no Programa QI-PME – Norte irão benefi ciar de: Consultoria 
formativa individualizada na empresa (aplicação da ferramenta formativa individualizada na empresa (aplicação da ferramenta 
de benchmarking e elaboração do balanço de competências de benchmarking e elaboração do balanço de competências 
organizacional); Elaboração e implementação de um plano de organizacional); Elaboração e implementação de um plano de 
ação; e Formação à medida para empresários e colaboradores. ação; e Formação à medida para empresários e colaboradores. 
 A sessão de imersão contou com a presença do Presi- A sessão de imersão contou com a presença do Presi-
dente da AEVC, Luís Ceia, do Presidente da Câmara de Viana dente da AEVC, Luís Ceia, do Presidente da Câmara de Viana 
do Castelo, José Maria Costa, e do Presidente da AIMinho, An-do Castelo, José Maria Costa, e do Presidente da AIMinho, An-
tónio Marques, uma ocasião aproveitada para realçar o espírito tónio Marques, uma ocasião aproveitada para realçar o espírito 
empreendedor dos investidores vianenses como uma marca de empreendedor dos investidores vianenses como uma marca de 
uma região que necessita de apostar na qualidade como fator de uma região que necessita de apostar na qualidade como fator de 
diferenciação face a outras  zonas do país e do estrangeiro.diferenciação face a outras  zonas do país e do estrangeiro.



10 | Poesia Cerveira Nova - 5 de abril de 2010

ASSINATURA ASSINATURA 
ANUAL NACIONAL: ANUAL NACIONAL: 

€ 18,00€ 18,00

Esta edição de 
“Cerveira Nova” está elaborada em 
conformidade com o novo acordo 

ortográfi co para a língua ofi cial 
portuguesa

FRANCO & FERNANDES, Lda.
VENDA DE PNEUS 

ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS
MUDANÇAS DE ÓLEO 

ALINHAMENTO DE DIRECÇÕES
PROMOÇÕES

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

Páscoa, Páscoa, 
tempo sagradotempo sagrado

É um dia dolorosoÉ um dia doloroso
Sexta-feira de paixãoSexta-feira de paixão
P’ra quem é religiosoP’ra quem é religioso
E tem alma de cristãoE tem alma de cristão

Pereceu na cruz pregadoPereceu na cruz pregado
Jesus Cristo, o RedentorJesus Cristo, o Redentor
Foi depois ressuscitadoFoi depois ressuscitado
P’la mão de Nosso SenhorP’la mão de Nosso Senhor

Aleluia o mundo inteiroAleluia o mundo inteiro
De alegria rejubilouDe alegria rejubilou
O Divino MensageiroO Divino Mensageiro
Não morreu, ressuscitouNão morreu, ressuscitou

E foi grande a euforiaE foi grande a euforia
Nesse dia jubilosoNesse dia jubiloso
Completou-se a profeciaCompletou-se a profecia
Do milagre religiosoDo milagre religioso

Depois o fi lho de DeusDepois o fi lho de Deus
Subiu aos céus e deixouSubiu aos céus e deixou
Os ensinamentos seusOs ensinamentos seus
P’ra quem nele acreditouP’ra quem nele acreditou

Páscoa é data sagradaPáscoa é data sagrada
De crença e meditaçãoDe crença e meditação
Está muito enraizadaEstá muito enraizada
Dentro em nosso coraçãoDentro em nosso coração

Sexta, sábado e domingoSexta, sábado e domingo
Dias de paz e bonançaDias de paz e bonança
Em que Cristo ressurgindoEm que Cristo ressurgindo
Deu ao mundo nova esp’rançaDeu ao mundo nova esp’rança

Nesta data religiosaNesta data religiosa
De paz e de redençãoDe paz e de redenção
Sua imagem radiosaSua imagem radiosa
Adoremos com paixãoAdoremos com paixão

Jesus Cristo simbolizaJesus Cristo simboliza
A vida, a paz e o amorA vida, a paz e o amor
E a Páscoa eternizaE a Páscoa eterniza
A luz vinda do SenhorA luz vinda do Senhor

Peço proteção a DeusPeço proteção a Deus
P’ra toda a comunidadeP’ra toda a comunidade
Nos dê com os poderes seusNos dê com os poderes seus
Santa Páscoa e felicidadeSanta Páscoa e felicidade

A voz dum minhotoA voz dum minhoto

AtualidadeAtualidade
S Janelas entreabertas sem poesiaS Janelas entreabertas sem poesia
Portas semicerradas, fraca miragemPortas semicerradas, fraca miragem
Vento agreste, pouca magiaVento agreste, pouca magia
Rio correndo em fi m de viagemRio correndo em fi m de viagem

Cais turbulento, carochos paradosCais turbulento, carochos parados
Aves caladas, fi m de bonançaAves caladas, fi m de bonança
Homens no “terreiro” sentadosHomens no “terreiro” sentados
Sol encoberto, remota esperançaSol encoberto, remota esperança

País taciturno esperandoPaís taciturno esperando
Algo que a tormenta não ofereceAlgo que a tormenta não oferece
Velhos apreensivos lembrandoVelhos apreensivos lembrando
Aquilo que a mocidade apática esqueceAquilo que a mocidade apática esquece

Mar acalentado de tormentasMar acalentado de tormentas
Com muitos marujos acomodadosCom muitos marujos acomodados
Comandantes adiando sentençasComandantes adiando sentenças
Montanhas de castigos adiadosMontanhas de castigos adiados

Coelho do ValeCoelho do Vale
(Damaia)(Damaia)

O Velho pescadorO Velho pescador
ÂncoraÂncora
terra de pescadoresterra de pescadores
aqui em Matosinhos na Terra Novaaqui em Matosinhos na Terra Nova
em barcos grandes espalhados pelo mundoem barcos grandes espalhados pelo mundo
embarcadiços grumetesembarcadiços grumetes
mestres capitães comandantesmestres capitães comandantes
donde soisdonde sois
- Somos d’Âncora, meu senhor!- Somos d’Âncora, meu senhor!

E o vento rosna pelo casarioE o vento rosna pelo casario
vem das angústias do marvem das angústias do mar
o sudoeste bravioo sudoeste bravio
o sabor salgado a maresiao sabor salgado a maresia
as tormentas de naufragaras tormentas de naufragar
os escolhos do forte a penediaos escolhos do forte a penedia

- Donde vem o vento?- Donde vem o vento?
(perguntei um dia a um velho pescador)(perguntei um dia a um velho pescador)

«Pai dos Peixes» assim lhe chamavam«Pai dos Peixes» assim lhe chamavam
a este arrais capitão de mareara este arrais capitão de marear
a face tisnada de tanto navegara face tisnada de tanto navegar
sorriso de marés rosto de galéssorriso de marés rosto de galés
que até os peixes (dizem) amavamque até os peixes (dizem) amavam

«Pai dos Peixes»«Pai dos Peixes»
donde vem o vento?donde vem o vento?

O velho lobo-do-marO velho lobo-do-mar
enrolou o cigarro vagarosamenteenrolou o cigarro vagarosamente
olhando os horizontes marinhos de aventuraolhando os horizontes marinhos de aventura
e colou-o ao canto da boca sofregamentee colou-o ao canto da boca sofregamente
nos lábios gretados de tanta amarguranos lábios gretados de tanta amargura

- o vento não está no ar- o vento não está no ar
vem do fundovem do fundo
do mistério do mundodo mistério do mundo
que é o marque é o mar

(e continuou baixinho(e continuou baixinho
como as calmarias do mar)como as calmarias do mar)

- quando vem do mar- quando vem do mar
salpica a vela e o aparelhosalpica a vela e o aparelho
canta no rebordo da masseiracanta no rebordo da masseira
faz o grão bulir na eirafaz o grão bulir na eira
enche a tulha e o lagarenche a tulha e o lagar

Olhou de novo o mar bravioOlhou de novo o mar bravio
o velho marinheiroo velho marinheiro
e praguejou-o nas iras que continhae praguejou-o nas iras que continha
a saudade já perdida do veleiroa saudade já perdida do veleiro
mais belo de todos os veleiros do marmais belo de todos os veleiros do mar

- o vento vem do fundo- o vento vem do fundo
vem debaixo do marvem debaixo do mar

Francisco SampaioFrancisco Sampaio
(Do livro “Âncora Terra e Mar”)(Do livro “Âncora Terra e Mar”)

Alma de poetaAlma de poeta
Uma alma de poeta Uma alma de poeta 
Contempla os universos Contempla os universos 
E com estro interpreta E com estro interpreta 
As emoções nos seus versos. As emoções nos seus versos. 
Em cortês galantear Em cortês galantear 
Faz das palavras poesia Faz das palavras poesia 
Com sentimento e rimar Com sentimento e rimar 
Em perfeita sintonia. Em perfeita sintonia. 

E num êxtase sublime E num êxtase sublime 
A sua alma dá guarida A sua alma dá guarida 
Aos versos onde se exprime Aos versos onde se exprime 
P’ra dar ao poema vida. P’ra dar ao poema vida. 
Correm rios de emoção Correm rios de emoção 
Em cada verso escolhido Em cada verso escolhido 
E Divina inspiração E Divina inspiração 
P’ra harmonizar sentido. P’ra harmonizar sentido. 

Nasce um poema qual fi lho Nasce um poema qual fi lho 
Que o seu âmago produz Que o seu âmago produz 
Aonde refl ete o brilho Aonde refl ete o brilho 
Que a sua alma reluz... Que a sua alma reluz... 
Na magia dum poema Na magia dum poema 
Ditado à simples caneta Ditado à simples caneta 
Há a mística suprema Há a mística suprema 
Duma alma de poeta!...Duma alma de poeta!...

Euclides CavacoEuclides Cavaco
(Canadá)(Canadá)

SilêncioSilêncio
          
Meu DeusMeu Deus
Meu Pai adorado Meu Pai adorado 
Não sei aonde estaisNão sei aonde estais
No Céu?No Céu?
Talvez aqui ao meu ladoTalvez aqui ao meu lado
Gostaria de rezar  Gostaria de rezar  
Confessar o meu pecadoConfessar o meu pecado
Que a vida nele se Que a vida nele se 
Instala!...Instala!...
Ouve minha alma que fala Ouve minha alma que fala 
Deixa ela te contarDeixa ela te contar
A dor do meu peitoA dor do meu peito
O que fui e não sou O que fui e não sou 
Uma vida sem jeitoUma vida sem jeito
Do que queria e não tenhoDo que queria e não tenho
Eu te peço por Amor Eu te peço por Amor 
Tu sabes bem     Tu sabes bem     
        Senhor!...        Senhor!...
Meu DeusMeu Deus
Escuta o meu ser!...Escuta o meu ser!...
Destroçado     Destroçado     
Escuta este ‘grito’Escuta este ‘grito’
Assim ‘’forte’  no seu ecoAssim ‘’forte’  no seu eco
Abafado!...Abafado!...
Escuta meu coraçãoEscuta meu coração
Calado!...Calado!...
As lágrimas derramadasAs lágrimas derramadas
Neste ‘’lenço’’    Neste ‘’lenço’’    
E escuta ‘Pai’  E escuta ‘Pai’  
Minha, ‘oração’ Minha, ‘oração’ 
Em silêncio!...Em silêncio!...
         ‘’Em silêncio!’’...               ‘’Em silêncio!’’...      
      
   Gracinda    Gracinda 
       (França)       (França)

Nesta vila Nesta vila 
e seu casteloe seu castelo
Ó Cerveira minha terraÓ Cerveira minha terra
És um amor para mimÉs um amor para mim
O que sou e o que eraO que sou e o que era
Neste tão lindo jardimNeste tão lindo jardim

Gostava de deixar um jardimGostava de deixar um jardim
Nos cantos onde brinqueiNos cantos onde brinquei
Era tão bom para mimEra tão bom para mim
Por ser sempre o que sonheiPor ser sempre o que sonhei

Estou sempre a pensarEstou sempre a pensar
No que é lindo e beloNo que é lindo e belo
Tenho muito para amarTenho muito para amar
Nesta vila e seu casteloNesta vila e seu castelo

Eu tenho dois rebentosEu tenho dois rebentos
Que me deram dois amoresQue me deram dois amores
Com eles esqueço tormentosCom eles esqueço tormentos
Para mim são duas fl oresPara mim são duas fl ores

Mas que feliz eu estouMas que feliz eu estou
Porque hoje estou aquiPorque hoje estou aqui
Mais um ano se passouMais um ano se passou
Meu Jesus graças a tiMeu Jesus graças a ti

Judite CarvalhoJudite Carvalho
(Cerveira)(Cerveira)

Plantação Plantação 
de carvalhosde carvalhos
 Nos dias 18 e 19 de março, o Centro  Nos dias 18 e 19 de março, o Centro 
Escolar de Cerveira levou a cabo uma ativida-Escolar de Cerveira levou a cabo uma ativida-
de no âmbito do Programa Eco-Escolas, ou de no âmbito do Programa Eco-Escolas, ou 
seja, plantou no monte do Carvoal 25 carva-seja, plantou no monte do Carvoal 25 carva-
lhos.lhos.
 Para executar esta atividade, o Cen- Para executar esta atividade, o Cen-
tro Escolar contou com o apoio de diversos tro Escolar contou com o apoio de diversos 
parceiros, isto é, a engenheira fl orestal Marga-parceiros, isto é, a engenheira fl orestal Marga-
rida arranjou o local e fez os contactos com os rida arranjou o local e fez os contactos com os 
sapadores, que abriram os buracos e auxilia-sapadores, que abriram os buracos e auxilia-
ram as crianças na plantação. O Sr. José Gual-ram as crianças na plantação. O Sr. José Gual-
dino, presidente da associação ambientalista dino, presidente da associação ambientalista 
COREMA, ofereceu os carvalhos, a Câmara COREMA, ofereceu os carvalhos, a Câmara 
Municipal cedeu o transporte que conduziu os Municipal cedeu o transporte que conduziu os 
alunos até ao monte e o Sr. presidente da Jun-alunos até ao monte e o Sr. presidente da Jun-
ta de Freguesia de Vila Nova de Cerveira, Dia-ta de Freguesia de Vila Nova de Cerveira, Dia-
mantino M. C. Vale Costa, que acompanhou mantino M. C. Vale Costa, que acompanhou 
as crianças no decorrer da atividade, ofereceu as crianças no decorrer da atividade, ofereceu 
um lanche e, o mais importante, presenteou os um lanche e, o mais importante, presenteou os 
estudantes com um encantador poema.estudantes com um encantador poema.

A árvoreA árvore
A árvore é vida!...A árvore é vida!...

 Primavera em fl or Primavera em fl or
 Ar puro Ar puro
 Num subtil e perfumado odor Num subtil e perfumado odor
 Fruto maduro!... Fruto maduro!...

A árvore é fresca sombra!...A árvore é fresca sombra!...

 Abrigo de passarinhos Abrigo de passarinhos
 Fogo quente e doce no inverno Fogo quente e doce no inverno
 Lenha na lareira Lenha na lareira
 Num misterioso crepitar eterno! Num misterioso crepitar eterno!

A árvore é mesa!...A árvore é mesa!...

 Janela Janela
 Sobrado Sobrado
 Barco Barco
 Porta Porta
 Telhado!... Telhado!...

A árvoreA árvore

 Estranha poesia!... Estranha poesia!...
 E espetro melancólico E espetro melancólico
 Folhas tristes arredidas Folhas tristes arredidas
 No outono No outono
 Num rumorejar de sombras fugidas! Num rumorejar de sombras fugidas!

A árvore é a masseira do pão!A árvore é a masseira do pão!

 Berço Berço
 E tábua De caixão!... E tábua De caixão!...

A árvore é a consciência levantada!A árvore é a consciência levantada!

 Meditar profundo!... Meditar profundo!...
 Enquanto houver uma árvore plantada Enquanto houver uma árvore plantada
 Haverá mundo!... Haverá mundo!...

Poema de Diamantino M. C. Vale CostaPoema de Diamantino M. C. Vale Costa

 As nossas crianças deram nomes  As nossas crianças deram nomes 
aos carvalhos e escreveram pequenas mensa-aos carvalhos e escreveram pequenas mensa-
gens, que têm como objetivo alertar a popula-gens, que têm como objetivo alertar a popula-
ção para os perigos da desfl orestação. Nestes ção para os perigos da desfl orestação. Nestes 
dias, os mais pequenos contribuiram para o dias, os mais pequenos contribuiram para o 
aumento do pulmão de Portugal.aumento do pulmão de Portugal.

O Coordenador do O Coordenador do 
Centro Escolar de CerveiraCentro Escolar de Cerveira

ANUNCIE
NO N/JORNAL
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CERVEIRA 
NOVA 
O SEU 

JORNAL

  1.º - Neves FC 50

  2.º - Melgacense 48

  3.º - Monção 40

  4.º - Courense 40

  5.º - Ponte da Barca 39

  6.º - Cerveira 36

  7.º - Correlhã 35

  8.º - Castelense 25

  9.º - Moreira do Lima 24

10.º - Campos 22

11.º - Távora 22

12.º - Chafé 18

13.º - Vila Fria 16

14.º - Raianos 9

CAMPEONATOCAMPEONATO
DISTRITAL DA DISTRITAL DA 

I DIVISÃOI DIVISÃO
 DE HONRA DE HONRA

 21.ª JORNADA 21.ª JORNADA
     RESULTADOS     RESULTADOS

Courense, 1 - P. Barca, 3Courense, 1 - P. Barca, 3
Távora, 0 - Chafé, 1Távora, 0 - Chafé, 1

Neves, 0 - Correlhã, 1Neves, 0 - Correlhã, 1
Raianos, 1 - Cerveira, 2Raianos, 1 - Cerveira, 2
Campos, 0 - Monção, 1Campos, 0 - Monção, 1

Melgacense, 3-Castelense, 0Melgacense, 3-Castelense, 0
Vila Fria, 1 - M. Lima, 0Vila Fria, 1 - M. Lima, 0

22.ª JORNADA22.ª JORNADA
     RESULTADOS     RESULTADOS

Chafé, 3 - P. Barca, 2Chafé, 3 - P. Barca, 2
Correlhã, 1 - Távora, 0Correlhã, 1 - Távora, 0
Cerveira, 1 - Neves, 2Cerveira, 1 - Neves, 2

Monção, 2 - Raianos, 0Monção, 2 - Raianos, 0
Castelense, 2 - Campos, 1Castelense, 2 - Campos, 1
M. Lima, 2 - Melgacense, 1M. Lima, 2 - Melgacense, 1
Vila Fria, 0 - Courense, 1Vila Fria, 0 - Courense, 1

CLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃO

 1.º - Ancorense 75

 2.º - Lanheses 75

 3.º - Artur Rego 70

 4.º - Vila Franca 57

 5.º - Castanheira 55

 6.º - Vitorino de Piães 51

 7.º - Arcozelo 46

 8.º - Darquense 43

 9.º - Águias de Souto 40

10.º - Perre 39

11.º - Paçô 37

12.º - Moledense 37

13.º - Grecudega 33

14.º - Bertiandos 30

15.º - Vitorino das Donas 22

16.º - Neiva FC 22

17.º - Fachense 20

18.º - Moreira 16

19.º - Torre 13

CAMPEONATOCAMPEONATO
DISTRITALDISTRITAL

DA 1.ª DIVISÃODA 1.ª DIVISÃO
30.ª JORNADA
      RESULTADOS
Grecudega, 1 - V. Franca, 3
Bertiandos, 2 - V. Donas, 2
Ág. Souto, 4 - Fachense, 0
Arcozelo, 2 - Vit. Piães, 2
Moreira, 1 - Lanheses, 3

Perre, 1 - Neiva, 1
Torre, 0 - Ancorense, 4

Castanheira, 2-Moledense, 1
Paçô, 0 - Darquense, 0

31.ª JORNADA
      RESULTADOS
Vila Franca, 6-Bertiandos, 0
V. Donas, 1 - Ág. Souto, 2
Fachense, 2 - Arcozelo, 3
Vit. Piães, 7 - Moreira, 0
Lanheses, 3 - Perre, 0

Neiva, 5 - Torre, 2
Ancorense, 1-Castanheira, 0

Moledense, 0 - Paçô, 3
Darquense, 1 - Artur Rego, 0

CLASSIFICAÇÃO

JUVENISJUVENIS
EXTRAORDINÁRIO EXTRAORDINÁRIO 

“A”“A”

1.ª JORNADA1.ª JORNADA
     RESULTADOS     RESULTADOS

Limianos, 2 - Ancorense, 1Limianos, 2 - Ancorense, 1
Cerveira, 0 - Barroselas, 1Cerveira, 0 - Barroselas, 1
Darquense, 2 - L. Sousa, 0Darquense, 2 - L. Sousa, 0

2.ª JORNADA2.ª JORNADA
     RESULTADOS     RESULTADOS

Barroselas, 1 - Limianos, 1Barroselas, 1 - Limianos, 1
L. Sousa, 1 - Cerveira, 3L. Sousa, 1 - Cerveira, 3
Neves, 2 - Darquense, 0Neves, 2 - Darquense, 0

CLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃO

 1.º - Limianos 4

 2.º - Barroselas 4

 3.º - Neves FC 3

 4.º - CD Cerveira 3

 5.º - Darquense 3

 6.º - Ancorense 0

 7.º - Luciano Sousa 0

CAMPEONATOCAMPEONATO
DISTRITAL DEDISTRITAL DE
INICIADOS (B)INICIADOS (B)

23.ª JORNADA23.ª JORNADA
     RESULTADOS     RESULTADOS

Cerveira, 1 - Limianos, 1Cerveira, 1 - Limianos, 1
L. Sousa, 12 - Âncora, 2L. Sousa, 12 - Âncora, 2
Moreira, 5 - Venade, 0Moreira, 5 - Venade, 0

24.ª JORNADA24.ª JORNADA
     RESULTADOS     RESULTADOS
Ancorense, 4 - Courense, 1Ancorense, 4 - Courense, 1

Âncora, 0 - Cerveira, 14Âncora, 0 - Cerveira, 14
Venade, 1 - L. Sousa, 7Venade, 1 - L. Sousa, 7
Vianense, 6 - Moreira, 2Vianense, 6 - Moreira, 2

P. Barca, 2 - Darquense, 2P. Barca, 2 - Darquense, 2

CLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃO
 1.º - Limianos A 42

 2.º - Ancorense 42

 3.º - Vianense A 39

 4.º - Moreira 39

 5.º - Cerveira 39

 6.º - Darquense 23

 7.º - Luciano Sousa 20

 8.º - Courense 19

 9.º - Ponte da Barca 17

10.º - Melgacense 6

11.º - Venade 4

12.º - Âncora 0

CAMPEONATO
DISTRITAL DE
INFANTIS (B)

19.ª JORNADA
      RESULTADOS

Âncora, 2 - Barroselas, 10
St. Marta, 0 - Torre, 10

A. Rego, 1 - Limianos, 2
Deucriste, 7 - Friestense, 3

Guilhadeses, 1 - Vianense, 1
Darquense, 8 - Campos, 1
Moreira, 7 - Lanheses, 0

20.ª JORNADA
      RESULTADOS

Torre, 2 - Barroselas, 6
Limianos, 6 - St. Marta, 0
Friestense, 2 - A. Rego, 5
Vianense, 3 - Deucriste, 4

Lanheses, 2 - Darquense, 7
Moreira, 10 - Âncora, 0

CLASSIFICAÇÃO
 1.º - Barroselas 55

 2.º - Moreira 54

 3.º - Darquense 45

 4.º - Vianense B 41

 5.º - Torre 37

 6.º - Guilhadeses 31

 7.º - Limianos 30

 8.º - Artur Rego 27

 9.º - Friestense A 26

10.º - Campos 22

11.º - Âncora 20

12.º - Deucriste 13

13.º - Lanheses 5

14.º - Santa Marta 3

TORNEIO DETORNEIO DE
ESCOLAS “A”ESCOLAS “A”

19.ª JORNADA19.ª JORNADA
      RESULTADOS      RESULTADOS

Limianos, 3 - Lanheses, 1Limianos, 3 - Lanheses, 1
Cerveira, 11 - Vila Fria, 2Cerveira, 11 - Vila Fria, 2
A. Rego, 3 - L. Sousa, 4A. Rego, 3 - L. Sousa, 4
Vianense, 7 - Perre, 0Vianense, 7 - Perre, 0

Guilhadeses, 1 - Chafé, 5Guilhadeses, 1 - Chafé, 5
Torre, 2 - Ancorense, 7Torre, 2 - Ancorense, 7

Neves, 7 - Barroselas, 3Neves, 7 - Barroselas, 3

20.ª JORNADA20.ª JORNADA
      RESULTADOS      RESULTADOS

Vila Fria, 2 - Lanheses, 2Vila Fria, 2 - Lanheses, 2
L. Sousa, 1 - Cerveira, 3L. Sousa, 1 - Cerveira, 3

Perre, 0 - A. Rego, 3Perre, 0 - A. Rego, 3
Chafé, 1 - Vianense, 8Chafé, 1 - Vianense, 8

Ancorense, 1-Guilhadeses, 4Ancorense, 1-Guilhadeses, 4
Barroselas, 11 - Torre, 0Barroselas, 11 - Torre, 0
Neves, 11 - Limianos, 4Neves, 11 - Limianos, 4

CLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃO
 1.º - Vianense 55

 2.º - CD Cerveira 49

 3.º - Luciano Sousa 43

 4.º - Neves 44

 5.º - Barroselas 40

 6.º - Chafé 35

 7.º - Guilhadeses 35

 8.º - Limianos 31

 9.º - Artur Rego 20

10.º - Lanheses 17

11.º - Perre 16

12.º - Ancorense 10

13.º - Vila Fria 7

14.º - Torre 0

CAMPEONATO
DISTRITAL DE

JUNIORES
22.ª JORNADA
     RESULTADOS

P. Barca, 2 - Darquense, 2
Vianense, 1 - Cerveira, 2

Ancorense, 1 - Courense, 0
Castanheira,2-Melgacense,2

Moreira, 0 - Valenciano, 6
Monção, 4 - Lanheses, 0

23.ª JORNADA
     RESULTADOS

Darquense, 3 - Vianense, 2
Cerveira, 0 - Barroselas, 1

Courense, 1 - Castanheira, 1
Melgacense, 7 - Moreira, 2
Valenciano, 2 - Monção, 1

Lanheses, 3 - Neves, 2

CLASSIFICAÇÃO
 1.º - Barroselas 55

 2.º - Vianense 52

 3.º - Ancorense 42

 4.º - Monção 35

 5.º - Melgacense 35

 6.º - Cerveira 31

 7.º - Darquense 29

 8.º - Castanheira 25

 9.º - Ponte da Barca 20

10.º - Valenciano 20

11.º - Courense 18

12.º - Lanheses 17

13.º - Neves 14

14.º - Moreira 1

CAMPEONATOCAMPEONATO
DISTRITAL DEDISTRITAL DE
INFANTIS (C)INFANTIS (C)

19.ª JORNADA19.ª JORNADA
      RESULTADOS      RESULTADOS
Bertiandos, 7 - Darquense, 1Bertiandos, 7 - Darquense, 1
Ancorense, 2 - L. Sousa, 2Ancorense, 2 - L. Sousa, 2

Areosense, 4 - Friestense, 2Areosense, 4 - Friestense, 2
Limianos, 1 - Vianense, 0Limianos, 1 - Vianense, 0

Adecas, 1 - P. Barca, 2Adecas, 1 - P. Barca, 2
Barroselas, 4 - Cerveira, 5Barroselas, 4 - Cerveira, 5

20.ª JORNADA20.ª JORNADA
      RESULTADOS      RESULTADOS

Darquense, 0 - Neves, 19Darquense, 0 - Neves, 19
L. Sousa, 8 - Bertiandos, 1L. Sousa, 8 - Bertiandos, 1

Friestense, 0 - Ancorense, 4Friestense, 0 - Ancorense, 4
Vianense, 5 - Areosense, 3Vianense, 5 - Areosense, 3

P. Barca, 2 - Limianos, 0P. Barca, 2 - Limianos, 0
Cerveira, 5 - Adecas, 3Cerveira, 5 - Adecas, 3

CLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃO

 1.º - Cerveira 52

 2.º - Luciano de Sousa B 44

 3.º - Neves 43

 4.º - Ponte da Barca 39

 5.º - Ancorense 36

 6.º - Barroselas B 29

 7.º - Adecas 28

 8.º - Limianos C 28

 9.º - Bertiandos 21

10.º - Areosense 15

11.º - Vianense C 13

12.º - Darquense A 3

CAMPEONATOCAMPEONATO
DISTRITAL DEDISTRITAL DE

FUTSALFUTSAL
22.ª JORNADA22.ª JORNADA
      RESULTADOS      RESULTADOS
Amigos Sá, 3 - Amb. Rios, 4Amigos Sá, 3 - Amb. Rios, 4

Neiva, 3 - Monção, 2Neiva, 3 - Monção, 2
C. Novo, 4 - R. Âncora, 3C. Novo, 4 - R. Âncora, 3

P. Barca, 3 - Anha, 7P. Barca, 3 - Anha, 7
Caminha, 9 - Alvarães, 2Caminha, 9 - Alvarães, 2
Zonafut, 1 - Cidadelhe, 8Zonafut, 1 - Cidadelhe, 8
Cerveira, 4 - Fontão, 4Cerveira, 4 - Fontão, 4

23.ª JORNADA23.ª JORNADA
      RESULTADOS      RESULTADOS

Amb. Rios, 2 - Neiva, 1Amb. Rios, 2 - Neiva, 1
Monção, 4 - C. Novo, 6Monção, 4 - C. Novo, 6

R. Âncora, 6 - P. Barca, 5R. Âncora, 6 - P. Barca, 5
Anha, 2 - Caminha, 3Anha, 2 - Caminha, 3

Alvarães, 4 - Zonafute, 3Alvarães, 4 - Zonafute, 3
Cidadelhe, 7 - Cerveira, 3Cidadelhe, 7 - Cerveira, 3
Fontão, 4 - Paço Lima, 1Fontão, 4 - Paço Lima, 1

CLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃO

 1.º - Ambos os Rios 59

 2.º - Fontão 52

 3.º - Cais Novo 41

 4.º - Neiva (Sandiães) 37

 5.º - Ponte da Barca 35

 6.º - Cidadelhe 35

 7.º - Anha 33

 8.º - Amigos de Sá 32

 9.º - Monção 27

10.º - Cerveira 26

11.º - Caminha 24

12.º - Paço de Lima 23

13.º - Riba d’Âncora 19

14.º - Alvarães 12

15.º - Zonafut 4

 No passado dia 21 de Março, pelas 15 horas, realizou- No passado dia 21 de Março, pelas 15 horas, realizou-
se no estádio Dr. Lourenço Raimundo o jogo de solidariedade a se no estádio Dr. Lourenço Raimundo o jogo de solidariedade a 
favor das vítimas da intempérie que arrasou a ilha da Madeira.favor das vítimas da intempérie que arrasou a ilha da Madeira.
 Todo este evento foi pensado e organizado por cinco  Todo este evento foi pensado e organizado por cinco 
jovens: Diogo Vaz, Pedro Barros, Soraia Pereira, Soraia Malheiro jovens: Diogo Vaz, Pedro Barros, Soraia Pereira, Soraia Malheiro 
e Vanessa Dores, da Escola Básica 2,3/Secundária de Valen-e Vanessa Dores, da Escola Básica 2,3/Secundária de Valen-
ça, sendo o projeto integrado na área curricular não disciplinar ça, sendo o projeto integrado na área curricular não disciplinar 
de Área de Projeto, do 12° ano, orientada pelo professor José de Área de Projeto, do 12° ano, orientada pelo professor José 
Rui Alves. O grupo contou também com o imprescindível apoio Rui Alves. O grupo contou também com o imprescindível apoio 
de toda a comunidade escolar, em especial da diretora Ângela de toda a comunidade escolar, em especial da diretora Ângela 
Evangelista, que desde logo apoiou a iniciativa.Evangelista, que desde logo apoiou a iniciativa.
 O jogo foi disputado pelas equipas seniores do futebol  O jogo foi disputado pelas equipas seniores do futebol 
profi ssional SC Valenciano e Gil Vicente FC. Ambas as equipas profi ssional SC Valenciano e Gil Vicente FC. Ambas as equipas 
se encontram em campeonatos a nível nacional, o SC Valencia-se encontram em campeonatos a nível nacional, o SC Valencia-
no na 3.ª Divisão Nacional, enquanto o Gil Vicente FC se vê nas no na 3.ª Divisão Nacional, enquanto o Gil Vicente FC se vê nas 
competições da Liga Vitalis.competições da Liga Vitalis.
 A partida foi dirigida por uma equipa de arbitragem,  A partida foi dirigida por uma equipa de arbitragem, 
toda ela valenciana e também muito jovem, constituída por Rui toda ela valenciana e também muito jovem, constituída por Rui 
Fernandes, Soraia Pereira, Beatriz Barbosa e Catarina Brito. O Fernandes, Soraia Pereira, Beatriz Barbosa e Catarina Brito. O 
árbitro Rui Fernandes conta com uma carreira de mais de uma árbitro Rui Fernandes conta com uma carreira de mais de uma 
década pelos campos de Portugal, enquanto as três jovens árbi-década pelos campos de Portugal, enquanto as três jovens árbi-
tras iniciaram o seu percurso há cerca de um ano, atuando nos tras iniciaram o seu percurso há cerca de um ano, atuando nos 
campos do distrito de Viana do Castelo, mas ambicionando um campos do distrito de Viana do Castelo, mas ambicionando um 
futuro na arbitragem.futuro na arbitragem.
 Após os 90 minutos de jogo, o Gil Vicente arrecada  Após os 90 minutos de jogo, o Gil Vicente arrecada 
a vitória por duas bolas a zero. Ficam os nossos parabéns a a vitória por duas bolas a zero. Ficam os nossos parabéns a 
ambas as equipas pelo seu desempenho e o agradecimento ambas as equipas pelo seu desempenho e o agradecimento 
dos elementos do grupo pela sua presença e disponibilidade no dos elementos do grupo pela sua presença e disponibilidade no 
evento. Um agradecimento em especial à direção do SC Valen-evento. Um agradecimento em especial à direção do SC Valen-
ciano que apoiou o jovem grupo na sua iniciativa e desde o início ciano que apoiou o jovem grupo na sua iniciativa e desde o início 
lhes disponibilizou todos os meios necessários à realização do lhes disponibilizou todos os meios necessários à realização do 
seu projeto. O grupo agradece também ao Gil Vicente FC a des-seu projeto. O grupo agradece também ao Gil Vicente FC a des-
locação a Valença e por ter, desde logo, disponibilizado todo o locação a Valença e por ter, desde logo, disponibilizado todo o 
seu plantel e equipa técnica para o jogo. Sendo a Soraia Pereira seu plantel e equipa técnica para o jogo. Sendo a Soraia Pereira 
um elemento do grupo organizador do evento, fi cam os agrade-um elemento do grupo organizador do evento, fi cam os agrade-
cimentos aos restantes elementos da equipa de arbitragem pela cimentos aos restantes elementos da equipa de arbitragem pela 
sua presença, de forma solidária, no jogo.sua presença, de forma solidária, no jogo.
 Os jovens organizadores agradecem, de igual forma,  Os jovens organizadores agradecem, de igual forma, 
ao Conselho de Arbitragem de Viana do Castelo por ter autori-ao Conselho de Arbitragem de Viana do Castelo por ter autori-
zado a participação dos seus árbitros na partida e por ter dado o zado a participação dos seus árbitros na partida e por ter dado o 
seu apoio à realização da mesma.seu apoio à realização da mesma.
 A Guarda Nacional Republicana de Valença disponibili- A Guarda Nacional Republicana de Valença disponibili-
zou, sem qualquer custo, três dos seus agentes, fi cando o grupo zou, sem qualquer custo, três dos seus agentes, fi cando o grupo 
grato pela sua colaboração.grato pela sua colaboração.
 A publicidade foi oferecida pela célebre Churrascaria  A publicidade foi oferecida pela célebre Churrascaria 
“O Escondidinho” e pela Escola de Condução “Alto Minho”, aos “O Escondidinho” e pela Escola de Condução “Alto Minho”, aos 
quais a organização agradece pela forma voluntária com que quais a organização agradece pela forma voluntária com que 
apadrinharam o projeto.apadrinharam o projeto.
 Os troféus de participação, oferecidos a ambas as equi- Os troféus de participação, oferecidos a ambas as equi-
pas, foram elaborados pela empresa “Mármores Ramalhosa” à pas, foram elaborados pela empresa “Mármores Ramalhosa” à 
qual os cinco jovens enviam uma gratifi cação.qual os cinco jovens enviam uma gratifi cação.
 Às meninas do grupo de dança “DanceValença” agra- Às meninas do grupo de dança “DanceValença” agra-
decem o espetáculo que proporcionaram a todos os participan-decem o espetáculo que proporcionaram a todos os participan-
tes e espetadores da partida.tes e espetadores da partida.
 Um especial obrigada às cerca de duzentas pessoas  Um especial obrigada às cerca de duzentas pessoas 
que se mostraram solidárias com a ilha da Madeira, estando pre-que se mostraram solidárias com a ilha da Madeira, estando pre-
sentes nas bancadas do estádio para assistir ao jogo.sentes nas bancadas do estádio para assistir ao jogo.
 A bilheteira amealhou 1030 euros, tendo sido arrecada- A bilheteira amealhou 1030 euros, tendo sido arrecada-
dos 200 euros nos serviços de bar e venda de rifas para o sorteio dos 200 euros nos serviços de bar e venda de rifas para o sorteio 
de uma bola e camisolas autografadas e oferecidas por ambas de uma bola e camisolas autografadas e oferecidas por ambas 
as equipas.as equipas.
 O valor total de dinheiro conseguido neste evento será  O valor total de dinheiro conseguido neste evento será 
enviado para a Cruz Vermelha da Delegação da Madeira, espe-enviado para a Cruz Vermelha da Delegação da Madeira, espe-
rando que a iniciativa do grupo tenha sido útil às várias famílias rando que a iniciativa do grupo tenha sido útil às várias famílias 
afetadas pela tempestade.afetadas pela tempestade.
 À Cruz Vermelha da Delegação de Valença, os orga- À Cruz Vermelha da Delegação de Valença, os orga-
nizadores deixam um enorme agradecimento por todo o apoio e nizadores deixam um enorme agradecimento por todo o apoio e 
disponibilidade prestados para a realização desta salutar iniciati-disponibilidade prestados para a realização desta salutar iniciati-
va.va.
 Para terminar, os cinco jovens esperam que esta onda  Para terminar, os cinco jovens esperam que esta onda 
de solidariedade se estenda a todo o território português no apoio de solidariedade se estenda a todo o território português no apoio 
à nossa nação, mas também que outros movimentos se realizem à nossa nação, mas também que outros movimentos se realizem 
a nível mundial para apoiar todos os necessitados.a nível mundial para apoiar todos os necessitados.
 Para os que quiserem deixar o seu donativo, o NIB da  Para os que quiserem deixar o seu donativo, o NIB da 
conta da Cruz Vermelha da Madeira é 0033 0000 0000 3425 conta da Cruz Vermelha da Madeira é 0033 0000 0000 3425 
45905.45905.

Sónia PereiraSónia Pereira
(S. Pedro da Torre)(S. Pedro da Torre)

Cinco jovens de Valença Cinco jovens de Valença 
solidarizam-se com os solidarizam-se com os 
madeirenses e ornanizam madeirenses e ornanizam 
jogo de futeboljogo de futebol

8.º - Lim

9.º - Be

10.º - Ar

11.º - Via

12.º - Da

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

NIB: 0033-0000-50077499264-05NIB: 0033-0000-50077499264-05

ANTÓNIO QUINTAS
ANABELA QUINTAS

ADVOGADOS
Terreiro, 10 - 1.º Dto.
4920-296 VNCerveira

Telf.: 251 794 478
Telm.: 914 004 184

Estamos na NET em:

www.cerveiranova.pt
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FAÇA DO “CERVEIRA NOVA” O JORNAL DA SUA PREFERÊNCIA

Testamento de Judas teve divulgação, em
Vila Nova de Cerveira, no decorrer de

uma representação teatral

MAIS UMA VEZ POR USAR
A INFÂMIA DA TRAIÇÃO

NO INFERNO VOU ENTRAR
POR SER CRIME SEM PERDÃO

DAÍ POR IR ACABAR
N A FIGUEIRA, SEM ALENTO,

IREI VER A QUEM DOAR
E METER NO TESTAMENTO

HÁ MUITOS A PRECISAR
DE AJUDA, BEM CONCRETA,

POIS NINGUÉM PODE AVANÇAR
COM PROJETOS NA GAVETA

NESTE PAÍS DE DESLIZES
QUEM UMAS AMÊNDOAS TIRAR

TEM À PERNA TRÊS JUÍZES,
COM GATUNOS POR CAÇAR

A ROUBAR E ASSALTAR
À BRUTA OU COM DESTREZA

E MESMO SE APANHAR
VÊM PARA A RUA, ‘CONCERTEZA’

E SÓ VAI PARA A PRISÃO
O DESGRAÇADO DO POBRE

PORQUE O RICO, O TUBARÃO,
ROUBA BEM... NINGUÉM DESCOBRE...

POR ISSO DAR O DINHEIRO
A QUEM NÃO PRECISA NADA
É COMO PÔR NUM OUTEIRO

UMA FORCA DETURPADA

ASSIM VOU DISTRIBUIR
ATRAVÉS DO TESTAMENTO
VALORES A QUEM DESISTIR

DE DORMIR NO PARLAMENTO

A ALGUNS DOS DEPUTADOS
QUE DIZEM POUCO GANHAREM

VOU-LHES DEIXAR UNS TROCADOS
PARA MAIS LATA COMPRAREM

À MINISTRA DA SAÚDE,
DE CERVEIRA, COM MEMÓRIA,
DEIXO MONTES DE VIRTUDE

DUM HOSPITAL COM HISTÓRIA

PORQUE DO HOSPITAL NADA HÁ
E DIFÍCIL ESTÁ DE HAVER
MAS LUTANDO COM AFÃ
MUITO FARÁ O QUERER

PARA ESCUTAS VOU DEIXAR
APARELHOS BEM REAIS

PORQUE QUANDO AS DIVULGAR
TODOS SEJAM IGUAIS

PORQUE AS DE CERTO PINTINHO
ATÉ VÃO PARA A INTERNET

MAS AS DUM TAL PRIMEIRINHO
COM ESSAS NINGUÉM SE METE

ÀS LAMPREIAS DO RIO MINHO
VOU DEIXAR, PARA PREVENIR,

DE LÍNGUAS, CERTO CURSINHO,
PARA NINGUÉM AS CONFUNDIR

AO ALTO MINHO E SEU POVO
VOU DOAR, POR ACHAR BEM,

UM PIDAC NOVO, NOVO
QUE NÃO AFASTE NINGUÉM

MAS TAMBÉM QUERO DEIXAR
AO GOVERNO, MAIS APEGO,
QUE NÃO ESQUEÇA O LUTAR
PARA ACABAR DESEMPREGO

ÀS PORTAGENS, QUE SE DIZ,
PARA NO NORTE IMPLANTAR

HOUVE EM TEMPO QUEM AS QUIS
MAS QUE AGORA, NEM PENSAR...

PARA ISSO NÃO SURTIR
HÁ COISAS QUE VOU DEIXAR
UMAS ROSAS PARA CURTIR
E LARANJAS PARA CHUPAR

E CERVEIRA TEM QUE ESTAR
A ENCERRAR TESTAMENTO

PORQUE ANTES DE ESTOIRAR
QUERO DEIXAR PENSAMENTO

À CÂMARA MUNICIPAL
QUE NA ARTE TEM PADRÃO

TERÁ SUPREMO IDEAL
SE CULTIVAR GRATIDÃO

Pintura de autor desconhecido

Poema de José Lopes Gonçalves
(Abril de 2010)

 Na noite de 3 de abril, sábado de aleluia, a Companhia de Teatro  Na noite de 3 de abril, sábado de aleluia, a Companhia de Teatro 
Comédias do Minho apresentou, no centro histórico de Vila Nova de Cer-Comédias do Minho apresentou, no centro histórico de Vila Nova de Cer-
veira, um espetáculo integrado na “Queima de Judas”, tradição que, nas veira, um espetáculo integrado na “Queima de Judas”, tradição que, nas 
nossas terras, já se vai perdendo na poeira do tempo e que, com maior ou nossas terras, já se vai perdendo na poeira do tempo e que, com maior ou 
menor intensidade, é anualmente divulgada por ocasião das festas da Pás-menor intensidade, é anualmente divulgada por ocasião das festas da Pás-
coa, tendo tido, ainda, este ano, a participação especial do Grupo de Teatro coa, tendo tido, ainda, este ano, a participação especial do Grupo de Teatro 
Amador local.Amador local.
 Paralelo à queima do Iscariote, também foi apresentado o testamen- Paralelo à queima do Iscariote, também foi apresentado o testamen-

to de Judas, costumeira popular que incidiu sobre temas locais, regionais to de Judas, costumeira popular que incidiu sobre temas locais, regionais 
e nacionais e ao qual os elementos da Companhia de Teatro Comédias do e nacionais e ao qual os elementos da Companhia de Teatro Comédias do 
Minho deram a melhor participação.Minho deram a melhor participação.
 Não faltou, como parte organizadora de todo este acontecimento,  Não faltou, como parte organizadora de todo este acontecimento, 
que reuniu elevado número de pessoas no cineteatro e no Terreiro da sede que reuniu elevado número de pessoas no cineteatro e no Terreiro da sede 
do concelho, a Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira.do concelho, a Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira.

 Para memória futura o Testamento de Judas 2010: Para memória futura o Testamento de Judas 2010:

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

GUERREIRO E MARTINS, LDA.
CONTABILIDADE

(Gerência de um Cerveirense)

Rua Rafael Andrade, 18
1169-095 LISBOA

Telefone: 218 850 439  /  Fax: 218 850 771


