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CAMPOSCAMPOS
S. João tira de apurosS. João tira de apuros

E por milagre ou sortilégioE por milagre ou sortilégio
Torna emTorna em CAMPOS  CAMPOS mais segurosmais seguros

Manjericos do ColégioManjericos do Colégio
PreocupadoPreocupado

CANDEMILCANDEMIL
Com fl oresta de carvalhosCom fl oresta de carvalhos

Em Em CANDEMILCANDEMIL, no Pomarinho,, no Pomarinho,
S. João fugiu dos galhosS. João fugiu dos galhos
E seguiu outro caminhoE seguiu outro caminho

Tapa TudoTapa Tudo

CORNESCORNES
Vi S. João a pegarVi S. João a pegar

Em alhos porros enormesEm alhos porros enormes
Para bruxas afastarPara bruxas afastar

Da freguesia de Da freguesia de CORNESCORNES
FigasFigas

COVASCOVAS
Em Em COVASCOVAS, quem o diria,, quem o diria,

À beira da sua cascataÀ beira da sua cascata
S. João viu quem queriaS. João viu quem queria

A fumar uma “beata”A fumar uma “beata”
CigarreiraCigarreira

GONDARGONDAR
Em Em GONDARGONDAR toca a bailar toca a bailar
No S. João, com maestria,No S. João, com maestria,

Para assembleia deixarPara assembleia deixar
De pisar democraciaDe pisar democracia

VotanteVotante

GONDARÉMGONDARÉM
O S. Paio emO S. Paio em GONDARÉM GONDARÉM

A S. João perguntouA S. João perguntou
Bailarico correu bemBailarico correu bem

Ou o dançar encravou?Ou o dançar encravou?
PadiolaPadiola

LOIVOLOIVO
Foi em Foi em LOIVOLOIVO, com ardor,, com ardor,
Que houve a grande paixãoQue houve a grande paixão

Com entregas ao amorCom entregas ao amor
Na noite de S. JoãoNa noite de S. João

Vénus da AldeiaVénus da Aldeia

LOVELHELOVELHE
Roubar em Roubar em LOVELHELOVELHE os canos os canos

No Inatel, foi fatal,No Inatel, foi fatal,
S. João não quiz mais danosS. João não quiz mais danos

E vetou tal arraialE vetou tal arraial
RegedorRegedor

MENTRESTIDOMENTRESTIDO
Em Em MENTRESTIDOMENTRESTIDO, na Cheira,, na Cheira,

S. João tanto “cheirou”S. João tanto “cheirou”
Que deixou baile da eiraQue deixou baile da eira
E nem para trás olhouE nem para trás olhou

Zé da PortelaZé da Portela

NOGUEIRANOGUEIRA
Em Em NOGUEIRANOGUEIRA, S. João,, S. João,

Se não vem rega dos montesSe não vem rega dos montes
Cascata não tem funçãoCascata não tem função

Pois não sai água das fontesPois não sai água das fontes
Corta CanosCorta Canos

REBOREDAREBOREDA
S. João, em REBOREDA,S. João, em REBOREDA,
Ao passar nas TelheirinhasAo passar nas Telheirinhas
Diz à rusga não ser vesgaDiz à rusga não ser vesga

E que corte ervas daninhasE que corte ervas daninhas
CantoneiroCantoneiro

SAPARDOSSAPARDOS
S. João vê em S. João vê em SAPARDOSSAPARDOS

Esses limites velhinhosEsses limites velhinhos
Onde vão cair petardosOnde vão cair petardos

Nas disputas de vizinhosNas disputas de vizinhos
AntenaAntena

SOPOSOPO
Foi em Foi em SOPOSOPO, na Capela,, na Capela,

Do S. João, em France,Do S. João, em France,
Que o outro fugiu com elaQue o outro fugiu com ela
Para sítio mais distante...Para sítio mais distante...

Nosso ToneNosso Tone

VILA MEÃVILA MEÃ
VILA MEÃVILA MEÃ empenhada empenhada

A pedir a S. JoãoA pedir a S. João
Que lojas junto à estradaQue lojas junto à estrada

Melhorem situaçãoMelhorem situação
EspanholEspanhol

VILA NOVA DE CERVEIRAVILA NOVA DE CERVEIRA
CERVEIRACERVEIRA sem complexos sem complexos

No S. João a gastarNo S. João a gastar
Cuidado não haja excessosCuidado não haja excessos

Podem as fontes secarPodem as fontes secar
TroikaTroika

QUADRAS SANJOANINASQUADRAS SANJOANINAS
COM “MANJERICOS” CERVEIRENSESCOM “MANJERICOS” CERVEIRENSES
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FARMÁCIA CERQUEIRAFARMÁCIA CERQUEIRA
24 horas ao seu serviço24 horas ao seu serviço

todos os dias do ano, sempre!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

STAND-BANGÚSTAND-BANGÚ
COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS

FINANCIAMENTOS ATÉ 96 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

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

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

Especialistas em grelhados e caça  /  Carnes exóticasEspecialistas em grelhados e caça  /  Carnes exóticas
Costeletas de Crocodilo, Lombo de JavaliCosteletas de Crocodilo, Lombo de Javali

Turnedós de Faisão, Bisonte, Veado, Turnedós de Faisão, Bisonte, Veado, 
Avestruz, Zebra, Gazela e KanguruAvestruz, Zebra, Gazela e Kanguru

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

NÃO ACEITAMOS RESERVASNÃO ACEITAMOS RESERVAS

O REI DO O REI DO 
POLVOPOLVO

1.ª Publicação - CN - Edição n.º 912, de 20 de junho de 20111.ª Publicação - CN - Edição n.º 912, de 20 de junho de 2011

Serviço de Finanças de VILA NOVA DE CERVEIRA-2356Serviço de Finanças de VILA NOVA DE CERVEIRA-2356

ANÚNCIOANÚNCIO
VENDAVENDA

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

Teor do EditalTeor do Edital

     Manuel José Romeu Galamba Ramalho, Chefe de Finanças      Manuel José Romeu Galamba Ramalho, Chefe de Finanças 
do Serviço de Finanças VILA NOVA CERVEIRA-2356, sito em AV. do Serviço de Finanças VILA NOVA CERVEIRA-2356, sito em AV. 
HEROIS DO ULTRAMAR, VILA NOVA CERVEIRA, faz saber que HEROIS DO ULTRAMAR, VILA NOVA CERVEIRA, faz saber que 
irá proceder à venda por meio de propostas em carta fechada, nos irá proceder à venda por meio de propostas em carta fechada, nos 
termos dos artigos 248.º e seguintes do Código de Procedimento e termos dos artigos 248.º e seguintes do Código de Procedimento e 
de Processo Tributário (CPPT), do bem acima melhor identifi cado, de Processo Tributário (CPPT), do bem acima melhor identifi cado, 
penhorado ao executado infra indicado, para pagamento de divida penhorado ao executado infra indicado, para pagamento de divida 
constante em processo(s) de execução fi scal.constante em processo(s) de execução fi scal.
     É fi el depositário(a) o(a) Sr(a) ANTONIO JOAQUIM DIAS, re-     É fi el depositário(a) o(a) Sr(a) ANTONIO JOAQUIM DIAS, re-
sidente em SAO PEDRO DA TORRE, que deverá mostrar aque-sidente em SAO PEDRO DA TORRE, que deverá mostrar aque-
le bem a qualquer potencial interessado (249.º/6 CPPT), entre as le bem a qualquer potencial interessado (249.º/6 CPPT), entre as 
11:00 horas do dia 2011-08-20 e as 17:00 horas do dia 2011-09-11:00 horas do dia 2011-08-20 e as 17:00 horas do dia 2011-09-
06.06.
 O valor base da venda (250.º CPPT) é de € 2.481,11. O valor base da venda (250.º CPPT) é de € 2.481,11.
 As propostas deverão ser enviadas via Internet, mediante  As propostas deverão ser enviadas via Internet, mediante 
acesso ao “Portal das Finanças”, em www.portaldasfi nancas.gov.pt acesso ao “Portal das Finanças”, em www.portaldasfi nancas.gov.pt 
na opção “Venda de bens penhorados” ou entregues neste Serviço na opção “Venda de bens penhorados” ou entregues neste Serviço 
de Finanças, em carta fechada dirigida ao Chefe do Serviço de de Finanças, em carta fechada dirigida ao Chefe do Serviço de 
Finanças, mencionando o número da venda no envelope e na res-Finanças, mencionando o número da venda no envelope e na res-
pectiva proposta, indicando nesta última, nome, morada e número pectiva proposta, indicando nesta última, nome, morada e número 
de identifi cação fi scal do proponente. O prazo para recepção de de identifi cação fi scal do proponente. O prazo para recepção de 
propostas termina às 09:50 horas do dia 2011-09-07 procedendo-propostas termina às 09:50 horas do dia 2011-09-07 procedendo-
se à sua abertura pelas 10:00 horas do dia 2011-09-07, na presen-se à sua abertura pelas 10:00 horas do dia 2011-09-07, na presen-
ça do Chefe do Serviço de Finanças (253.º/a CPPT). Não serão ça do Chefe do Serviço de Finanças (253.º/a CPPT). Não serão 
consideradas as propostas de valor inferior ao valor base da venda consideradas as propostas de valor inferior ao valor base da venda 
(250.º/c CPPT).(250.º/c CPPT).
     Se o preço mais elevado, com o limite mínimo do valor base      Se o preço mais elevado, com o limite mínimo do valor base 
para venda, for oferecido por mais de um proponente, abre-se lici-para venda, for oferecido por mais de um proponente, abre-se lici-
tação entre eles, salvo se declararem que pretendem adquirir o(s) tação entre eles, salvo se declararem que pretendem adquirir o(s) 
bem(ns) em compropriedade (253.º/b CPPT).bem(ns) em compropriedade (253.º/b CPPT).
     Estando presente só um dos proponentes do maior preço, pode      Estando presente só um dos proponentes do maior preço, pode 
esse cobrir a proposta dos outros, caso contrário proceder-se-á a esse cobrir a proposta dos outros, caso contrário proceder-se-á a 
sorteio (253.º/c CPPT).sorteio (253.º/c CPPT).
     A totalidade do preço deverá ser depositada, à ordem do órgão      A totalidade do preço deverá ser depositada, à ordem do órgão 
de execução fi scal, no prazo de 15 dias, contados do termo do de execução fi scal, no prazo de 15 dias, contados do termo do 
prazo de entrega das propostas, mediante guia a solicitar junto do prazo de entrega das propostas, mediante guia a solicitar junto do 
órgão de execução fi scal, sob pena das sanções previstas na lei órgão de execução fi scal, sob pena das sanções previstas na lei 
do processo civil (256.º/e CPPT e 898.º Código de Processo Civil do processo civil (256.º/e CPPT e 898.º Código de Processo Civil 
- CPC).- CPC).
     No caso do montante superior a 500 unidades de conta, e me-     No caso do montante superior a 500 unidades de conta, e me-
diante requerimento fundamentado, entregue no prazo de 5 dias, diante requerimento fundamentado, entregue no prazo de 5 dias, 
contados do termo do prazo de entrega de propostas, poderá ser contados do termo do prazo de entrega de propostas, poderá ser 
autorizado o depósito, no prazo mencionado no parágrafo anterior, autorizado o depósito, no prazo mencionado no parágrafo anterior, 
de apenas a uma parte do preço, não inferior a um terço, e o res-de apenas a uma parte do preço, não inferior a um terço, e o res-
tante em até 8 meses (256.º/f CPPT).tante em até 8 meses (256.º/f CPPT).
     A venda pode ainda estar sujeita ao pagamento dos impostos      A venda pode ainda estar sujeita ao pagamento dos impostos 
que se mostrem devidos, nomeadamente o Imposto Municipal So-que se mostrem devidos, nomeadamente o Imposto Municipal So-
bre as Transmissões Onerosas de Imóveis, o Imposto do Selo, o bre as Transmissões Onerosas de Imóveis, o Imposto do Selo, o 
Imposto Sobre o Valor Acrescentado ou outros.Imposto Sobre o Valor Acrescentado ou outros.

Identifi cação do Executado:Identifi cação do Executado:

N.º de Processo de Execução Fiscal: 2356200701005049N.º de Processo de Execução Fiscal: 2356200701005049
NIF/NIPC: 149690355NIF/NIPC: 149690355
Nome: FRANCISCO JOSÉ DIASNome: FRANCISCO JOSÉ DIAS
Morada: LUG PICOUTO - LOVELHE - LOVELHEMorada: LUG PICOUTO - LOVELHE - LOVELHE

O Chefe de Finanças,O Chefe de Finanças,

Manuel José Romeu Galamba RamalhoManuel José Romeu Galamba Ramalho

Marchas do S. João, em Marchas do S. João, em 
Campos, no dia 25 de junho, Campos, no dia 25 de junho, 
uma tradição que se renovauma tradição que se renova
 As tradicionais marchas de S. João, na freguesia de  As tradicionais marchas de S. João, na freguesia de 
Campos, irão decorrer no dia 25 de junho, mantendo-se um Campos, irão decorrer no dia 25 de junho, mantendo-se um 
acontecimento que, de ano para ano, vai atraindo mais pessoas acontecimento que, de ano para ano, vai atraindo mais pessoas 
interessadas em apreciar e até participar.interessadas em apreciar e até participar.
 O programa manterá as características habituais, já  O programa manterá as características habituais, já 
que as marchas também se enquadram nos festejos são-joani-que as marchas também se enquadram nos festejos são-joani-
nos que incluem cerimónias religiosas e arraiais, sendo um deles nos que incluem cerimónias religiosas e arraiais, sendo um deles 
o famoso “S. João da Carvalha”, cuja realização anual já se per-o famoso “S. João da Carvalha”, cuja realização anual já se per-
de na poeira do tempo.de na poeira do tempo.
 É padroeiro da freguesia de Campos S. João Batista,  É padroeiro da freguesia de Campos S. João Batista, 
daí que as celebrações em seu louvor atinjam maior signifi cado daí que as celebrações em seu louvor atinjam maior signifi cado 
na localidade.na localidade.

A poesia de António Jacinto, A poesia de António Jacinto, 
em Cerveira, na Porta XIIIem Cerveira, na Porta XIII
 António Jacinto é o poeta de destaque na Porta XIII,  António Jacinto é o poeta de destaque na Porta XIII, 
em Cerveira, no mês de Junho. A associação poética tem a hon-em Cerveira, no mês de Junho. A associação poética tem a hon-
ra de celebrar este poeta angolano com uma sessão tertuliana ra de celebrar este poeta angolano com uma sessão tertuliana 
no próximo dia 25 de junho, com entrada livre.no próximo dia 25 de junho, com entrada livre.
 Será mais um encontro com a poesia no espaço cultural  Será mais um encontro com a poesia no espaço cultural 
que dá primazia às letras e que terá em Irene Guerra Marques, que dá primazia às letras e que terá em Irene Guerra Marques, 
Professora Universitária, José Luís Pires Laranjeira, Professor Professora Universitária, José Luís Pires Laranjeira, Professor 
Universitário e José Luandino Vieira, escritor, os oradores desta Universitário e José Luandino Vieira, escritor, os oradores desta 
celebração que abordarão a vida e obra de António Jacinto.  celebração que abordarão a vida e obra de António Jacinto.  
 O evento será também relevante oportunidade para o  O evento será também relevante oportunidade para o 
lançamento do livro do autor intitulado “Poesia -1961/1976”, obra lançamento do livro do autor intitulado “Poesia -1961/1976”, obra 
que reúne os poemas publicados em vida por António Jacinto.que reúne os poemas publicados em vida por António Jacinto.

Concentração de carros Concentração de carros 
antigos em Vila Nova de antigos em Vila Nova de 
Cerveira no dia 3 de julhoCerveira no dia 3 de julho

 Organizado pelo Clube de Clássicos Ibéricos de Vila  Organizado pelo Clube de Clássicos Ibéricos de Vila 
Nova de Cerveira, vai concretizar-se no dia 3 de julho, na sede Nova de Cerveira, vai concretizar-se no dia 3 de julho, na sede 
do concelho, a concentração de carros antigos.do concelho, a concentração de carros antigos.
 O local será no parque de estacionamento junto à cen- O local será no parque de estacionamento junto à cen-
tral de camionagem, havendo depois passeios pelo centro histó-tral de camionagem, havendo depois passeios pelo centro histó-
rico e pela freguesia de Covas.rico e pela freguesia de Covas.
 Haverá ainda animação a cargo de grupos musicais,  Haverá ainda animação a cargo de grupos musicais, 
prémios, brindes e troca de lembranças dos clubes presentes.prémios, brindes e troca de lembranças dos clubes presentes.
 O início da concentração será às 8,30 horas e o encer- O início da concentração será às 8,30 horas e o encer-
ramento está marcado para as 19 horas.ramento está marcado para as 19 horas.
 Está prevista a presença de mais de 300 participan- Está prevista a presença de mais de 300 participan-
tes.tes.
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Sugestões e outros registosSugestões e outros registos
Até quando o assento do Até quando o assento do 
abrigo de passageiros?abrigo de passageiros?
 Os utentes, cansados  Os utentes, cansados 
de esperar de pé, perguntam: de esperar de pé, perguntam: 
até quando a colocação do as-até quando a colocação do as-
sento no abrigo de passagei-sento no abrigo de passagei-
ros localizado na praça 15 de ros localizado na praça 15 de 
Fevereiro? Recorde-se que há Fevereiro? Recorde-se que há 
tempos esse abrigo foi lá reco-tempos esse abrigo foi lá reco-
locado após ter sido retirado locado após ter sido retirado 
por motivo das obras na EN 13, por motivo das obras na EN 13, 
mas que por qualquer motivo, mas que por qualquer motivo, 
até ao momento, ainda não foi até ao momento, ainda não foi 
lá colocado o tão desejado as-lá colocado o tão desejado as-
sento, o que muita falta se tem sento, o que muita falta se tem 
feito sentir. Aproximando-se as feito sentir. Aproximando-se as 
férias de verão e a época de férias de verão e a época de 
praias, por conseguinte mais praias, por conseguinte mais 
movimentação de transportes, movimentação de transportes, 
seria desejável a solução desta seria desejável a solução desta 
anomalia para bem dos idosos e pessoas incapacitadas que se anomalia para bem dos idosos e pessoas incapacitadas que se 
sujeitam a esperar de pé até à chegada dos transportes.sujeitam a esperar de pé até à chegada dos transportes.

Nem tudo lembraNem tudo lembra
 Ao lado da travessa do Belo Cais encontra-se uma pla- Ao lado da travessa do Belo Cais encontra-se uma pla-
ca com a indicação da localização da Farmácia Sampaio que ca com a indicação da localização da Farmácia Sampaio que 
estava anteriormente instalada na rua D. Manuel I. Como a mes-estava anteriormente instalada na rua D. Manuel I. Como a mes-
ma se encontra encerrada por ter mudado as suas instalações ma se encontra encerrada por ter mudado as suas instalações 
para outro local, seria desejável que nessa mesma placa fossem para outro local, seria desejável que nessa mesma placa fossem 
eliminados os dizeres “Farmácia”, uma vez que a mesma já lá eliminados os dizeres “Farmácia”, uma vez que a mesma já lá 
não existe.não existe.

Escreve:Escreve:
Gaspar Lopes VianaGaspar Lopes Viana

Escola Superior Gallaecia de Vila Nova de Cerveira Escola Superior Gallaecia de Vila Nova de Cerveira 
venceu 1.º prémio do concurso de arquitetura religiosavenceu 1.º prémio do concurso de arquitetura religiosa

 A ESG/ Escola Superior Gallaecia de Vila Nova de Cer- A ESG/ Escola Superior Gallaecia de Vila Nova de Cer-
veira venceu o 1º prémio do Concurso de Arquitetura Religiosa, veira venceu o 1º prémio do Concurso de Arquitetura Religiosa, 
promovido pela TUREL - Desenvolvimento e Promoção do Tu-promovido pela TUREL - Desenvolvimento e Promoção do Tu-
rismo Cultural e Religioso e pela Arquidiocese de Braga, com o rismo Cultural e Religioso e pela Arquidiocese de Braga, com o 
apoio da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim e a chancela da apoio da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim e a chancela da 
Ordem dos Arquitetos. Ordem dos Arquitetos. 
 Entre mais de uma centena de projetos apresentados a  Entre mais de uma centena de projetos apresentados a 
concurso, provenientes de diversas Universidades Portuguesas, concurso, provenientes de diversas Universidades Portuguesas, 
o projeto vencedor primou pela qualidade do trabalho, apresen-o projeto vencedor primou pela qualidade do trabalho, apresen-
tado pelos estudantes Alba Temperan, Ismael Otero, Luis Come-tado pelos estudantes Alba Temperan, Ismael Otero, Luis Come-
saña e Vicente Aparício, do 3º ano (6º semestre) do Mestrado saña e Vicente Aparício, do 3º ano (6º semestre) do Mestrado 
Integrado em Arquitetura e Urbanismo, da ESG/ Escola Superior Integrado em Arquitetura e Urbanismo, da ESG/ Escola Superior 
Gallaecia.  O prémio foi entregue dia 4 de Junho, por D. Jorge Gallaecia.  O prémio foi entregue dia 4 de Junho, por D. Jorge 
Ortiga, Arcebispo Primaz de Braga.Ortiga, Arcebispo Primaz de Braga.

 Para além do 1º prémio, à ESG foi igualmente atribuí- Para além do 1º prémio, à ESG foi igualmente atribuí-
da Menção Honrosa pelo projeto apresentado pelos estudantes da Menção Honrosa pelo projeto apresentado pelos estudantes 
Eva Alvarez, Laura Pena, Noelia González e Paolo Dentori (aluno Eva Alvarez, Laura Pena, Noelia González e Paolo Dentori (aluno 
italiano de ERASMUS), do 3º ano do Mestrado Integrado em Ar-italiano de ERASMUS), do 3º ano do Mestrado Integrado em Ar-
quitetura e Urbanismo. Os projetos submetidos a concurso pela quitetura e Urbanismo. Os projetos submetidos a concurso pela 
Escola Superior Gallaecia foram coordenados pelos professores, Escola Superior Gallaecia foram coordenados pelos professores, 
Arq. Nuno Pereira da Silva e Arq. Victor Rosas Silva.Arq. Nuno Pereira da Silva e Arq. Victor Rosas Silva.
 De salientar ainda, que todos os oito trabalhos subme- De salientar ainda, que todos os oito trabalhos subme-
tidos a concurso pelos estudantes da Escola Superior Gallaecia, tidos a concurso pelos estudantes da Escola Superior Gallaecia, 
se encontravam entre os fi nalistas do concurso, trabalhos que se se encontravam entre os fi nalistas do concurso, trabalhos que se 
encontram presentemente em exposição no Auditório Municipal encontram presentemente em exposição no Auditório Municipal 
da Póvoa de Varzim.da Póvoa de Varzim.

E.S.G.E.S.G.

Equipa do 1.º PrémioEquipa do 1.º Prémio Equipa da Menção HonrosaEquipa da Menção Honrosa

Alunos da ETAP - Escola Profi ssional promovem jornadas de Alunos da ETAP - Escola Profi ssional promovem jornadas de 
formação em informática para adultos/senioresformação em informática para adultos/seniores
 Os alunos do Curso Técnico de Informática de Gestão  Os alunos do Curso Técnico de Informática de Gestão 
da ETAP – Escola Profi ssional – Unidade de Formação de Vila da ETAP – Escola Profi ssional – Unidade de Formação de Vila 
Nova de Cerveira, desenvolveram em colaboração com a Univer-Nova de Cerveira, desenvolveram em colaboração com a Univer-
sidade Sénior de Vila Nova de Cerveira as Jornadas de Forma-sidade Sénior de Vila Nova de Cerveira as Jornadas de Forma-
ção em Informática para Adultos/Seniores.ção em Informática para Adultos/Seniores.
 A iniciativa, integrada no âmbito do Projeto Interdisci- A iniciativa, integrada no âmbito do Projeto Interdisci-
plinar da Turma de Informática de Gestão do 11º ano teve lugar plinar da Turma de Informática de Gestão do 11º ano teve lugar 
nas instalações da ETAP em Vila Nova de Cerveira nos dias 18, nas instalações da ETAP em Vila Nova de Cerveira nos dias 18, 
19 e 26 de maio e consistiu em promover sessões de formação/19 e 26 de maio e consistiu em promover sessões de formação/
workshopsworkshops aos Adultos/Seniores da Universidade Sénior de Vila  aos Adultos/Seniores da Universidade Sénior de Vila 
Nova de Cerveira.Nova de Cerveira.
 Este evento de caráter educacional, baseou-se em 3  Este evento de caráter educacional, baseou-se em 3 
sessões de formação, sessões de formação, workshopsworkshops e a partilha de experiências  e a partilha de experiências 
pessoais, que pretendeu, para além de ministrar formações em pessoais, que pretendeu, para além de ministrar formações em 
áreas abrangentes como a Segurança na Internet, os Portais áreas abrangentes como a Segurança na Internet, os Portais 
Governamentais, Sistemas Operativos Abertos/Livres e Aplica-Governamentais, Sistemas Operativos Abertos/Livres e Aplica-
ções de Escritório, ir de encontro à comunidade envolvente e em ções de Escritório, ir de encontro à comunidade envolvente e em 
particular proporcionar know-how sobre estas tecnologias aos particular proporcionar know-how sobre estas tecnologias aos 
formandos de outra faixa etária, provenientes da Universidade formandos de outra faixa etária, provenientes da Universidade 
Sénior.Sénior.
 É de enaltecer este tipo de cooperações com outras or- É de enaltecer este tipo de cooperações com outras or-
ganizações e com a comunidade em geral, incentivando a apren-ganizações e com a comunidade em geral, incentivando a apren-
dizagem para todas as idades, a escola aberta, a criatividade dizagem para todas as idades, a escola aberta, a criatividade 
tecnológica, estimulando a inovação e a formação na área da tecnológica, estimulando a inovação e a formação na área da 

informática na região.informática na região.
 Em suma, pode-se afi rmar que este evento decorreu  Em suma, pode-se afi rmar que este evento decorreu 
com êxito e que este tipo de ensino/aprendizagem no âmbito do com êxito e que este tipo de ensino/aprendizagem no âmbito do 
Projeto Interdisciplinar da Turma é fundamental para o enriqueci-Projeto Interdisciplinar da Turma é fundamental para o enriqueci-
mento pessoal, académico e profi ssional dos alunos.mento pessoal, académico e profi ssional dos alunos.

O Diretor de CursoO Diretor de Curso
Ricardo LuisRicardo Luis

Hotel Turismo do Minho “em rede” com a Bienal de CerveiraHotel Turismo do Minho “em rede” com a Bienal de Cerveira
 O Hotel Turismo do Minho associa-se à 16.ª edição da  O Hotel Turismo do Minho associa-se à 16.ª edição da 
Bienal Internacional de Artes de Vila Nova de Cerveira, oferecen-Bienal Internacional de Artes de Vila Nova de Cerveira, oferecen-
do aos seus visitantes 10% da sua estada.do aos seus visitantes 10% da sua estada.
 Realizando-se de 16 de julho a 17 de setembro, e su- Realizando-se de 16 de julho a 17 de setembro, e su-
bordinada ao tema “Redes 2011”, a mais antiga Bienal de Arte bordinada ao tema “Redes 2011”, a mais antiga Bienal de Arte 
do país tornou-se incontornável no panorama artístico nacional, do país tornou-se incontornável no panorama artístico nacional, 
constituindo-se como um ponto de encontro de artistas portugue-constituindo-se como um ponto de encontro de artistas portugue-
ses e estrangeiros.ses e estrangeiros.
 Para além das obras selecionadas em concurso inter- Para além das obras selecionadas em concurso inter-
nacional, e das muitas performances e projetos de artistas convi-nacional, e das muitas performances e projetos de artistas convi-
dados, os visitantes podem aproveitar a oportunidade para per-dados, os visitantes podem aproveitar a oportunidade para per-
noitar num hotel temático, inspirado no tema “Artes” e localizado noitar num hotel temático, inspirado no tema “Artes” e localizado 
a dois passos de Cerveira, Vila das Artes.a dois passos de Cerveira, Vila das Artes.
 O Hotel Turismo do Minho é uma unidade de 4 estrelas  O Hotel Turismo do Minho é uma unidade de 4 estrelas 
em Vila Nova de Cerveira, de estilo contemporâneo. Equipado em Vila Nova de Cerveira, de estilo contemporâneo. Equipado 
com cinco com cinco suitessuites temáticas e 60 quartos, benefi ciando de um ex- temáticas e 60 quartos, benefi ciando de um ex-
celente enquadramento cultural e paisagístico.celente enquadramento cultural e paisagístico.
 Para os amantes da Arte, as  Para os amantes da Arte, as suitessuites temáticas consti- temáticas consti-
tuem motivo de atração ao recriarem o imaginário de mestres tuem motivo de atração ao recriarem o imaginário de mestres 
da pintura, de diferentes épocas e correntes. Da decoração ao da pintura, de diferentes épocas e correntes. Da decoração ao 
mobiliário, tudo se conjuga para recriar cinco ambientes distintos mobiliário, tudo se conjuga para recriar cinco ambientes distintos 
e particulares, que refl etem a obra e a personalidade de Andy e particulares, que refl etem a obra e a personalidade de Andy 
Warhol, Almada Negreiros, Van Gogh, Salvador Dalí e Diego Ve-Warhol, Almada Negreiros, Van Gogh, Salvador Dalí e Diego Ve-

lásquez.lásquez.
 Nos restantes espaços do hotel, é ainda possível apre- Nos restantes espaços do hotel, é ainda possível apre-
ciar muitos outros apontamentos de arte, como são exemplo os ciar muitos outros apontamentos de arte, como são exemplo os 
quadros que vestem as paredes das salas de estar e dos quartos, quadros que vestem as paredes das salas de estar e dos quartos, 
pertencentes à coleção permanente do hotel ou integrados em pertencentes à coleção permanente do hotel ou integrados em 
exposições que ali são promovidas regularmente.exposições que ali são promovidas regularmente.

Carta ao DiretorCarta ao Diretor
Caro amigo José Lopes Gonçalves, Caro amigo José Lopes Gonçalves, 

 Quero apenas transmitir-lhe o quanto me sensibili- Quero apenas transmitir-lhe o quanto me sensibili-
zou a mim e à minha família aquilo que escreveu no Cerveira zou a mim e à minha família aquilo que escreveu no Cerveira 
Nova a meu respeito. Na realidade, é verdade que amo Cer-Nova a meu respeito. Na realidade, é verdade que amo Cer-
veira e terei sempre orgulho em revelar de onde sou. O que veira e terei sempre orgulho em revelar de onde sou. O que 
para mim representa o espírito de ser Cerveirense e aquilo para mim representa o espírito de ser Cerveirense e aquilo 
que culturalmente recebi duma terra tão bonita, cheia de vida que culturalmente recebi duma terra tão bonita, cheia de vida 
e com pessoas tão alegres e comunicativas, está fortemen-e com pessoas tão alegres e comunicativas, está fortemen-
te ligado à minha maneira de ser e aportou uma infl uência te ligado à minha maneira de ser e aportou uma infl uência 
positiva na minha atividade profi ssional. Nunca disso me irei positiva na minha atividade profi ssional. Nunca disso me irei 
esquecer. esquecer. 
 É igualmente verdade que por coincidência tenho o  É igualmente verdade que por coincidência tenho o 
prazer e o privilégio de trabalhar num clube que era já o meu, prazer e o privilégio de trabalhar num clube que era já o meu, 
mesmo antes de ter nascido! Era já o meu avô Guilherme mesmo antes de ter nascido! Era já o meu avô Guilherme 
Romeu sócio do Porto, e como tenho pena, ao relembrar as Romeu sócio do Porto, e como tenho pena, ao relembrar as 
tantas vezes que com ele e com o meu Pai fui às Antas ver o tantas vezes que com ele e com o meu Pai fui às Antas ver o 
Porto jogar, que não possamos ter prolongado as suas vidas Porto jogar, que não possamos ter prolongado as suas vidas 
terrenas o sufi ciente para eles poderem partilhar as alegrias terrenas o sufi ciente para eles poderem partilhar as alegrias 
inimagináveis (pelo menos para essa altura) e sucessos que inimagináveis (pelo menos para essa altura) e sucessos que 
este clube humilde e de trabalho um dia viria a alcançar e ain-este clube humilde e de trabalho um dia viria a alcançar e ain-
da por cima comigo dentro daquela enorme estrutura! Dizia da por cima comigo dentro daquela enorme estrutura! Dizia 
muitas vezes ao meu avô quando os resultados ainda não muitas vezes ao meu avô quando os resultados ainda não 
eram os de agora e ele vinha um pouco desalentado, que eram os de agora e ele vinha um pouco desalentado, que 
um dia o Porto iria ser o melhor clube do mundo! Lembro-me um dia o Porto iria ser o melhor clube do mundo! Lembro-me 
do seu olhar orgulhoso quando lhe dizia isso e do quanto lhe do seu olhar orgulhoso quando lhe dizia isso e do quanto lhe 
atenuava a dor, numa esperança que na altura penso para ele atenuava a dor, numa esperança que na altura penso para ele 
ser interpretada apenas como a de um rapaz cheio de vida e ser interpretada apenas como a de um rapaz cheio de vida e 
ilusões para um futuro ainda longínquo e invisível. ilusões para um futuro ainda longínquo e invisível. 
 Finalmente umas palavras acerca do meu Pai. Ima- Finalmente umas palavras acerca do meu Pai. Ima-
ginará que era com ele que falava longamente após os jogos ginará que era com ele que falava longamente após os jogos 
do Porto, ainda por cima a falar com um entendido para além do Porto, ainda por cima a falar com um entendido para além 
do mero adepto, entendido pelo conhecimento interno do do mero adepto, entendido pelo conhecimento interno do 
clube e pelo entendimento profi ssional dos acontecimentos clube e pelo entendimento profi ssional dos acontecimentos 
desportivos. É por ele que lhe quero enviar um cumprimento desportivos. É por ele que lhe quero enviar um cumprimento 
especial, especial porque sei o quanto o respeitava, a si e a 
todo este sentimento por Cerveira, que pese embora tenho 
aprendido com ele, é por si que reconheço ser o principal di-
fusor da cultura cerveirense em Portugal e no estrangeiro, por 
intermédio do seu jornal, do nosso Cerveira Nova, tal como o 
F. C. do Porto o faz por Portugal e por esse mundo fora.
 Um grande abraço de reconhecimento e gratidão.

Nelson Puga Nelson Puga 
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CERVEIRA NOVA, o seu jornal

TRADUÇÕESTRADUÇÕES
FRANCÊS  /  INGLÊS  /  ESPANHOLFRANCÊS  /  INGLÊS  /  ESPANHOL

Contactar: Teresa VitorinoContactar: Teresa Vitorino

Licenciada em Tradução e Interpretação SimultâneaLicenciada em Tradução e Interpretação Simultânea

Lugar das Faias  /  4920-061 GONDARÉMLugar das Faias  /  4920-061 GONDARÉM

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

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

Praça D. DinisPraça D. Dinis
C.C. Ilha dos Amores, Loja 7C.C. Ilha dos Amores, Loja 7
4920-270 Vila Nova de Cerveira4920-270 Vila Nova de Cerveira
Tel./Fax. 251 792 013Tel./Fax. 251 792 013
cerveiracomprarcasa@gmail.comcerveiracomprarcasa@gmail.com
www.comprarcasa.pt/cerveirawww.comprarcasa.pt/cerveira

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

REDE IMOBILIÁRIA DA APEMIPREDE IMOBILIÁRIA DA APEMIP

A Rede dos Mediadores ImobiliáriosA Rede dos Mediadores Imobiliários

Alexandre de Sousa Jesus

Executa Todo o trabalho de
Construção Civil

Rua de Arroios, 113, 1.º
1150-053 LISBOA

E-mail:alexjesus@netcabo.pt
Telf./Fax: 309 873 840  /  Telm.: 966 110 088

CREDIVISÃOCREDIVISÃO
10 MESES SEM JUROS10 MESES SEM JUROS

VILA NOVA DE CERVEIRA
- C. C. Ilha dos Amores, Lj 6 - Tel.: 251 792 500

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

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

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

TRANSMUNDOTRANSMUNDO
- Agência de Documentação e Serviços, Lda.- Agência de Documentação e Serviços, Lda.

(Fundada em 1985)(Fundada em 1985)

Gerência de Marília Alves BarrosoGerência de Marília Alves Barroso
(Sócia fundadora)(Sócia fundadora)

Com rapidez, competência e honestidade, tratamos de Com rapidez, competência e honestidade, tratamos de 
documentação relativa a contratos, escrituras e registos documentação relativa a contratos, escrituras e registos 
de sociedades comerciais e outras pessoas coletivas; de sociedades comerciais e outras pessoas coletivas; 
administração de propriedades rústicas e urbanas; habi-administração de propriedades rústicas e urbanas; habi-
litação de herdeiros, partilhas, etc..litação de herdeiros, partilhas, etc..

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

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

Augusto BarrosoAugusto Barroso
ADVOGADOADVOGADO

Rua de São Sebastião da Pedreira, n.º 110 - 2.ºRua de São Sebastião da Pedreira, n.º 110 - 2.º
1050-209 LISBOA   /   Telefone 21 351 10 401050-209 LISBOA   /   Telefone 21 351 10 40

Avenida de Berna, n.º 34-AAvenida de Berna, n.º 34-A
1050-042 LISBOA   /   Telefone 21 797 70 741050-042 LISBOA   /   Telefone 21 797 70 74

Agência Funerária 
António Guerreiro, Lda.
ARMADOR * FUNERAIS * TRANSLADAÇÕES

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

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

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

CHURRASQUEIRACHURRASQUEIRA  
DO CRUZEIRO

FORNECEMOS DIARIAMENTE, PARA LEVAR PARA CASAPARA LEVAR PARA CASA, O
MELHOR CHURRASCO, MAS SÓ POR ENCOMENDASÓ POR ENCOMENDA

FRANGO - COSTELA - CRIOLO - POLVO 
BACALHAU - ESPETADAS

SEMPRE ACOMPANHADO DE BATATA E ARROZ

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

RECEBEMOSRECEBEMOS
  Entre os dias 15 de abril de 2011 e 24 de maio de 2011, Entre os dias 15 de abril de 2011 e 24 de maio de 2011, 
tiveram a amabilidade de liquidar as respetivas anuidades os se-tiveram a amabilidade de liquidar as respetivas anuidades os se-
guintes assinantes:guintes assinantes:

 MONTEGONDARÉM, S.A., de Gondarém; Renato Sér- MONTEGONDARÉM, S.A., de Gondarém; Renato Sér-
gio Tenedório Martins, de Loivo; D. Maria das Dores Faria Bar-gio Tenedório Martins, de Loivo; D. Maria das Dores Faria Bar-
bosa, de Nogueira; Artur António Conde, da França; Luís Abreu bosa, de Nogueira; Artur António Conde, da França; Luís Abreu 
Fraga, de Guimarães; D. Ivone Marie Venade Gonçalves, de Fraga, de Guimarães; D. Ivone Marie Venade Gonçalves, de 
Reboreda;  José Evangelista Costa Manso, de Campos; César Reboreda;  José Evangelista Costa Manso, de Campos; César 
Martins Fernandes, da França; Robert Carlos Malheiro, da Ale-Martins Fernandes, da França; Robert Carlos Malheiro, da Ale-
manha; Guilherme Lourenço Silva, de VNCerveira; Eng.º António manha; Guilherme Lourenço Silva, de VNCerveira; Eng.º António 
José Fernandes Nogueira, de Mem Martins;  Júlio Sousa Morais, José Fernandes Nogueira, de Mem Martins;  Júlio Sousa Morais, 
do Canadá; António José Couto Guerreiro, de Lisboa; Carlos do Canadá; António José Couto Guerreiro, de Lisboa; Carlos 
Couto Guerreiro, de Sesimbra; António Rogério Santos Lousada, Couto Guerreiro, de Sesimbra; António Rogério Santos Lousada, 
de Lisboa, Mauro Franco Tavares, do Brasil; D. Deolinda Lopes de Lisboa, Mauro Franco Tavares, do Brasil; D. Deolinda Lopes 
Fernandes Barbosa, de Carnaxide; António Bouçós - Eletricidade Fernandes Barbosa, de Carnaxide; António Bouçós - Eletricidade 
Unipessoal, Lda., de VNCerveira; Óscar Fernandes Pereira, de S. Unipessoal, Lda., de VNCerveira; Óscar Fernandes Pereira, de S. 
Pedro da Torre; D. Maria Fernanda Barreira, do Canadá; Orlando Pedro da Torre; D. Maria Fernanda Barreira, do Canadá; Orlando 
José Gonçalves Pinto, de VNCerveira; D. Dalila Almerinda Sega-José Gonçalves Pinto, de VNCerveira; D. Dalila Almerinda Sega-
dães Castro Malheiro, de VNCerveira; José Lourenço Cunha, de dães Castro Malheiro, de VNCerveira; José Lourenço Cunha, de 
Gondarém; António Joaquim Gonçalves Faria, de Lisboa; João Gondarém; António Joaquim Gonçalves Faria, de Lisboa; João 
Luís Rebelo Araújo, de VNCerveira; Cândido Magalhães Malhei-Luís Rebelo Araújo, de VNCerveira; Cândido Magalhães Malhei-
ro, de Lovelhe; Luís Filipe Pereira Rodrigues, de Covas; D. Emília ro, de Lovelhe; Luís Filipe Pereira Rodrigues, de Covas; D. Emília 
e Lino Esmeris, dos E.U.A.; João Manuel Araújo Pereira, da Fran-e Lino Esmeris, dos E.U.A.; João Manuel Araújo Pereira, da Fran-
ça; Júlio Alves Gonçalves, da França; João Granja, de Lovelhe; ça; Júlio Alves Gonçalves, da França; João Granja, de Lovelhe; 
Eng.º João Fernando Brito Nogueira, de VNCerveira; Joaquim Eng.º João Fernando Brito Nogueira, de VNCerveira; Joaquim 
José Gomes Carpinteira, de Loivo; Manuel Purifi cação Elísio Bou-José Gomes Carpinteira, de Loivo; Manuel Purifi cação Elísio Bou-
ça, de VNCereira; Joaquim Nicolau Gualberto Mendes, de Loivo; ça, de VNCereira; Joaquim Nicolau Gualberto Mendes, de Loivo; 
Américo Pereira Araújo, de Lovelhe; D. Maria das Dores Barbosa Américo Pereira Araújo, de Lovelhe; D. Maria das Dores Barbosa 
Amorim Vasconcelos, de VNCerveira; CARLOS o feirante de cal-Amorim Vasconcelos, de VNCerveira; CARLOS o feirante de cal-
çado - Unipessoal. Lda., de Covas; Boutique Sandrine, de VN-çado - Unipessoal. Lda., de Covas; Boutique Sandrine, de VN-
Cerveira; Cardadeiro, Ourivesaria e Óticas, Lda., de VNCerveira; Cerveira; Cardadeiro, Ourivesaria e Óticas, Lda., de VNCerveira; 
D. Conceição Castro Barbosa, de Lisboa; Luís Manuel Barreto D. Conceição Castro Barbosa, de Lisboa; Luís Manuel Barreto 
Sobral, de Loivo; Manuel Afonso Rebelo, de VNCerveira; António Sobral, de Loivo; Manuel Afonso Rebelo, de VNCerveira; António 
Mário Gonçalves Lameira, de Cornes; D. Maria de Lurdes Men-Mário Gonçalves Lameira, de Cornes; D. Maria de Lurdes Men-
des Cunha Elísio, de VNCerveira; D. Elvira da Cruz Senra Vieira, des Cunha Elísio, de VNCerveira; D. Elvira da Cruz Senra Vieira, 
de Reboreda; Luís Dinis Poço, de Sopo; Restaurante - Residen-de Reboreda; Luís Dinis Poço, de Sopo; Restaurante - Residen-
cial Costa Verde, Lda., de Campos; Dr. João Artur Pereira Coelho cial Costa Verde, Lda., de Campos; Dr. João Artur Pereira Coelho 
da Costa, da Senhora da Hora; Eng.º Manuel Pereira Henrique da Costa, da Senhora da Hora; Eng.º Manuel Pereira Henrique 
Simões, de Coimbra; Aniceto Sousa, de Tomar; Severino Azeve-Simões, de Coimbra; Aniceto Sousa, de Tomar; Severino Azeve-
do Pinto, de Loivo; D. Licínia Maria Perucho Carvalho, de Cam-do Pinto, de Loivo; D. Licínia Maria Perucho Carvalho, de Cam-
pos; Henrique Caldas, de Nogueira; Avelino Costa, do Brasil; D. pos; Henrique Caldas, de Nogueira; Avelino Costa, do Brasil; D. 
Maria Emília R. Gomes Barata, de Lisboa; António Silva Ramos, Maria Emília R. Gomes Barata, de Lisboa; António Silva Ramos, 
de Gondarém; e D. Maria de Fátima Fraga, de Gondarém.de Gondarém; e D. Maria de Fátima Fraga, de Gondarém.

 A todos estes nossos fi éis e estimados assinantes  A todos estes nossos fi éis e estimados assinantes 
agradecemos o seu continuado apoio ao nosso esforço de ma-agradecemos o seu continuado apoio ao nosso esforço de ma-
nutenção desta publicação, pedimos-lhes que se certifi quem da nutenção desta publicação, pedimos-lhes que se certifi quem da 
data de vencimento aposta na etiqueta de endereçamento e apro-data de vencimento aposta na etiqueta de endereçamento e apro-
veitamos para cumprimentá-los com toda a cordialidade.veitamos para cumprimentá-los com toda a cordialidade.
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Textos da responsabilidade do Gabinete de Imprensa da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira

8 de Junho 20118 de Junho 2011

REUNIÃO DO EXECUTIVOREUNIÃO DO EXECUTIVO
Ordem do Dia Ordem do Dia 

Órgão ExecutivoÓrgão Executivo
Aprovação da acta da reunião de 25 de Maio de 2011Aprovação da acta da reunião de 25 de Maio de 2011• • 
Aprocação de competências delegadas e subdelegadasAprocação de competências delegadas e subdelegadas• • 
Distribuição de pelouros/áreas funcionais Distribuição de pelouros/áreas funcionais • • 
Revisão do PDM de Vila Nova de Cerveira – discussão Revisão do PDM de Vila Nova de Cerveira – discussão • • 
públicapública
Proposta para atribuição de comparticipação fi nanceira Proposta para atribuição de comparticipação fi nanceira • • 
pontual à associação Adeixa – Festival Internacional de pontual à associação Adeixa – Festival Internacional de 
Dança de Vila Nova de Cerveira Dança de Vila Nova de Cerveira 
Proposta para atribuição de comparticipação fi nanceira Proposta para atribuição de comparticipação fi nanceira • • 
pontual à Associação Desportiva e Cultural da Juventude pontual à Associação Desportiva e Cultural da Juventude 
de Cerveira – 6.ª Regata Internacional Ponte da Amizadede Cerveira – 6.ª Regata Internacional Ponte da Amizade
Proposta para atribuição de comparticipação fi nanceira a Proposta para atribuição de comparticipação fi nanceira a • • 
associações e clubes desportivos – Clube Desportivo de associações e clubes desportivos – Clube Desportivo de 
Cerveira/Secção de VeteranosCerveira/Secção de Veteranos

 Rendas e Concessões Rendas e Concessões
David de Castro Ferreira – venda de sorvetes David de Castro Ferreira – venda de sorvetes • • 
Proposta de arrendamento dos fogos disponíveis nos Proposta de arrendamento dos fogos disponíveis nos • • 
bairros Alto das Veigas e no da Dalçadabairros Alto das Veigas e no da Dalçada

Juntas de FreguesiaJuntas de Freguesia
Junta de Freguesia de Cornes – colocação de bandas re-Junta de Freguesia de Cornes – colocação de bandas re-• • 
dutoras de velocidadedutoras de velocidade
Junta de Freguesia de Reboreda – velocidade excessiva Junta de Freguesia de Reboreda – velocidade excessiva • • 
na Rua da Bempostana Rua da Bemposta

Regulamentos MunicipaisRegulamentos Municipais
 Alteração ao Regulamento da Organização dos Serviços  Alteração ao Regulamento da Organização dos Serviços • • 
Municipais Municipais 

  
Empreitadas, fornecimentos, prestações de Empreitadas, fornecimentos, prestações de 
serviços e locações fi nanceirasserviços e locações fi nanceiras

Empreitada de “Implementação do Sistema de Águas Re-Empreitada de “Implementação do Sistema de Águas Re-• • 
siduais Domésticas na Freguesia de Covas – 2.ª fase” – siduais Domésticas na Freguesia de Covas – 2.ª fase” – 
audiência prévia, relatório fi nal e adjudicaçãoaudiência prévia, relatório fi nal e adjudicação

Associações culturais, desportivas e Associações culturais, desportivas e 
humanitáriashumanitárias

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vila Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vila • • 
Nova de Cerveira – relatório e contas 2010Nova de Cerveira – relatório e contas 2010
Clube de Clássicos Ibéricos – pedido de instalações para Clube de Clássicos Ibéricos – pedido de instalações para • • 
sede sede 
Clube de Clássicos Ibéricos – pedido de apoio Clube de Clássicos Ibéricos – pedido de apoio • • 
Associação de Desenvolvimento Social e Local de Vila Associação de Desenvolvimento Social e Local de Vila • • 
Nova de Cerveira – espaço de actividades e tempos li-Nova de Cerveira – espaço de actividades e tempos li-
vres/férias de Verãovres/férias de Verão
Associação Recreativa e Cultural de Nogueira – descida Associação Recreativa e Cultural de Nogueira – descida • • 
dos carrinhos de rolamentos dos carrinhos de rolamentos 
Associação Cultural Convento de S. Paio - relatório qua-Associação Cultural Convento de S. Paio - relatório qua-• • 
drimestral drimestral 
Citius Fit – Clube de Fitness de Cerveira – solicitação de Citius Fit – Clube de Fitness de Cerveira – solicitação de • • 
cedência de instalações através de contrato de comoda-cedência de instalações através de contrato de comoda-
toto

 Grupos folclóricos e associações musicais Grupos folclóricos e associações musicais
Rancho Folclórico Infantil de Gondarém/Centro de Forma-Rancho Folclórico Infantil de Gondarém/Centro de Forma-• • 
ção Musical “Ilha dos Amores” – X Festival de Folclore e ção Musical “Ilha dos Amores” – X Festival de Folclore e 
II Gala de Música II Gala de Música 

Centros sociais e paroquiais, comissões de Centros sociais e paroquiais, comissões de 
festas e Fábrica da Igrejafestas e Fábrica da Igreja

Santa e Real Casa da Misericórdia de Vila Nova de Cer-Santa e Real Casa da Misericórdia de Vila Nova de Cer-• • 
veira – donativo jardim-de-infância veira – donativo jardim-de-infância 

Expediente e assuntos diversosExpediente e assuntos diversos
Fernando Alexandre da Cunha Carreira – falta de segu-Fernando Alexandre da Cunha Carreira – falta de segu-• • 
rança em Vila Nova de Cerveirarança em Vila Nova de Cerveira
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional • • 
do Norte – consulta de entidades em razão da localização do Norte – consulta de entidades em razão da localização 
– artigo 13.º a do RJUE – obras de saneamento de águas – artigo 13.º a do RJUE – obras de saneamento de águas 
residuais domésticas na freguesia de Covasresiduais domésticas na freguesia de Covas
A.A.C. Pro. Arquitectura, Lda – Projecto de Alterações ao A.A.C. Pro. Arquitectura, Lda – Projecto de Alterações ao • • 
Edifício da Creche de Reboreda para um CAT Edifício da Creche de Reboreda para um CAT 
Inspecção-Geral das Actividades Culturais – cessação da Inspecção-Geral das Actividades Culturais – cessação da • • 
actividade de delegado muncipal da IGACactividade de delegado muncipal da IGAC
Ministério da Economia, da Inovação e do Desenvolvi-Ministério da Economia, da Inovação e do Desenvolvi-• • 
mento – pedido de prospecção e pesquisa de ouro, prata, mento – pedido de prospecção e pesquisa de ouro, prata, 
volfrâmio e estanho “Arga/Covas” volfrâmio e estanho “Arga/Covas” 
CIM – Alto Minho – Prestação de serviços de promoção e CIM – Alto Minho – Prestação de serviços de promoção e • • 
divulgação de conteúdos/Porto Canal divulgação de conteúdos/Porto Canal 
Associación Cultural Minho Reggae – Minhoreggae Associación Cultural Minho Reggae – Minhoreggae • • 
Splash 2011/Festival Internacional de Reggae de Vila Splash 2011/Festival Internacional de Reggae de Vila 
Nova de Cerveira Nova de Cerveira 
Minhocom – Proposta de serviços de conectividade Minhocom – Proposta de serviços de conectividade • • 
Resumo diário da tesouraria Resumo diário da tesouraria • • 
Aprovação da acta em minuta Aprovação da acta em minuta • • 

Associação Desportiva Cultural e Recreativa Associação Desportiva Cultural e Recreativa 
de Lovelhe comemora 25 anosde Lovelhe comemora 25 anos
Desfi le de atletas encheu o Desfi le de atletas encheu o 
Terreiro de muita emoçãoTerreiro de muita emoção

Atletas da Juventude de Cerveira Atletas da Juventude de Cerveira 
brilharam na VI Regata Ponte da Amizadebrilharam na VI Regata Ponte da Amizade

 “É um privilégio fazer parte desta  “É um privilégio fazer parte desta 
associação que, ao longo destes anos, con-associação que, ao longo destes anos, con-
quistou 24 campeonatos nacionais e viu 15 quistou 24 campeonatos nacionais e viu 15 
dos seus atletas como internacionais”. A de-dos seus atletas como internacionais”. A de-
claração, vinda de uma voz ainda embarga-claração, vinda de uma voz ainda embarga-
da, é do treinador Jorge Rodrigues.da, é do treinador Jorge Rodrigues.
 A noite de 9 de Junho foi, assim,  A noite de 9 de Junho foi, assim, 
inesquecível para o treinador, dirigentes, as-inesquecível para o treinador, dirigentes, as-
sociados e, claro, para as duas dezenas de sociados e, claro, para as duas dezenas de 
ex-atletas homenageados que marcaram a ex-atletas homenageados que marcaram a 
vida da associação, dado o percurso despor-vida da associação, dado o percurso despor-
tivo extraordinário que conseguiram alcan-tivo extraordinário que conseguiram alcan-
çar. çar. 
 Maria José Conde, por exemplo,  Maria José Conde, por exemplo, 
lançadora de martelo, “foi mais de vinte ve-lançadora de martelo, “foi mais de vinte ve-
zes internacional por Portugal e Inês Fernan-zes internacional por Portugal e Inês Fernan-
des é, atualmente, uma das melhores atletas des é, atualmente, uma das melhores atletas 
do mundo do paraolímpico”, disse Jorge Ro-do mundo do paraolímpico”, disse Jorge Ro-
drigues. drigues. 
 Aliás, de acordo com o treinador,  Aliás, de acordo com o treinador, 
esta iniciativa, que contou com o apoio do esta iniciativa, que contou com o apoio do 
Município de Vila Nova de Cerveira, “foi fun-Município de Vila Nova de Cerveira, “foi fun-
damental para que muitos pudessem tomar damental para que muitos pudessem tomar 
consciência do currículo da associação, do consciência do currículo da associação, do 

qual faço parte e pelo qual estou muito orgu-qual faço parte e pelo qual estou muito orgu-
lhoso”.lhoso”.
 Orgulho é algo que os atuais e an- Orgulho é algo que os atuais e an-
tigos atletas de Jorge Rodrigues sentem em tigos atletas de Jorge Rodrigues sentem em 
relação ao treinador, ao ponto de, em conjun-relação ao treinador, ao ponto de, em conjun-
to, terem preparado uma surpresa, homena-to, terem preparado uma surpresa, homena-
geando-o durante a festa no Terreiro.geando-o durante a festa no Terreiro.
 Mas na comemoração, que contou  Mas na comemoração, que contou 
ainda com muita música e dança, houve ain-ainda com muita música e dança, houve ain-
da outras personalidades e instituições que da outras personalidades e instituições que 
a Associação de Lovelhe homenageou. “É o a Associação de Lovelhe homenageou. “É o 
caso, entre outros, do fi sioterapeuta Claudi-caso, entre outros, do fi sioterapeuta Claudi-
no, que oferece sempre os seus préstimos no, que oferece sempre os seus préstimos 
aos atletas sem nunca cobrar nada, e do pro-aos atletas sem nunca cobrar nada, e do pro-
fessor Renato Carnevali, que foi meu mestre fessor Renato Carnevali, que foi meu mestre 
durante cinco anos”, explicou ainda Jorge durante cinco anos”, explicou ainda Jorge 
Rodrigues.Rodrigues.

Torneio Internacional de Torneio Internacional de 
LançamentosLançamentos
 A festa teve ainda o mérito de fazer  A festa teve ainda o mérito de fazer 
o acolhimento para os 95 atletas que no dia o acolhimento para os 95 atletas que no dia 
10 de Junho participaram no III Torneiro Inter-10 de Junho participaram no III Torneiro Inter-

nacional de Lançamentos.nacional de Lançamentos.
 Oriundos de Lovelhe, Vila Nova  Oriundos de Lovelhe, Vila Nova 
de Cerveira, Aveiro, Coimbra, Leiria, Braga, de Cerveira, Aveiro, Coimbra, Leiria, Braga, 
Maia, Póvoa de Varzim, Setúbal, Ponteve-Maia, Póvoa de Varzim, Setúbal, Ponteve-
dra, Vigo, Vidigal e Lisboa, os atletas mostra-dra, Vigo, Vidigal e Lisboa, os atletas mostra-
ram as suas competências nos lançamentos ram as suas competências nos lançamentos 
de martelo, dardo, disco e peso.de martelo, dardo, disco e peso.
 E os resultados foram, em termos  E os resultados foram, em termos 
gerais, “belíssimos”, sublinhou Jorge Rodri-gerais, “belíssimos”, sublinhou Jorge Rodri-
gues. gues. 
 Os 95 atletas tiveram 140 partici- Os 95 atletas tiveram 140 partici-
pações e geraram “uma competição muito pações e geraram “uma competição muito 
elevada. Muitos melhoraram o seu recorde elevada. Muitos melhoraram o seu recorde 
pessoal e outros conseguiram bater a melhor pessoal e outros conseguiram bater a melhor 
marca nacional da temporada”.marca nacional da temporada”.
 Jorge Rodrigues destaca as provas  Jorge Rodrigues destaca as provas 
dos atletas da associação Andreia Venade e dos atletas da associação Andreia Venade e 
Bruno Gomes, ambos em martelo, que “con-Bruno Gomes, ambos em martelo, que “con-
seguiram a melhor marca nacional de junio-seguiram a melhor marca nacional de junio-
res”.res”.
 Merecem, igualmente, realce as  Merecem, igualmente, realce as 
prestações de uma atleta de Leiria e de ou-prestações de uma atleta de Leiria e de ou-
tro espanhol, que alcançaram as “melhores tro espanhol, que alcançaram as “melhores 
marcas juvenis, atingindo os mínimos para o marcas juvenis, atingindo os mínimos para o 
campeonato do mundo de juvenis”.campeonato do mundo de juvenis”.
 Este III Torneio Internacional de  Este III Torneio Internacional de 
Lançamentos, que decorreu no Centro Muni-Lançamentos, que decorreu no Centro Muni-
cipal de Atletismo, foi a “cereja em cima” do cipal de Atletismo, foi a “cereja em cima” do 
bolo das comemorações do quarto de século bolo das comemorações do quarto de século 
de existência da associação.de existência da associação.

 Jogavam em casa e não dece- Jogavam em casa e não dece-
cionaram as expectativas do seu clube cionaram as expectativas do seu clube 
nem das muitas pessoas que, no passa-nem das muitas pessoas que, no passa-
do domingo, se juntaram na margem cer-do domingo, se juntaram na margem cer-
veirense do Rio Minho para assistir à VI veirense do Rio Minho para assistir à VI 
Regata Ponte da Amizade. Os atletas da Regata Ponte da Amizade. Os atletas da 
Associação Desportiva e Cultural da Ju-Associação Desportiva e Cultural da Ju-
ventude de Cerveira (ADCJC), 35 rema-ventude de Cerveira (ADCJC), 35 rema-
dores dos escalões de formação, foram dores dos escalões de formação, foram 
os mais medalhados do dia, numa edição os mais medalhados do dia, numa edição 
em que participaram cerca de 500 atletas, em que participaram cerca de 500 atletas, 
representando vários clubes. A realização representando vários clubes. A realização 
da regata contou com o apoio do municí-da regata contou com o apoio do municí-
pio de Cerveira.pio de Cerveira.
 A Regata Ponte da Amizade é  A Regata Ponte da Amizade é 
uma das maiores regatas de remo jovem uma das maiores regatas de remo jovem 
da Península Ibérica. Nesta sexta edição, da Península Ibérica. Nesta sexta edição, 
a organização conseguiu bater novos a organização conseguiu bater novos 
recordes de participação, assegurando a recordes de participação, assegurando a 
presença de perto de 500 jovens remado-presença de perto de 500 jovens remado-
res portugueses e espanhóis, vindos de 20 res portugueses e espanhóis, vindos de 20 
clubes.clubes.
 Depois de uma manhã de elimi- Depois de uma manhã de elimi-
natórias, em que todas as tripulações en-natórias, em que todas as tripulações en-
traram em competição para tentar o apu-traram em competição para tentar o apu-
ramento para as respetivas fi nais, a tarde ramento para as respetivas fi nais, a tarde 
foi para as classifi cativas e o percurso de foi para as classifi cativas e o percurso de 
750 metros, entre a Ponte da Amizade e 750 metros, entre a Ponte da Amizade e 
o cais de Cerveira, teve de ser cumprido o cais de Cerveira, teve de ser cumprido 
com mestria e rigor, a grande velocidade. com mestria e rigor, a grande velocidade. 
No fi nal do dia, a ADCJC foi o clube mais No fi nal do dia, a ADCJC foi o clube mais 
medalhado da competição. No total, foram medalhado da competição. No total, foram 
sete as tripulações da ADCJC que subiram sete as tripulações da ADCJC que subiram 
ao pódio. Com seis tripulações medalha-ao pódio. Com seis tripulações medalha-
das fi cou o GCF (Figueira da Foz) e com das fi cou o GCF (Figueira da Foz) e com 
cinco fi caram o CDUP (Vila Nova de Gaia) cinco fi caram o CDUP (Vila Nova de Gaia) 
e o SCC (Caminha). Também no número e o SCC (Caminha). Também no número 
de vitórias conquistadas o destaque vai de vitórias conquistadas o destaque vai 
para o Clube de Vila Nova de Cerveira, a para o Clube de Vila Nova de Cerveira, a 
par do CNIDH (Gondomar), do CDUP (Vila par do CNIDH (Gondomar), do CDUP (Vila 
Nova de Gaia) e do Corvera (Astúrias), to-Nova de Gaia) e do Corvera (Astúrias), to-

dos com duas vitórias.dos com duas vitórias.
 No total foram 12 as tripulações  No total foram 12 as tripulações 
da ADCJC presentes nas várias fi nais da da ADCJC presentes nas várias fi nais da 
competição. Os resultados completos das competição. Os resultados completos das 
tripulações de Cerveira nestas fi nais foram tripulações de Cerveira nestas fi nais foram 
os seguintes: 1x Infantil Fem. [Cláudia Fi-os seguintes: 1x Infantil Fem. [Cláudia Fi-
gueiredo] – 1º lugar; 2x infantil Fem. [Ra-gueiredo] – 1º lugar; 2x infantil Fem. [Ra-
quel Oliveira/Adriana Lages] – 2º lugar; 1x quel Oliveira/Adriana Lages] – 2º lugar; 1x 
Infantil Masc. [João Pires] – 5º lugar; 1x Infantil Masc. [João Pires] – 5º lugar; 1x 
Iniciado Fem. [Mónica Silva] – 6º lugar; 2x Iniciado Fem. [Mónica Silva] – 6º lugar; 2x 
Iniciado Fem. [Beatriz Vaz/Laetícia Alves] Iniciado Fem. [Beatriz Vaz/Laetícia Alves] 
– 4º lugar; 4x Iniciado Fem. [Cátia Perei-– 4º lugar; 4x Iniciado Fem. [Cátia Perei-
ra/Daniela Ramos/Daniela Tenedório/Sara ra/Daniela Ramos/Daniela Tenedório/Sara 
Cantinho] – 2º lugar; 1x Iniciado Masc. [An-Cantinho] – 2º lugar; 1x Iniciado Masc. [An-
dré Marques] – 2º lugar; 4x iniciado Masc. dré Marques] – 2º lugar; 4x iniciado Masc. 
[João Brito/Miguel Cerqueira/David Cer-[João Brito/Miguel Cerqueira/David Cer-
queira/Samuel Pinto] – 2º lugar; 1x Juvenil queira/Samuel Pinto] – 2º lugar; 1x Juvenil 
Masc. [Ivo Carvalho] – 1º lugar; 1x Juvenil Masc. [Ivo Carvalho] – 1º lugar; 1x Juvenil 
Masc. [Filipe Melo] – 6º lugar; 4x Juvenil Masc. [Filipe Melo] – 6º lugar; 4x Juvenil 
Masc. [Diogo Teixeira/Márcio Lages/Tho-Masc. [Diogo Teixeira/Márcio Lages/Tho-
mas Mendes/Ruben Pereira] – 5º lugar; mas Mendes/Ruben Pereira] – 5º lugar; 
8+ Juvenil Masc. [Marcelo Malheiro/Tiago 8+ Juvenil Masc. [Marcelo Malheiro/Tiago 
Pontes/João Paulo/João Costa/Diogo Tei-Pontes/João Paulo/João Costa/Diogo Tei-

xeira/Ruben Pereira/Thomas Mendes/Ivo xeira/Ruben Pereira/Thomas Mendes/Ivo 
Carvalho/Filipe Melo (tim)] – 3º lugar.Carvalho/Filipe Melo (tim)] – 3º lugar.
 Para o presidente da Direção da  Para o presidente da Direção da 
ACDJC, Manuel de Araújo Soares, a satis-ACDJC, Manuel de Araújo Soares, a satis-
fação é completa: “em termos organizati-fação é completa: “em termos organizati-
vos, este evento representou também um vos, este evento representou também um 
sucesso para a ADCJC que, com grande sucesso para a ADCJC que, com grande 
esforço e com o apoio voluntário de só-esforço e com o apoio voluntário de só-
cios, atletas, familiares de atletas e simpa-cios, atletas, familiares de atletas e simpa-
tizantes, conseguiu acolher, da melhor for-tizantes, conseguiu acolher, da melhor for-
ma, os clubes visitantes e proporcionar a ma, os clubes visitantes e proporcionar a 
centenas de jovens e de espetadores uma centenas de jovens e de espetadores uma 
verdadeira ‘festa do remo’”.verdadeira ‘festa do remo’”.
 Além disso, sublinha o responsá- Além disso, sublinha o responsá-
vel, “na sua génese, os principais objetivos, vel, “na sua génese, os principais objetivos, 
foram conseguidos, dado termos estimula-foram conseguidos, dado termos estimula-
do a colaboração associativa, a promoção do a colaboração associativa, a promoção 
da vida saudável e do exercício físico, e a da vida saudável e do exercício físico, e a 
divulgação da modalidade no concelho de divulgação da modalidade no concelho de 
Vila Nova de Cerveira, junto das crianças Vila Nova de Cerveira, junto das crianças 
e dos jovens”.e dos jovens”.
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Teatro no Solar da Loureira, em Teatro no Solar da Loureira, em 
Gondarém, durante dois diasGondarém, durante dois dias

 “Casa Grande” é o nome da peça que foi levada à  “Casa Grande” é o nome da peça que foi levada à 
cena, durante dois dias, no Solar da Loureira, em Gondarém. cena, durante dois dias, no Solar da Loureira, em Gondarém. 
Organizado pela Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira e Organizado pela Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira e 
pela Companhia de Teatro Comédias do Minho, e com o apoio pela Companhia de Teatro Comédias do Minho, e com o apoio 
de Joaquim de Sousa Coutinho, o evento contou ainda com a de Joaquim de Sousa Coutinho, o evento contou ainda com a 
participação de associações culturais de Vila Nova de Cerveira.participação de associações culturais de Vila Nova de Cerveira.
 A encenação desta obra teatral foi da responsabilidade  A encenação desta obra teatral foi da responsabilidade 
de Tânia Almeida.de Tânia Almeida.

O cerveirense Avelino Costa O cerveirense Avelino Costa 
inaugurou mais uma unidade inaugurou mais uma unidade 
industrial no Brasilindustrial no Brasil
 PIF PAF ALIMENTOS, empresa de que é diretor presi- PIF PAF ALIMENTOS, empresa de que é diretor presi-
dente e fundador o cerveirense Avelino Costa, inaugurou em 30 dente e fundador o cerveirense Avelino Costa, inaugurou em 30 
de maio mais uma unidade industrial em Palmeiras de Goiás, no de maio mais uma unidade industrial em Palmeiras de Goiás, no 
Brasil.Brasil.
 Na inauguração estiveram presentes autoridades lo- Na inauguração estiveram presentes autoridades lo-
cais e regionais, bem como colaboradores, produtores integra-cais e regionais, bem como colaboradores, produtores integra-
dos e outros convidados.dos e outros convidados.
 Trata-se de um moderno complexo Agroindustrial, cuja  Trata-se de um moderno complexo Agroindustrial, cuja 
dimensão permite, numa fase inicial, um abate de 150 mil fran-dimensão permite, numa fase inicial, um abate de 150 mil fran-
gos por dia, passando a abater, a partir de novembro, após uma gos por dia, passando a abater, a partir de novembro, após uma 
fase de formação dos trabalhadores, 300 mil diários.fase de formação dos trabalhadores, 300 mil diários.
 Segundo Avelino Costa, todos os frangos abatidos  Segundo Avelino Costa, todos os frangos abatidos 
são transformados dentro do complexo inaugurado e só depois são transformados dentro do complexo inaugurado e só depois 
comercializados em diferentes “formatos”, quer dentro do país, comercializados em diferentes “formatos”, quer dentro do país, 
quer no estrangeiro, nomeadamente na China.quer no estrangeiro, nomeadamente na China.
 Está previsto que na fase de produção plena a empre- Está previsto que na fase de produção plena a empre-
sa PIF PAF venha a empregar, só nesta unidade, 1200 funcioná-sa PIF PAF venha a empregar, só nesta unidade, 1200 funcioná-
rios.rios.
 Refi ra-se que os «equipamentos instalados na agroin- Refi ra-se que os «equipamentos instalados na agroin-
dústria são de última geração, importados da Holanda e Espa-dústria são de última geração, importados da Holanda e Espa-
nha» e que «a empresa manterá um rígido controlo de qualidade nha» e que «a empresa manterá um rígido controlo de qualidade 
em sua linha de produção».em sua linha de produção».

Cozinha no centro do Terreiro Cozinha no centro do Terreiro 
em Cerveiraem Cerveira

 Integrado no evento “Curtas Gastronomia”, estava in- Integrado no evento “Curtas Gastronomia”, estava in-
serido o tema “Livecookings e Showcookings”, como Prova de serido o tema “Livecookings e Showcookings”, como Prova de 
Aptidão Profi ssional da aluna Diana Souto do curso de Comu-Aptidão Profi ssional da aluna Diana Souto do curso de Comu-
nicação, Marketing, Relações Públicas e Publicidade, da ETAP nicação, Marketing, Relações Públicas e Publicidade, da ETAP 
- Escola Profi ssional.- Escola Profi ssional.
 As atividades do “Livecookings e Showcookings” que  As atividades do “Livecookings e Showcookings” que 
contaram com o apoio dos cursos de Hotelaria, Restauração e contaram com o apoio dos cursos de Hotelaria, Restauração e 
Cozinha da ETAP, tiveram como objetivo transmitir a importância Cozinha da ETAP, tiveram como objetivo transmitir a importância 
da gastronomia como arte e de promover a beleza e atratividade da gastronomia como arte e de promover a beleza e atratividade 
de pratos gastronómicos. De igual forma, proporcionou ao pú-de pratos gastronómicos. De igual forma, proporcionou ao pú-
blico a oportunidade de assistir e participar nas demonstrações blico a oportunidade de assistir e participar nas demonstrações 
gastronómicas de reconhecidos Chefes de Cozinha nacional e gastronómicas de reconhecidos Chefes de Cozinha nacional e 
internacional.internacional.
 De destacar o desafi o “Nós de Cá” que possibilitou que  De destacar o desafi o “Nós de Cá” que possibilitou que 
restaurantes do concelho de Vila Nova de Cerveira trouxessem a restaurantes do concelho de Vila Nova de Cerveira trouxessem a 
cozinha para o centro do terreiro da vila, mostrando o melhor da cozinha para o centro do terreiro da vila, mostrando o melhor da 
gastronomia local.gastronomia local.

Autores de “uma corrida Autores de “uma corrida 
marada” na Escola Básica e marada” na Escola Básica e 
Secundária de CerveiraSecundária de Cerveira

 Os autores do livro “Uma Corrida Marada”, Ana Paula  Os autores do livro “Uma Corrida Marada”, Ana Paula 
Figueiredo e Pedro Figueiredo, estiveram na Biblioteca da Esco-Figueiredo e Pedro Figueiredo, estiveram na Biblioteca da Esco-
la Básica e Secundária de Vila Nova de Cerveira para uma ses-la Básica e Secundária de Vila Nova de Cerveira para uma ses-
são com os alunos do 5º ano. O assunto do livro e da conversa são com os alunos do 5º ano. O assunto do livro e da conversa 
versou sobre o tema da alimentação, essencialmente sobre os versou sobre o tema da alimentação, essencialmente sobre os 
dez mandamentos a ter em conta para usufruir de uma alimen-dez mandamentos a ter em conta para usufruir de uma alimen-
tação equilibrada. Os alunos  mostraram-se muito interessados tação equilibrada. Os alunos  mostraram-se muito interessados 
e motivados, tendo por certo retido alguns dos erros a evitar, de e motivados, tendo por certo retido alguns dos erros a evitar, de 
forma a crescerem de saudavelmente. Houve agradecimentos forma a crescerem de saudavelmente. Houve agradecimentos 
aos autores pela disponibilidade e boa disposição que mostra-aos autores pela disponibilidade e boa disposição que mostra-
ram durante toda a sessão.ram durante toda a sessão.

“Contributos Para a História de “Contributos Para a História de 
Vila Nova de Cerveira”Vila Nova de Cerveira”
- Um trabalho de Diamantino Vale - Um trabalho de Diamantino Vale 
Costa apresentado na Feira do LivroCosta apresentado na Feira do Livro
 No decorrer da  No decorrer da 
XXII Feira do Livro de Vila XXII Feira do Livro de Vila 
Nova de Cerveira, foi apre-Nova de Cerveira, foi apre-
sentado o trabalho do cer-sentado o trabalho do cer-
veirense Diamantino Vale veirense Diamantino Vale 
Costa intitulado “Contribu-Costa intitulado “Contribu-
tos Para a História de Vila tos Para a História de Vila 
Nova de Cerveira”.Nova de Cerveira”.
 O livro, conforme  O livro, conforme 
o subtítulo indica, “Súmu-o subtítulo indica, “Súmu-
las Cronológicas das Atas las Cronológicas das Atas 
Municipais 1900-1974”, tem Municipais 1900-1974”, tem 
cerca de 380 páginas, foi cerca de 380 páginas, foi 
editado pela Câmara Mu-editado pela Câmara Mu-
nicipal em parceria com a nicipal em parceria com a 
Junta de Freguesia de Vila Junta de Freguesia de Vila 
Nova de Cerveira.Nova de Cerveira.
 Além das atas o  Além das atas o 
livro também inclui antigo livro também inclui antigo 
código de posturas munici-código de posturas munici-
pais e ainda um interessante arquivo fotográfi co.pais e ainda um interessante arquivo fotográfi co.

Três exposições para ver Três exposições para ver 
em três espaços da vilaem três espaços da vila

 Os Santos Populares, os Caminhos de Santiago e as  Os Santos Populares, os Caminhos de Santiago e as 
“Práticas Saudáveis” são temas de três exposições que poderão “Práticas Saudáveis” são temas de três exposições que poderão 
ser visitadas, durante este mês de junho, na Casa do Artesão, ser visitadas, durante este mês de junho, na Casa do Artesão, 
Casa do Turismo e Biblioteca Municipal, respetivamente.Casa do Turismo e Biblioteca Municipal, respetivamente.
 “Os Santos Populares”, uma mostra com organização  “Os Santos Populares”, uma mostra com organização 
da Associação de Artesãos do Vale do Minho, está na Casa do da Associação de Artesãos do Vale do Minho, está na Casa do 
Artesão e, para além dos motivos relativos aos santos populares, Artesão e, para além dos motivos relativos aos santos populares, 
oferece também ao visitante a possibilidade de desfrutar, para oferece também ao visitante a possibilidade de desfrutar, para 
além dos produtos gastronómicos e artesanais tradicionais desta além dos produtos gastronómicos e artesanais tradicionais desta 
época, de uma cascata alusiva ao tema.época, de uma cascata alusiva ao tema.
 O horário vai das 10h00 às 19h00, aos sábados e do- O horário vai das 10h00 às 19h00, aos sábados e do-
mingos, e a mostra só pode ser visitada até ao dia 26.mingos, e a mostra só pode ser visitada até ao dia 26.
 Na Casa do Turismo encontra-se a exposição de foto- Na Casa do Turismo encontra-se a exposição de foto-
grafi a documental “Caminhos de Santiago”, que pode ser apre-grafi a documental “Caminhos de Santiago”, que pode ser apre-
ciada de segunda a sábado, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às ciada de segunda a sábado, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 
18h00. Ao domingo está aberta das 9h30 às 12h30.18h00. Ao domingo está aberta das 9h30 às 12h30.
 A Biblioteca Municipal apresenta, por seu lado, o Cen- A Biblioteca Municipal apresenta, por seu lado, o Cen-
tro de Interesse dedicado às “Práticas Saudáveis”, uma divulga-tro de Interesse dedicado às “Práticas Saudáveis”, uma divulga-
ção bibliográfi ca do espólio da própria Biblioteca Municipal.ção bibliográfi ca do espólio da própria Biblioteca Municipal.
 O horário é o seguinte: segunda-feira das 10h00 às  O horário é o seguinte: segunda-feira das 10h00 às 
12h30 e das 13h30 às 18h00. De terça a sexta-feira, das 9h00 às 12h30 e das 13h30 às 18h00. De terça a sexta-feira, das 9h00 às 
12h30 e das 13h30 às 18h00. Ao sábado das 9h00 às 12h30.12h30 e das 13h30 às 18h00. Ao sábado das 9h00 às 12h30.

5 Finalistas graduaram-se 5 Finalistas graduaram-se 
pelo mestrado integrado em pelo mestrado integrado em 
arquitetura e urbanismo da arquitetura e urbanismo da 
Escola Superior Gallaecia de Escola Superior Gallaecia de 
Vila Nova de CerveiraVila Nova de Cerveira

 A ESG/ Escola Superior Gallaecia, instituição universi- A ESG/ Escola Superior Gallaecia, instituição universi-
tária sediada em Vila Nova de Cerveira, teve cinco dos seus fi -tária sediada em Vila Nova de Cerveira, teve cinco dos seus fi -
nalistas do ano letivo 2010/2011, que concluíram com excelentes nalistas do ano letivo 2010/2011, que concluíram com excelentes 
resultados o  Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo. resultados o  Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo. 
 Os novos Mestre em Arquitetura e Urbanismo são: Os novos Mestre em Arquitetura e Urbanismo são:
- André Pedro Terleira - Título da Dissertação de Mestrado: “Rea-- André Pedro Terleira - Título da Dissertação de Mestrado: “Rea-
bilitação da Frente Ribeirinha de Seixas”; Classifi cação: BOM.bilitação da Frente Ribeirinha de Seixas”; Classifi cação: BOM.
- Hélder Flávio Rodrigues - Título da Dissertação de Mestrado: - Hélder Flávio Rodrigues - Título da Dissertação de Mestrado: 
“Evolução e Transformação da Estrutura Urbana da Vila de Ca-“Evolução e Transformação da Estrutura Urbana da Vila de Ca-
minha e sua Morfologia”; Classifi cação: MUITO BOM.minha e sua Morfologia”; Classifi cação: MUITO BOM.
- Mateo Lopez Aboy - Título da Dissertação de Mestrado: “Rein-- Mateo Lopez Aboy - Título da Dissertação de Mestrado: “Rein-
terpretación de la Arquitetura Vernácula Habitacional: Hassan terpretación de la Arquitetura Vernácula Habitacional: Hassan 
Fathy y Charles Correa”; Classifi cação: MUITO BOM.Fathy y Charles Correa”; Classifi cação: MUITO BOM.
- Susete Marisa Machado - Título da Dissertação de Mestrado: - Susete Marisa Machado - Título da Dissertação de Mestrado: 
“O Espaço das Mulheres na Arquitetura”; Classifi cação: SUFI-“O Espaço das Mulheres na Arquitetura”; Classifi cação: SUFI-
CIENTE.CIENTE.
- Armando Alberto Fernandes - Título da Dissertação de Mes-- Armando Alberto Fernandes - Título da Dissertação de Mes-
trado: “Um contributo para a refl exão sobre a estratégia urbana trado: “Um contributo para a refl exão sobre a estratégia urbana 
de Guimarães Capital Europeia da Cultura 2012”; Classifi cação: de Guimarães Capital Europeia da Cultura 2012”; Classifi cação: 
EXCELENTE.EXCELENTE.
 Singular pelo seu caráter transfronteiriço, tanto entre  Singular pelo seu caráter transfronteiriço, tanto entre 
estudantes como no corpo docente, desde a sua abertura, a estudantes como no corpo docente, desde a sua abertura, a 
ESG/ Escola Superior Gallaecia tem contribuído para a qualida-ESG/ Escola Superior Gallaecia tem contribuído para a qualida-
de da formação universitária da região, na pós-graduação e pós-de da formação universitária da região, na pós-graduação e pós-
formação, assim como no apoio direto à comunidade através de formação, assim como no apoio direto à comunidade através de 
protocolos com as Câmaras Municipais e Ayuntamientos (Galiza) protocolos com as Câmaras Municipais e Ayuntamientos (Galiza) 
e no envolvimento ativo em eventos cívicos e culturais.e no envolvimento ativo em eventos cívicos e culturais.

Apresentado, em Cerveira, o Apresentado, em Cerveira, o 
novo livro de Adelaide Graça, novo livro de Adelaide Graça, 
“Onde os pés escrevem as “Onde os pés escrevem as 
pegadas do encontro”pegadas do encontro”
 Depois do lançamento, em Lisboa, no dia 14 de maio,  Depois do lançamento, em Lisboa, no dia 14 de maio, 
o livro de Adelaide Graça “Onde os pés escrevem as pegadas do o livro de Adelaide Graça “Onde os pés escrevem as pegadas do 
encontro” foi apresentado na XXII Feira do Livro de Vila Nova de encontro” foi apresentado na XXII Feira do Livro de Vila Nova de 
Cerveira.Cerveira.
 Quem apresentou a obra foi o escritor Luandino Vieira,  Quem apresentou a obra foi o escritor Luandino Vieira, 
na presença de amigos e admiradores da autora.na presença de amigos e admiradores da autora.
 Adelaide Graça já tem um interessante percurso na li- Adelaide Graça já tem um interessante percurso na li-
teratura, graças à publicação de mais cinco livros: “Limites da teratura, graças à publicação de mais cinco livros: “Limites da 
razão”, “Quando tudo parece parar”, “No vão da ausência”, “Sem razão”, “Quando tudo parece parar”, “No vão da ausência”, “Sem 
chaves nem segredos” e “Tempo de quando”.chaves nem segredos” e “Tempo de quando”.
 A apresentação do livro em Lisboa esteve a cargo do  A apresentação do livro em Lisboa esteve a cargo do 
escritor Domingos Lobo.escritor Domingos Lobo.
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FUNERAISFUNERAIS
EM SOPOEM SOPO

Para o Cemitério Paroquial de Sopo foi Para o Cemitério Paroquial de Sopo foi 
a sepultar a sepultar AUGUSTO DA FONSECAAUGUSTO DA FONSECA, de 63 , de 63 
anos de idade.anos de idade.

O falecido, que era solteiro, residia no O falecido, que era solteiro, residia no 
lugar de France.lugar de France.

À família de luto apresentamos sentidas con-À família de luto apresentamos sentidas con-
dolências.dolências.

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

Crónica da quinzenaCrónica da quinzena
Uma ação, há 54 anos, dos Bombeiros Voluntários de Uma ação, há 54 anos, dos Bombeiros Voluntários de 

Cerveira, em Caminha, ainda hoje é recordadaCerveira, em Caminha, ainda hoje é recordada
 No número anterior de “Cerveira  No número anterior de “Cerveira 
Nova” o historiador Paulo Torres Bento as-Nova” o historiador Paulo Torres Bento as-
sinou um brilhante texto onde, a propósito sinou um brilhante texto onde, a propósito 
da beatifi cação de madre Maria Clara do da beatifi cação de madre Maria Clara do 
Menino Jesus, salientou a vinda, para o Menino Jesus, salientou a vinda, para o 
Alto Minho, das Irmãs Franciscanas Hos-Alto Minho, das Irmãs Franciscanas Hos-
pitaleiras da Imaculada Conceição desta-pitaleiras da Imaculada Conceição desta-
cando a sua ação, no Convento de Santo cando a sua ação, no Convento de Santo 
António, em Caminha, ao longo de mais António, em Caminha, ao longo de mais 
de um século de apostolado.de um século de apostolado.
 E ao falar do Convento de Santo  E ao falar do Convento de Santo 
António o articulista não deixou de recor-António o articulista não deixou de recor-
dar o terrível incêndio, ocorrido em 26 de dar o terrível incêndio, ocorrido em 26 de 
abril de 1957, em que o imóvel fi cou qua-abril de 1957, em que o imóvel fi cou qua-
se destruído, à exceção da igreja anexa. se destruído, à exceção da igreja anexa. 
Mencionando, também, que as cento e Mencionando, também, que as cento e 
vinte religiosas que ali residiam foram to-vinte religiosas que ali residiam foram to-
das salvas por corporações de bombeiros das salvas por corporações de bombeiros 
(Viana, Âncora, Caminha e Cerveira) e po-(Viana, Âncora, Caminha e Cerveira) e po-
pulares que trabalharam, arduamente, na pulares que trabalharam, arduamente, na 
extinção do sinistro.extinção do sinistro.
 Ao ler essa descrição, que fala  Ao ler essa descrição, que fala 
dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova 
de Cerveira e que nos leva a entrar em de Cerveira e que nos leva a entrar em 
lembranças desses tempos, recordamos lembranças desses tempos, recordamos 
que com o decorrer das décadas essa que com o decorrer das décadas essa 
participação dos soldados da paz che-participação dos soldados da paz che-
gou a entrar, quase, no domínio da lenda. gou a entrar, quase, no domínio da lenda. 
Dizia-se que contavam os bombeiros cer-Dizia-se que contavam os bombeiros cer-
veirenses que ao retirarem as religiosas veirenses que ao retirarem as religiosas 
mais doentes e mais idosas, em braços, mais doentes e mais idosas, em braços, 
embrulhadas em cobertores, o peso dos embrulhadas em cobertores, o peso dos 
corpos nem se notava tal seria o grau de corpos nem se notava tal seria o grau de 

santidade que essas irmãs de caridade já santidade que essas irmãs de caridade já 
possuíampossuíam
 E devido, talvez, ao Convento de  E devido, talvez, ao Convento de 
Santo António ser guarida das irmãs Fran-Santo António ser guarida das irmãs Fran-
ciscanas Hospitaleiras e no hospital da ciscanas Hospitaleiras e no hospital da 
Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova 
de Cerveira estarem elementos dessa con-de Cerveira estarem elementos dessa con-
gregação, muitas pessoas deste concelho gregação, muitas pessoas deste concelho 
deslocavam-se a Caminha, especialmente deslocavam-se a Caminha, especialmente 
aos fi ns de semana, para verem como fi -aos fi ns de semana, para verem como fi -
cou o imóvel após o incêndio e qual era a cou o imóvel após o incêndio e qual era a 
situação das religiosas.situação das religiosas.
 Solidariedade de quem teve,  Solidariedade de quem teve, 

durante longos anos na unidade de saú-durante longos anos na unidade de saú-
de doada pelo grande benemérito Manuel de doada pelo grande benemérito Manuel 
José Lebrão os valiosos serviços das Ir-José Lebrão os valiosos serviços das Ir-
mãs Franciscanas Hospitaleiras da Imacu-mãs Franciscanas Hospitaleiras da Imacu-
lada Conceição.lada Conceição.
 Infelizmente essas religiosas  Infelizmente essas religiosas 
partiram, defi nitivamente, de Vila Nova de partiram, defi nitivamente, de Vila Nova de 
Cerveira há cerca de duas décadas.Cerveira há cerca de duas décadas.
 Mas as saudades, para quem  Mas as saudades, para quem 
benefi ciou dos seus carinhosos tratamen-benefi ciou dos seus carinhosos tratamen-
tos, ainda hoje perduram.tos, ainda hoje perduram.

José Lopes GonçalvesJosé Lopes Gonçalves

Serralharia, em Gondarém, foi Serralharia, em Gondarém, foi 
pasto das chamaspasto das chamas
- Prejuízos são elevados- Prejuízos são elevados
 Um violento incêndio causou elevada destruição numa  Um violento incêndio causou elevada destruição numa 
serralharia no lugar de Mangoeiro, na freguesia de Gondarém.serralharia no lugar de Mangoeiro, na freguesia de Gondarém.
 Foi no dia 9 de junho, por volta do meio-dia, que o si- Foi no dia 9 de junho, por volta do meio-dia, que o si-
nistro defl agrou e rapidamente se propagou ao recheio e ao imó-nistro defl agrou e rapidamente se propagou ao recheio e ao imó-
vel.vel.
 Os Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Cerveira  Os Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Cerveira 
atuaram com sete homens e duas viaturas na extinção do incên-atuaram com sete homens e duas viaturas na extinção do incên-
dio.dio.
 Este sinistro na serralharia, que é pertença de Álvaro  Este sinistro na serralharia, que é pertença de Álvaro 
Lemos, causou consideráveis prejuízos, além dos danos emo-Lemos, causou consideráveis prejuízos, além dos danos emo-
cionais que estes desagradáveis acontecimentos sempre moti-cionais que estes desagradáveis acontecimentos sempre moti-
vam aos afetados.vam aos afetados.

Pinturas da autoria de Pinturas da autoria de 
Astrolindo Martins Antunes irão Astrolindo Martins Antunes irão 
estar expostas na Biblioteca estar expostas na Biblioteca 
Municipal de Vila Nova de Municipal de Vila Nova de 
Cerveira a partir de 1 de julhoCerveira a partir de 1 de julho
 Finalmente os trabalhos do falecido cerveirense  Finalmente os trabalhos do falecido cerveirense 
Astrolindo Martins Antunes irão estar em exposição na Biblioteca Astrolindo Martins Antunes irão estar em exposição na Biblioteca 
Municipal, a partir do dia 1 de julho.Municipal, a partir do dia 1 de julho.
 São pinturas e outros motivos artísticos que irão estar  São pinturas e outros motivos artísticos que irão estar 
patentes ao público naquele espaço cultural durante vários dias.patentes ao público naquele espaço cultural durante vários dias.
 Astrolindo Martins Antunes, um autodidata que durante  Astrolindo Martins Antunes, um autodidata que durante 
anos se dedicou a pintar a óleo e a desenhar, terá agora uma anos se dedicou a pintar a óleo e a desenhar, terá agora uma 
exposição, póstuma, graças à persistência de familiares.exposição, póstuma, graças à persistência de familiares.
 A inauguração acontecerá às 17 horas do citado dia 1  A inauguração acontecerá às 17 horas do citado dia 1 
de julho.de julho.

Escola Superior Gallaecia Escola Superior Gallaecia 
de Cerveira abre inscrições de Cerveira abre inscrições 
para ‘Simpósio de Novas para ‘Simpósio de Novas 
Tecnologias nas ArtesTecnologias nas Artes
 A ESG/ Escola Superior Gallaecia www.esg.pt, através  A ESG/ Escola Superior Gallaecia www.esg.pt, através 
do seu Diretor do Curso de Artes Plásticas e Multimédia, do seu Diretor do Curso de Artes Plásticas e Multimédia, 
Henrique Silva, tem abertas inscrições até ao dia 30 de Junho, Henrique Silva, tem abertas inscrições até ao dia 30 de Junho, 
para apresentação de projeto no Simpósio de Novas Tecnologias para apresentação de projeto no Simpósio de Novas Tecnologias 
nas Artes. O evento irá decorrer de 23 a 24 de setembro de 2011, nas Artes. O evento irá decorrer de 23 a 24 de setembro de 2011, 
na ESG/ Escola Superior Gallaecia, em Vila Nova de Cerveira. na ESG/ Escola Superior Gallaecia, em Vila Nova de Cerveira. 
 O Simpósio irá consistir na apresentação de trabalhos  O Simpósio irá consistir na apresentação de trabalhos 
de investigação de arte, provenientes de diversas áreas do de investigação de arte, provenientes de diversas áreas do 
conhecimento e no âmbito da produção digital nas Artes. conhecimento e no âmbito da produção digital nas Artes. 
 O encontro pretende tornar-se uma plataforma de  O encontro pretende tornar-se uma plataforma de 
refl exão, por meio da apresentação de diferentes abordagens refl exão, por meio da apresentação de diferentes abordagens 
ou discursos, que conduzam a uma melhor compreensão da ou discursos, que conduzam a uma melhor compreensão da 
investigação no mundo da Arte Digital.investigação no mundo da Arte Digital.
 Deverão os interessados enviar propostas de  Deverão os interessados enviar propostas de 
intervenção, para apreciação por um júri, constituído por intervenção, para apreciação por um júri, constituído por 
professores e convidados do Curso Superior de Artes Plásticas e professores e convidados do Curso Superior de Artes Plásticas e 
Multimédia da ESG/ Escola Superior Gallaecia.Multimédia da ESG/ Escola Superior Gallaecia.

 Vila Nova de Cerveira recebe, nos próximos dias  Vila Nova de Cerveira recebe, nos próximos dias 
23,24,25 e 26 de Junho, o sétimo Festival Internacional de Dan-23,24,25 e 26 de Junho, o sétimo Festival Internacional de Dan-
ça – Dancerveira, uma organização da ADEIXA que conta com o ça – Dancerveira, uma organização da ADEIXA que conta com o 
apoio do Município cerveirense.apoio do Município cerveirense.
 Trata-se de um festival que privilegia a dança, nas suas  Trata-se de um festival que privilegia a dança, nas suas 
diversas vertentes, agregando várias escolas e alunos prove-diversas vertentes, agregando várias escolas e alunos prove-
nientes de diferentes localidades da região do Eixo Atlântico. nientes de diferentes localidades da região do Eixo Atlântico. 
 O Dancerveira foi consolidando públicos oriundos de  O Dancerveira foi consolidando públicos oriundos de 
todo o país e do estrangeiro, sendo hoje um dos eventos que todo o país e do estrangeiro, sendo hoje um dos eventos que 
mais projeta Vila Nova de Cerveira.mais projeta Vila Nova de Cerveira.
 O programa desta edição contempla espetáculos, ati- O programa desta edição contempla espetáculos, ati-
vidades e workshops. O Auditório Municipal e o Parque de Lazer vidades e workshops. O Auditório Municipal e o Parque de Lazer 
do Castelinho vão acolher os bailarinos e as suas coreografi as do Castelinho vão acolher os bailarinos e as suas coreografi as 
durante este festival.durante este festival.
 No primeiro dia do festival, dia 23, haverá, entre as 9h00  No primeiro dia do festival, dia 23, haverá, entre as 9h00 
e as 10h30, o Workshop Jazz I, estando agendado o Workshop e as 10h30, o Workshop Jazz I, estando agendado o Workshop 
Jazz II para as 10h30. O Hip Hop apresenta-se às 12h30, com Jazz II para as 10h30. O Hip Hop apresenta-se às 12h30, com 
o Workshop Hip Hop I. Às 13h30 horas começa o Workshop Hip o Workshop Hip Hop I. Às 13h30 horas começa o Workshop Hip 
Hop II.Hop II.
 A atividade “Dançando na água” terá início às 15h00 e  A atividade “Dançando na água” terá início às 15h00 e 
às 20h00 o público poderá assistir a um espetáculoàs 20h00 o público poderá assistir a um espetáculo
 O dia 24, sexta-feira, também dedica a manhã aos  O dia 24, sexta-feira, também dedica a manhã aos 
workshops. Assim, o Workshop Jazz I terá início às 9h00 e o workshops. Assim, o Workshop Jazz I terá início às 9h00 e o 
Workshop Jazz II às 10h30. O Workshop Hip Hop I começa às Workshop Jazz II às 10h30. O Workshop Hip Hop I começa às 
12h30, terminado às 13h30, hora a que se inicia o Workshop Hip 12h30, terminado às 13h30, hora a que se inicia o Workshop Hip 
Hop II. Hop II. 
 À tarde, pelas 15h00, decorrerá a atividade “Dançando  À tarde, pelas 15h00, decorrerá a atividade “Dançando 
na água”, seguindo-se, às 17h00, a atividade “Aula Aberta”. Às na água”, seguindo-se, às 17h00, a atividade “Aula Aberta”. Às 
20h00 haverá igualmente espetáculo.20h00 haverá igualmente espetáculo.
 O programa contempla para o dia 25 apenas ações à  O programa contempla para o dia 25 apenas ações à 
tarde, começando, às 15h00, a atividade “Dançando na água”. tarde, começando, às 15h00, a atividade “Dançando na água”. 
Às 17h00 haverá mais uma “Aula Aberta” e novo espetáculo às Às 17h00 haverá mais uma “Aula Aberta” e novo espetáculo às 
20h00. 20h00. 
 No domingo, dia 26, voltam os workshops, estando o  No domingo, dia 26, voltam os workshops, estando o 
primeiro - Workshop Jazz I – previsto para as 9h00. O Workshop primeiro - Workshop Jazz I – previsto para as 9h00. O Workshop 
Jazz II começa às 10h30 e o Workshop Hip Hop I às 12h30. O Jazz II começa às 10h30 e o Workshop Hip Hop I às 12h30. O 
Workshop Hip Hop II terá início às 13h30 e terminará às 14h30. Workshop Hip Hop II terá início às 13h30 e terminará às 14h30. 
A atividade “Dançando na água” será apresentada às 15h00 e o A atividade “Dançando na água” será apresentada às 15h00 e o 
espetáculo decorrerá às 18h00.espetáculo decorrerá às 18h00.

Festival Internacional de Dança Festival Internacional de Dança 
decorre entre 23 e 26 de junhodecorre entre 23 e 26 de junho
Programa do Dancerveira inclui Programa do Dancerveira inclui 
espetáculos, atividades e wokshopsespetáculos, atividades e wokshops

Num acidente de trabalho, na Num acidente de trabalho, na 
Zona Industrial de Vila Nova de Zona Industrial de Vila Nova de 
Cerveira, uma operária fi cou Cerveira, uma operária fi cou 
sem um dedosem um dedo
 Num acidente de trabalho ocorrido recentemente, na  Num acidente de trabalho ocorrido recentemente, na 
Zona Industrial de Vila Nova de Cerveira, Polo 1, uma operária Zona Industrial de Vila Nova de Cerveira, Polo 1, uma operária 
sofreu um grave acidente de trabalho, do que resultou ter fi cado sofreu um grave acidente de trabalho, do que resultou ter fi cado 
sem o dedo de uma mão.sem o dedo de uma mão.
 A operária, de cerca de trinta anos, trabalhava na em- A operária, de cerca de trinta anos, trabalhava na em-
presa Espoleta de Portugal.presa Espoleta de Portugal.
 Por motivo dos ferimentos sofridos teve de ser trans- Por motivo dos ferimentos sofridos teve de ser trans-
portada, pelos Bombeiros de Cerveira, ao Centro Hospitalar do portada, pelos Bombeiros de Cerveira, ao Centro Hospitalar do 
Alto Minho, onde recebeu tratamento.Alto Minho, onde recebeu tratamento.

Arraial do Agrupamento de Arraial do Agrupamento de 
Escolas de Vila Nova de Escolas de Vila Nova de 
Cerveira é em 22 de junhoCerveira é em 22 de junho
 Efetua-se em 22 de junho, o arraial do Agrupamento  Efetua-se em 22 de junho, o arraial do Agrupamento 
de Escolas de Vila Nova de Cerveira, que decorrerá entre as de Escolas de Vila Nova de Cerveira, que decorrerá entre as 
19,30 horas e as 23,30, no qual participarão alunos, professo-19,30 horas e as 23,30, no qual participarão alunos, professo-
res e encarregados de educação e ainda muitas outras pessoas res e encarregados de educação e ainda muitas outras pessoas 
convidadas.convidadas.
 A animação contará com dramatizações a cargo do  A animação contará com dramatizações a cargo do 
Clube de Teatro, dos alunos do Clube de Dança, do Clube de Clube de Teatro, dos alunos do Clube de Dança, do Clube de 
Música e “Melodias em Flauta”.Música e “Melodias em Flauta”.
 Ainda se registarão as participações dos grupos de  Ainda se registarão as participações dos grupos de 
bombos de Covas e de Sopo, a atuação da banda “Spincity”, bombos de Covas e de Sopo, a atuação da banda “Spincity”, 
a entrega de diplomas aos alunos fi nalistas da educação pré-a entrega de diplomas aos alunos fi nalistas da educação pré-
escolar e a entrega dos troféus de campeões nacionais de pati-escolar e a entrega dos troféus de campeões nacionais de pati-
nagem.nagem.

X Festival de Folclore em 2 de X Festival de Folclore em 2 de 
julho em Vila Nova de Cerveirajulho em Vila Nova de Cerveira
 Organizado pelo Rancho Folclórico de Gondarém, vai  Organizado pelo Rancho Folclórico de Gondarém, vai 
realizar-se no dia 2 de julho, pelas 21 horas, no Auditório Munici-realizar-se no dia 2 de julho, pelas 21 horas, no Auditório Munici-
pal de Vila Nova de Cerveira, o X Festival de Folclore.pal de Vila Nova de Cerveira, o X Festival de Folclore.
 Com a participação de vários agrupamentos, que desfi - Com a participação de vários agrupamentos, que desfi -
larão pelas principais artérias da sede do concelho quando forem larão pelas principais artérias da sede do concelho quando forem 
20,30 horas, o festival tem início às 21,00 horas com a entrega 20,30 horas, o festival tem início às 21,00 horas com a entrega 
de lembranças aos representantes dos ranchos, os quais come-de lembranças aos representantes dos ranchos, os quais come-
çarão a atuar meia hora mais tarde.çarão a atuar meia hora mais tarde.

ASSINATURA  ANUALASSINATURA  ANUAL

DIGITAL:  € 12,50DIGITAL:  € 12,50
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Valorização de óleos Valorização de óleos 
alimentares usados - Câmara alimentares usados - Câmara 
Municipal dos Arcos de Municipal dos Arcos de 
Valdevez disponibiliza oleões Valdevez disponibiliza oleões 
em todas as freguesias do em todas as freguesias do 
concelho concelho 
 Como os óleos alimentares usados são, na sua maio- Como os óleos alimentares usados são, na sua maio-
ria, colocados no lixo ou lançados nos sistemas de drenagem ria, colocados no lixo ou lançados nos sistemas de drenagem 
de águas residuais, uma ação que provoca a poluição da água, de águas residuais, uma ação que provoca a poluição da água, 
do solo e a obstrução dos fi ltros que existem nas ETAR’S difi cul-do solo e a obstrução dos fi ltros que existem nas ETAR’S difi cul-
tando o seu funcionamento, no âmbito de uma parceria com a tando o seu funcionamento, no âmbito de uma parceria com a 
Resulima – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A, Resulima – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A, 
a Câmara Municipal dos Arcos de Valdevez irá distribuir oleões a Câmara Municipal dos Arcos de Valdevez irá distribuir oleões 
por todas as freguesias do Concelho e colocará mais seis pontos por todas as freguesias do Concelho e colocará mais seis pontos 
de recolha na zona urbana, junto aos ecopontos existentes, de de recolha na zona urbana, junto aos ecopontos existentes, de 
forma a ajudar a reduzir a poluição e a contribuir para a transfor-forma a ajudar a reduzir a poluição e a contribuir para a transfor-
mação do óleo alimentar usado em biodiesel - O biodiesel é uma mação do óleo alimentar usado em biodiesel - O biodiesel é uma 
fonte de energia renovável que favorece a diminuição das emis-fonte de energia renovável que favorece a diminuição das emis-
sões de dióxido de carbono (CO2), sendo assim responsável por sões de dióxido de carbono (CO2), sendo assim responsável por 
minimizar as alterações climáticas.minimizar as alterações climáticas.
 A Câmara Municipal irá promover uma ação de sensi- A Câmara Municipal irá promover uma ação de sensi-
bilização com a entrega gratuita do Kit Funil Óleos Alimentares bilização com a entrega gratuita do Kit Funil Óleos Alimentares 
Usados.Usados.
 Um litro de óleo alimentar usado, quando depositado  Um litro de óleo alimentar usado, quando depositado 
num local errado (por exemplo no ralo da banca da cozinha), num local errado (por exemplo no ralo da banca da cozinha), 
pode poluir de uma só vez milhares de litros de água. Os óleos pode poluir de uma só vez milhares de litros de água. Os óleos 
alimentares usados podem ser valorizados em produtos como alimentares usados podem ser valorizados em produtos como 
biodiesel e sabão, sendo por isso essencial proceder ao seu biodiesel e sabão, sendo por isso essencial proceder ao seu 
devido encaminhamento. Assim, para o bem do Ambiente, deve devido encaminhamento. Assim, para o bem do Ambiente, deve 
separar-se e encaminhar convenientemente os óleos alimenta-separar-se e encaminhar convenientemente os óleos alimenta-
res usados.res usados.

Recuperação de animal Recuperação de animal 
selvagemselvagem

 Na tarde de 7 de junho, foi recebida uma comunica- Na tarde de 7 de junho, foi recebida uma comunica-
ção no Comando Distrital de Operações de Socorro de Viana do ção no Comando Distrital de Operações de Socorro de Viana do 
Castelo (CDOS – Viana), dando conta da presença de um animal Castelo (CDOS – Viana), dando conta da presença de um animal 
selvagem perdido na via pública no Lugar de Nogueira, freguesia selvagem perdido na via pública no Lugar de Nogueira, freguesia 
de Gávea – Melgaço.de Gávea – Melgaço.
 Recebida esta informação, militares do Núcleo de  Recebida esta informação, militares do Núcleo de 
Proteção Ambiental do Serviço de Proteção da Natureza (NPA/Proteção Ambiental do Serviço de Proteção da Natureza (NPA/
SEPNA) do Destacamento Territorial de Valença, deslocaram-se SEPNA) do Destacamento Territorial de Valença, deslocaram-se 
de imediato ao local mencionado e verifi caram tratar-se de um de imediato ao local mencionado e verifi caram tratar-se de um 
corso juvenil, provavelmente perdido dos seus progenitores, que corso juvenil, provavelmente perdido dos seus progenitores, que 
foi prontamente capturado.foi prontamente capturado.
 O animal recuperado foi posteriormente entregue no  O animal recuperado foi posteriormente entregue no 
Parque Biológico de Avintes – V. N. Gaia.Parque Biológico de Avintes – V. N. Gaia.

GAC Alto Minho com maior GAC Alto Minho com maior 
volume de investimento e volume de investimento e 
número de projetos aprovadosnúmero de projetos aprovados
 O Grupo de Ação Costeira do Alto Minho (GAC Alto  O Grupo de Ação Costeira do Alto Minho (GAC Alto 
Minho) é o quarto GAC do País a submeter candidaturas para Minho) é o quarto GAC do País a submeter candidaturas para 
análise e decisão fi nal à Autoridade de Gestão do PROMAR – análise e decisão fi nal à Autoridade de Gestão do PROMAR – 
Programa Operacional das Pescas 2010-2013 e o primeiro em Programa Operacional das Pescas 2010-2013 e o primeiro em 
termos de volume de investimento e número de projetos aprova-termos de volume de investimento e número de projetos aprova-
dos.dos.
 A informação foi dada no passado dia 7 de Junho, em  A informação foi dada no passado dia 7 de Junho, em 
conferência de imprensa, pelo presidente do órgão de adminis-conferência de imprensa, pelo presidente do órgão de adminis-
tração do GAC Alto Minho, José Maria Costa, durante a qual tração do GAC Alto Minho, José Maria Costa, durante a qual 
foram apresentadas as candidaturas já aprovadas e feito um ba-foram apresentadas as candidaturas já aprovadas e feito um ba-
lanço da atividade dos últimos meses deste grupo.lanço da atividade dos últimos meses deste grupo.
 Constituído sob a forma de parcerias públicas e priva- Constituído sob a forma de parcerias públicas e priva-
das, para implementar estratégias de desenvolvimento local com das, para implementar estratégias de desenvolvimento local com 
vista à melhoria da qualidade de vida das comunidades piscató-vista à melhoria da qualidade de vida das comunidades piscató-
rias, o GAC apresenta-se como organismo intermédio de gestão rias, o GAC apresenta-se como organismo intermédio de gestão 
do PROMAR, cabendo-lhe a dinamização e monitorização de to-do PROMAR, cabendo-lhe a dinamização e monitorização de to-
dos os processos de candidaturas ao Eixo 4 - Desenvolvimento dos os processos de candidaturas ao Eixo 4 - Desenvolvimento 
Sustentável das Zonas de Pesca do Programa, na zona de inter-Sustentável das Zonas de Pesca do Programa, na zona de inter-
venção correspondente às 21 freguesias litorais e estuarinas dos venção correspondente às 21 freguesias litorais e estuarinas dos 
concelhos de Vila Nova de Cerveira, Caminha, Viana do Castelo concelhos de Vila Nova de Cerveira, Caminha, Viana do Castelo 
e Esposende. e Esposende. 
 O investimento previsto em projetos entre 2010-2013 é  O investimento previsto em projetos entre 2010-2013 é 
na ordem dos 4,3 milhões de euros, fi nanciados em parte pelo na ordem dos 4,3 milhões de euros, fi nanciados em parte pelo 
Fundo Europeu das Pescas e pelo Orçamento de Estado. A Co-Fundo Europeu das Pescas e pelo Orçamento de Estado. A Co-
munidade Intermunicipal do Minho-Lima (CIM Alto Minho) assu-munidade Intermunicipal do Minho-Lima (CIM Alto Minho) assu-
me a qualidade de parceiro gestor do GAC Alto Minho.me a qualidade de parceiro gestor do GAC Alto Minho.
 De acordo com o presidente do GAC e autarca de Via- De acordo com o presidente do GAC e autarca de Via-
na do Castelo, foram lançados até à data seis avisos de concur-na do Castelo, foram lançados até à data seis avisos de concur-
so, com uma dotação fi nanceira cada entre 100 e 200 mil euros, so, com uma dotação fi nanceira cada entre 100 e 200 mil euros, 
destinados a apoiar projetos relacionados com o reforço da com-destinados a apoiar projetos relacionados com o reforço da com-
petitividade das zonas de pesca e valorização dos seus produtos petitividade das zonas de pesca e valorização dos seus produtos 
e a diversifi cação e reestruturação das atividades de pesca.e a diversifi cação e reestruturação das atividades de pesca.
 Nos dois primeiros avisos, lançados em fi nais de 2010,  Nos dois primeiros avisos, lançados em fi nais de 2010, 
registou-se um total de 10 candidaturas apresentadas, na sua registou-se um total de 10 candidaturas apresentadas, na sua 
maioria por promotores privados, o que, segundo José Maria maioria por promotores privados, o que, segundo José Maria 
Costa, demonstra bem o sucesso e o impacto que o Programa Costa, demonstra bem o sucesso e o impacto que o Programa 
está a ter junto do setor.está a ter junto do setor.

“Entre uivos e miados, “Entre uivos e miados, 
emolduramos leituras”, em emolduramos leituras”, em 
exposição na Biblioteca exposição na Biblioteca 
Municipal de Ponte de LimaMunicipal de Ponte de Lima
 A Biblioteca Municipal de Ponte de Lima apresenta até  A Biblioteca Municipal de Ponte de Lima apresenta até 
31 de agosto, uma exposição de telas denominada “Entre uivos 31 de agosto, uma exposição de telas denominada “Entre uivos 
e miados, emolduramos leituras”. Este é o resultado fi nal de um e miados, emolduramos leituras”. Este é o resultado fi nal de um 
projeto realizado nas Bibliotecas Escolares do concelho de Pon-projeto realizado nas Bibliotecas Escolares do concelho de Pon-
te de Lima, fruto de um trabalho efetuado em colaboração com te de Lima, fruto de um trabalho efetuado em colaboração com 
as famílias que, no decurso dos dois últimos anos letivos, deram as famílias que, no decurso dos dois últimos anos letivos, deram 
provas de grande interesse e empenho através da participação provas de grande interesse e empenho através da participação 
nos projetos “Retalhos de Leitura em família: Mantas Intercultu-nos projetos “Retalhos de Leitura em família: Mantas Intercultu-
rais” e “Viajar pela História, pela mão das histórias”. rais” e “Viajar pela História, pela mão das histórias”. 
 Esta é a combinação das variadas e coloridas leitu- Esta é a combinação das variadas e coloridas leitu-
ras: as famílias do nosso concelho leram com os seus fi lhos um ras: as famílias do nosso concelho leram com os seus fi lhos um 
conjunto de obras previamente selecionadas, e representaram conjunto de obras previamente selecionadas, e representaram 
as suas leituras numa moldura ou tela. O resultado mostra-nos as suas leituras numa moldura ou tela. O resultado mostra-nos 
como um mesmo livro pode suscitar diferentes leituras, simulta-como um mesmo livro pode suscitar diferentes leituras, simulta-
neamente a alegria, a cor, a diversidade.neamente a alegria, a cor, a diversidade.
 Esta ação foi construída ao longo do ano, e foi acom- Esta ação foi construída ao longo do ano, e foi acom-
panhado por um DIÁRIO, que serviu de suporte e de partilha: panhado por um DIÁRIO, que serviu de suporte e de partilha: 
cada família teve oportunidade de registar o seu contributo, a cada família teve oportunidade de registar o seu contributo, a 
sua opinião, de conhecer as leituras de outras famílias, e até de sua opinião, de conhecer as leituras de outras famílias, e até de 
acrescentar novas possibilidades de leitura.acrescentar novas possibilidades de leitura.

Detenções por furto de metaisDetenções por furto de metais
 Militares do Posto Territorial de Ponte de Lima do Des- Militares do Posto Territorial de Ponte de Lima do Des-
tacamento Territorial da GNR de Arcos de Valdevez, realizaram tacamento Territorial da GNR de Arcos de Valdevez, realizaram 
uma operação visando a deteção/interceção de duas viaturas uma operação visando a deteção/interceção de duas viaturas 
conduzidas por suspeitos de estarem relacionados com práticas conduzidas por suspeitos de estarem relacionados com práticas 
delituosas (furto de metais) na sua zona de ação, isto após terem delituosas (furto de metais) na sua zona de ação, isto após terem 
sido detetados e denunciada a sua presença àquele Posto da sido detetados e denunciada a sua presença àquele Posto da 
Guarda.Guarda.
 A interceção das viaturas (também suspeitas e am- A interceção das viaturas (também suspeitas e am-
bas de matrícula espanhola) deu-se na EN 201- freguesia de bas de matrícula espanhola) deu-se na EN 201- freguesia de 
Labruja – Ponte de Lima, onde foram as mesmas imobilizadas, Labruja – Ponte de Lima, onde foram as mesmas imobilizadas, 
tendo sido encontrado no seu interior diverso material metálico, tendo sido encontrado no seu interior diverso material metálico, 
de entre o qual peças desmontadas pertencente de maquinaria de entre o qual peças desmontadas pertencente de maquinaria 
industrial. Posteriormente veio a confi rmar-se que algum daque-industrial. Posteriormente veio a confi rmar-se que algum daque-
le material era proveniente de um furto praticado poucas horas le material era proveniente de um furto praticado poucas horas 
antes num pavilhão industrial em Escuza – Estorãos – Ponte de antes num pavilhão industrial em Escuza – Estorãos – Ponte de 
Lima, através de arrombamento.Lima, através de arrombamento.
 Nas viaturas intercetadas foram identifi cados 05 (cin- Nas viaturas intercetadas foram identifi cados 05 (cin-
co) indivíduos, um de nacionalidade portuguesa e quatro de na-co) indivíduos, um de nacionalidade portuguesa e quatro de na-
cionalidade espanhola, com idades compreendidas entre os 16 cionalidade espanhola, com idades compreendidas entre os 16 
e 56 anos de idade, todos eles residentes em Espanha, e que e 56 anos de idade, todos eles residentes em Espanha, e que 
foram conduzidos a instalações policiais, nas quais permanece-foram conduzidos a instalações policiais, nas quais permanece-
ram após terem sido detidos e constituídos arguidos. ram após terem sido detidos e constituídos arguidos. 

Centro Municipal de Centro Municipal de 
Informação e Turismo dos Informação e Turismo dos 
Arcos de Valdevez recebe Arcos de Valdevez recebe 
mostra de trabalhos em linhomostra de trabalhos em linho

 Desde 15 de junho que a artesã arcuense Susana Bar- Desde 15 de junho que a artesã arcuense Susana Bar-
ros está no Centro Municipal de Informação e Turismo a mostrar ros está no Centro Municipal de Informação e Turismo a mostrar 
ao público alguns dos seus trabalhos em Linho.ao público alguns dos seus trabalhos em Linho.
 Esta artífi ce, que já trabalha na área há cerca de 10  Esta artífi ce, que já trabalha na área há cerca de 10 
anos e pensa abrir futuramente uma empresa dedicada ao Arte-anos e pensa abrir futuramente uma empresa dedicada ao Arte-
sanato, é especialista em lenços dos namorados, bainhas aber-sanato, é especialista em lenços dos namorados, bainhas aber-
tas, bordados e jogos de quarto.tas, bordados e jogos de quarto.
 É a primeira vez que Susana Barros mostra os seus  É a primeira vez que Susana Barros mostra os seus 
trabalhos publicamente, no entanto ela não irá apenas expor, Su-trabalhos publicamente, no entanto ela não irá apenas expor, Su-
sana também estará in loco a criar algumas peças.sana também estará in loco a criar algumas peças.
 A exposição está disponível até ao próximo mês de  A exposição está disponível até ao próximo mês de 
agosto, durante os dias úteis e sábados, das 9h30 ao 12h30 e agosto, durante os dias úteis e sábados, das 9h30 ao 12h30 e 
das 14h00 às 18h00 e aos domingos das 10h00 às 13h00 e das das 14h00 às 18h00 e aos domingos das 10h00 às 13h00 e das 
14h00 às 17h00.14h00 às 17h00.
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Assembleia Intermunicipal da CIM Alto Minho Assembleia Intermunicipal da CIM Alto Minho 
debateu futuro do setor das águas no Alto Minhodebateu futuro do setor das águas no Alto Minho
A fusão dos dez serviços municipalizados num sistema intermunicipal A fusão dos dez serviços municipalizados num sistema intermunicipal 
é a solução mais viável encontrada pelos municípios da CIMé a solução mais viável encontrada pelos municípios da CIM
 Realizou-se em Paredes de Cou- Realizou-se em Paredes de Cou-
ra, uma sessão extraordinária da Assem-ra, uma sessão extraordinária da Assem-
bleia Intermunicipal da Comunidade Inter-bleia Intermunicipal da Comunidade Inter-
municipal do Minho-Lima (CIM Alto Minho), municipal do Minho-Lima (CIM Alto Minho), 
aberta a todos os deputados municipais aberta a todos os deputados municipais 
dos concelhos do Alto Minho e público em dos concelhos do Alto Minho e público em 
geral para debater a criação de um siste-geral para debater a criação de um siste-
ma intermunicipal de abastecimento de ma intermunicipal de abastecimento de 
água e tratamento de efl uentes em baixa água e tratamento de efl uentes em baixa 
na Região. na Região. 
 Na ocasião, foi apresentado um  Na ocasião, foi apresentado um 
estudo realizado por um grupo de missão estudo realizado por um grupo de missão 
técnico e económico, a pedido da CIM Alto técnico e económico, a pedido da CIM Alto 
Minho e coordenado por Joaquim Poças Minho e coordenado por Joaquim Poças 
Martins, ex-presidente da empresa Águas Martins, ex-presidente da empresa Águas 
de Portugal, que face ao novo enquadra-de Portugal, que face ao novo enquadra-
mento legal imposto às entidades gestoras mento legal imposto às entidades gestoras 
da baixa e tendo em conta o alargamento da baixa e tendo em conta o alargamento 
do sistema em alta pelas Águas de Por-do sistema em alta pelas Águas de Por-
tugal, aponta para três soluções alternati-tugal, aponta para três soluções alternati-
vas. vas. 
 A criação de um sistema inter- A criação de um sistema inter-
municipal, agrupando os atuais sistemas municipal, agrupando os atuais sistemas 
municipalizados dos dez concelhos, foi a municipalizados dos dez concelhos, foi a 
solução encontrada pelo grupo de espe-solução encontrada pelo grupo de espe-
cialistas, para garantir o melhor serviço e cialistas, para garantir o melhor serviço e 
o menor preço aos consumidores, quando o menor preço aos consumidores, quando 
comparada com as outras alternativas, no-comparada com as outras alternativas, no-
meadamente a manutenção dos serviços meadamente a manutenção dos serviços 
municipalizados isolados, o implicaria o municipalizados isolados, o implicaria o 
aumento de custos para cumprimento das aumento de custos para cumprimento das 
novas diretivas legais e um aumento da ta-novas diretivas legais e um aumento da ta-
rifa média em pequenos municípios, ou a rifa média em pequenos municípios, ou a 
possibilidade de adesão à empresa Águas possibilidade de adesão à empresa Águas 
do Noroeste, uma participada da holding do Noroeste, uma participada da holding 
Águas de Portugal, que neste momento Águas de Portugal, que neste momento 
explora a maior parte da rede em alta do explora a maior parte da rede em alta do 
distrito, e que aponta para tarifas ainda distrito, e que aponta para tarifas ainda 

mais elevadas.mais elevadas.
 Com a adoção da primeira solu- Com a adoção da primeira solu-
ção, o novo sistema intermunicipal arran-ção, o novo sistema intermunicipal arran-
cará formalmente em Outubro de 2011, cará formalmente em Outubro de 2011, 
iniciando-se então um período de conver-iniciando-se então um período de conver-
gência das diferentes tarifas dos municí-gência das diferentes tarifas dos municí-
pios do Alto Minho para uma tarifa única pios do Alto Minho para uma tarifa única 
(a atualmente praticada pelo Município de (a atualmente praticada pelo Município de 
Viana do Castelo) até janeiro de 2014. Isto Viana do Castelo) até janeiro de 2014. Isto 
signifi ca que as “tarifas de disponibiliza-signifi ca que as “tarifas de disponibiliza-
ção” (tarifas fi xas) da água e saneamento ção” (tarifas fi xas) da água e saneamento 
irão subir gradualmente a um ritmo men-irão subir gradualmente a um ritmo men-
sal de 20 cêntimos no valor da fatura, no sal de 20 cêntimos no valor da fatura, no 
consumo até 20 metros cúbicos, e de 50 consumo até 20 metros cúbicos, e de 50 
cêntimos para os restantes, até à harmo-cêntimos para os restantes, até à harmo-
nização com as de Viana do Castelo, ou nização com as de Viana do Castelo, ou 
seja, uma tarifa fi xa de 5,099€ e uma tarifa seja, uma tarifa fi xa de 5,099€ e uma tarifa 
média de 2,35€.média de 2,35€.
 Refi ra-se ainda que, segundo  Refi ra-se ainda que, segundo 
esta proposta, um consumidor doméstico esta proposta, um consumidor doméstico 
“standard” só irá pagar a tarifa fi xa respei-“standard” só irá pagar a tarifa fi xa respei-
tante ao serviço que usufrui, nomeada-tante ao serviço que usufrui, nomeada-
mente 3,0558€ no caso de abastecimento mente 3,0558€ no caso de abastecimento 
de água e de 2,044€ no caso de sanea-de água e de 2,044€ no caso de sanea-
mento.mento.
 De acordo com o presidente da  De acordo com o presidente da 
CIM Alto Minho, Rui Solheiro, é vontade CIM Alto Minho, Rui Solheiro, é vontade 
de todos os presidentes dos municípios de todos os presidentes dos municípios 
com assento no Conselho Executivo da com assento no Conselho Executivo da 
CIM que os tarifários convirjam para um CIM que os tarifários convirjam para um 
mesmo valor e que o mesmo consiga ser mesmo valor e que o mesmo consiga ser 
suportado pelas populações. Assim, a fu-suportado pelas populações. Assim, a fu-
são dos dez serviços municipalizados num são dos dez serviços municipalizados num 
sistema intermunicipal é, para Rui Solheiro sistema intermunicipal é, para Rui Solheiro 
a solução mais viável, uma vez que permi-a solução mais viável, uma vez que permi-
tirá “prestar um serviço de maior qualidade tirá “prestar um serviço de maior qualidade 
aos consumidores, ao preço mais baixo aos consumidores, ao preço mais baixo 
possível, com a vantagem dos municípios possível, com a vantagem dos municípios 

poderem intervir, a qualquer momento, no poderem intervir, a qualquer momento, no 
sistema, o que não era possível com as sistema, o que não era possível com as 
outras soluções”. outras soluções”. 
 Por outro lado, os autores do es- Por outro lado, os autores do es-
tudo económico sustentam que com a har-tudo económico sustentam que com a har-
monização dos tarifários da água e uma monização dos tarifários da água e uma 
gestão mais efi caz ao nível das perdas gestão mais efi caz ao nível das perdas 
operacionais e comerciais, está garantida operacionais e comerciais, está garantida 
a auto sustentabilidade fi nanceira do siste-a auto sustentabilidade fi nanceira do siste-
ma. ma. 
 O novo sistema intermunicipal,  O novo sistema intermunicipal, 
segundo Joaquim Poças Martins, irá usar segundo Joaquim Poças Martins, irá usar 
como base os serviços de água e sane-como base os serviços de água e sane-
amento de Viana do Castelo, permitindo, amento de Viana do Castelo, permitindo, 
entre outros serviços, o alargamento a entre outros serviços, o alargamento a 
todo o distrito do serviço técnico de atendi-todo o distrito do serviço técnico de atendi-
mento 24 horas por dia. Tratar-se-á ainda mento 24 horas por dia. Tratar-se-á ainda 
de uma empresa gestora com contrato de de uma empresa gestora com contrato de 
delegação de competências, que irá ge-delegação de competências, que irá ge-
rir os 25 milhões de euros que estão em rir os 25 milhões de euros que estão em 
curso no âmbito do Programa Territorial de curso no âmbito do Programa Territorial de 
Desenvolvimento do Minho-Lima (PTD), Desenvolvimento do Minho-Lima (PTD), 
para a construção e/ou benefi ciação de para a construção e/ou benefi ciação de 
infraestruturas de abastecimento de água infraestruturas de abastecimento de água 
e saneamento básico, e os 26 milhões de e saneamento básico, e os 26 milhões de 
euros que estão previstos para candidatu-euros que estão previstos para candidatu-
ras a lançar em 2011.ras a lançar em 2011.
 Poças Martins sublinhou ainda  Poças Martins sublinhou ainda 
que a CIM Alto Minho “é um caso exemplar que a CIM Alto Minho “é um caso exemplar 
a nível nacional” pela forma como todos os a nível nacional” pela forma como todos os 
presidentes se envolveram no sentido de presidentes se envolveram no sentido de 
encontrarem uma “solução sustentável encontrarem uma “solução sustentável 
conjunta” quanto ao modelo organizativo conjunta” quanto ao modelo organizativo 
do setordo setor
 A proposta de um novo sistema  A proposta de um novo sistema 
intermunicipal será agora discutida nos ór-intermunicipal será agora discutida nos ór-
gãos municipais de cada um dos dez con-gãos municipais de cada um dos dez con-
celhos do Alto Minho.celhos do Alto Minho.

ETAP - Escola Profi ssional colabora no ETAP - Escola Profi ssional colabora no 
combate ao abandono escolar na Roméniacombate ao abandono escolar na Roménia
 A ETAP Escola Profi ssional,  A ETAP Escola Profi ssional, 
face à experiência acumulada em ativida-face à experiência acumulada em ativida-
des de ensino nos Cursos de Educação des de ensino nos Cursos de Educação 
e Formação, nível II, foi convidada a par-e Formação, nível II, foi convidada a par-
ticipar num projeto de combate ao aban-ticipar num projeto de combate ao aban-
dono escolar na Roménia, numa parceria dono escolar na Roménia, numa parceria 
com o POSDRU (Programa Operacional com o POSDRU (Programa Operacional 
Social de Desenvolvimento de Recursos Social de Desenvolvimento de Recursos 
Humanos) e outras entidades públicas e Humanos) e outras entidades públicas e 
privadas romenas, no sentido de partilhar privadas romenas, no sentido de partilhar 
a sua experiência em termos de modus a sua experiência em termos de modus 
operandi e resultados obtidos neste seg-operandi e resultados obtidos neste seg-
mento de ensino, no sentido de tornar a mento de ensino, no sentido de tornar a 
escola aliciante aos jovens. escola aliciante aos jovens. 
 Os problemas familiares e so- Os problemas familiares e so-
ciais que, em muitos casos, estão subja-ciais que, em muitos casos, estão subja-
centes ao insucesso escolar de uma fa-centes ao insucesso escolar de uma fa-
tia importante dos nossos jovens, o qual tia importante dos nossos jovens, o qual 
compromete o seu futuro como cidadãos compromete o seu futuro como cidadãos 
e o seu contributo, inquestionável, para e o seu contributo, inquestionável, para 
a constituição de uma sociedade que se a constituição de uma sociedade que se 
quer mais equilibrada, mais justa, mais quer mais equilibrada, mais justa, mais 
digna e empreendedora, constituem os digna e empreendedora, constituem os 
grandes desafi os que o professor enfren-grandes desafi os que o professor enfren-
ta no dia-a-dia para transformar a Escola ta no dia-a-dia para transformar a Escola 
num espaço de trabalho e de aprendiza-num espaço de trabalho e de aprendiza-
gem para os jovens e entendido como de gem para os jovens e entendido como de 
grande utilidade para o setor produtivo e grande utilidade para o setor produtivo e 
institucional do País. institucional do País. 
 O processo de globalização, fru- O processo de globalização, fru-
to do desenvolvimento técnico, que condi-to do desenvolvimento técnico, que condi-
ciona o sentido das sociedades do século ciona o sentido das sociedades do século 
XXI, começa a tornar visível uma situação XXI, começa a tornar visível uma situação 
pertinente a resolver: a integração das pertinente a resolver: a integração das 
minorias étnicas, sobretudo as possuido-minorias étnicas, sobretudo as possuido-
ras de uma cultura forte que recusam a ras de uma cultura forte que recusam a 
integração no modus vivendi dos países integração no modus vivendi dos países 
acolhedores. Os jovens portadores destas acolhedores. Os jovens portadores destas 
culturas, em nada contribuíram para este culturas, em nada contribuíram para este 
fenómeno, mas estão condicionados, no fenómeno, mas estão condicionados, no 
seu o sucesso escolar, principal via para seu o sucesso escolar, principal via para 
a sua integração social, por este confronto a sua integração social, por este confronto 

entre duas culturas, ao qual, sublinhamos, entre duas culturas, ao qual, sublinhamos, 
são totalmente alheios.são totalmente alheios.
 Parece-nos merecer uma refl e- Parece-nos merecer uma refl e-
xão profunda o facto de facilmente apon-xão profunda o facto de facilmente apon-
tarmos um dedo acusador aos jovens que tarmos um dedo acusador aos jovens que 
manifestam problemas no que respeita ao manifestam problemas no que respeita ao 
aproveitamento escolar e cumprimento das aproveitamento escolar e cumprimento das 
normas de convivência social, porque nos normas de convivência social, porque nos 
esquecemos do meio social e familiar em esquecemos do meio social e familiar em 
que convivem e que constituem as suas que convivem e que constituem as suas 
principais referências na base das quais principais referências na base das quais 
defi nem o seu comportamento e idealizam defi nem o seu comportamento e idealizam 
o seu futuro no que respeita ao papel que o seu futuro no que respeita ao papel que 
irão desempenhar na sociedade.irão desempenhar na sociedade.
 Em nosso entender, somos de- Em nosso entender, somos de-
masiado exigentes nos julgamentos e masiado exigentes nos julgamentos e 
demasiado dolentes no apuramento das demasiado dolentes no apuramento das 

razões que sustentam tais atitudes. A Es-razões que sustentam tais atitudes. A Es-
cola tem por obrigação contribuir para uma cola tem por obrigação contribuir para uma 
cura atempada, em vez de uma punição cura atempada, em vez de uma punição 
tardia a um facto que já é irreversível.tardia a um facto que já é irreversível.
 Desde fi nais do passado mês de  Desde fi nais do passado mês de 
maio e até fi nal do corrente mês de Junho, maio e até fi nal do corrente mês de Junho, 
decorre um ciclo de conferências em diver-decorre um ciclo de conferências em diver-
sas localidades da Roménia, nas quais a sas localidades da Roménia, nas quais a 
ETAP Escola Profi ssional participa como ETAP Escola Profi ssional participa como 
entidade convidada no sentido de partilhar entidade convidada no sentido de partilhar 
a sua experiência, de forma a serem en-a sua experiência, de forma a serem en-
contradas soluções que atenuem e con-contradas soluções que atenuem e con-
duzam à eliminação desta enfermidade duzam à eliminação desta enfermidade 
social que constitui o Abandono Escolar.social que constitui o Abandono Escolar.

Eurico RamosEurico Ramos
ETAP Escola Profi ssionalETAP Escola Profi ssional

A dívida e as sançõesA dívida e as sanções
Poema na Voz dum MinhotoPoema na Voz dum Minhoto

Põe a taxa, tira a taxaPõe a taxa, tira a taxa
Está tudo muito taxadoEstá tudo muito taxado
Atarraxa, desatarraxaAtarraxa, desatarraxa
Este débito malvadoEste débito malvado

Tira o IVA, põe o IVATira o IVA, põe o IVA
Já anda tudo a ivarJá anda tudo a ivar
Se há uma alternativaSe há uma alternativa
É com o IVA acabarÉ com o IVA acabar

Com resgate, ou sem resgateCom resgate, ou sem resgate
O bailado das fi nançasO bailado das fi nanças
P’ra nós o tal xeque-mateP’ra nós o tal xeque-mate
Que nos tirou as esp´rançasQue nos tirou as esp´ranças

Se pedimos ou não pedimosSe pedimos ou não pedimos
À Europa para ajudarÀ Europa para ajudar
Não sei porquê, mas sentimosNão sei porquê, mas sentimos
Que isso vai dar que falarQue isso vai dar que falar

Poucos juros, muitos jurosPoucos juros, muitos juros
Empréstimo só lucrandoEmpréstimo só lucrando
Nós fi camos em apurosNós fi camos em apuros
E eles estão-se marimbandoE eles estão-se marimbando

Apertar ou desapertarApertar ou desapertar
Cinto que as calças seguraCinto que as calças segura
Isso é que nos vai levarIsso é que nos vai levar
À fome e à vida duraÀ fome e à vida dura

À rasca, mas muito à rascaÀ rasca, mas muito à rasca
Estamos todos podem crerEstamos todos podem crer
No meio desta borrascaNo meio desta borrasca
Temos que sobreviverTemos que sobreviver

Mas que amigos tão amigosMas que amigos tão amigos
Nos saíram os troycanosNos saíram os troycanos
Transformando em mendigosTransformando em mendigos
A raça dos LusitanosA raça dos Lusitanos

Somos europeus ou não?Somos europeus ou não?
Para assim nos castigaremPara assim nos castigarem
Onde está essa UniãoOnde está essa União
P’ra só com lucro ajudaremP’ra só com lucro ajudarem

Esta União EuropeiaEsta União Europeia
É muito sofi sticadaÉ muito sofi sticada
Boas intenções mão cheiaBoas intenções mão cheia
P’ra depois não nos dar nadaP’ra depois não nos dar nada

Mas ganha uns bons milhõesMas ganha uns bons milhões
Neste negócio da chinaNeste negócio da china
Em que empatam uns tostõesEm que empatam uns tostões
E levam-nos à ruínaE levam-nos à ruína

Mas se tem que ser assimMas se tem que ser assim
Sempre temos muito azarSempre temos muito azar
Com chinfrim ou sem chinfrimCom chinfrim ou sem chinfrim
Vamos ter que lhes pagarVamos ter que lhes pagar

Beber água e evitar o sal para Beber água e evitar o sal para 
prevenir pedras nos rins é prevenir pedras nos rins é 
indispensávelindispensável
 A ingestão de água é um fator de prevenção do desen- A ingestão de água é um fator de prevenção do desen-
volvimento de pedras nos rins, alerta a Sociedade Portuguesa de volvimento de pedras nos rins, alerta a Sociedade Portuguesa de 
Nefrologia (SPN).Nefrologia (SPN).
 Durante o verão, o calor combinado com uma alimen- Durante o verão, o calor combinado com uma alimen-
tação menos regrada poderá ser sinónimo de aumento das ma-tação menos regrada poderá ser sinónimo de aumento das ma-
nifestações resultantes da presença de cálculos renais. nifestações resultantes da presença de cálculos renais. 
 “Qualquer pessoa pode ter uma crise provocada por  “Qualquer pessoa pode ter uma crise provocada por 
cálculos renais, mas alguns indivíduos têm predisposição ge-cálculos renais, mas alguns indivíduos têm predisposição ge-
nética para problema”, refere Fernando Nolasco, presidente da nética para problema”, refere Fernando Nolasco, presidente da 
SPN.   SPN.   
 Os cálculos renais, ou pedras nos rins, têm maior faci- Os cálculos renais, ou pedras nos rins, têm maior faci-
lidade em desenvolverem-se nos dias mais quentes, devido ao lidade em desenvolverem-se nos dias mais quentes, devido ao 
maior índice de transpiração (e perda de líquidos), fazendo com maior índice de transpiração (e perda de líquidos), fazendo com 
que a urina fi que mais concentrada em sais minerais. “Nestas que a urina fi que mais concentrada em sais minerais. “Nestas 
circunstâncias, é mais fácil formarem-se cálculos renais”, afi rma circunstâncias, é mais fácil formarem-se cálculos renais”, afi rma 
o nefrologista.o nefrologista.
 A hidratação é a principal maneira de proteção da for- A hidratação é a principal maneira de proteção da for-
mação de cálculos renais. Quanto mais água for ingerida, menor mação de cálculos renais. Quanto mais água for ingerida, menor 
será a concentração de sais na urina, e menor a probabilidade será a concentração de sais na urina, e menor a probabilidade 
de precipitação e de formação de cálculos. de precipitação e de formação de cálculos. 
 Os alimentos que consumimos também têm um papel  Os alimentos que consumimos também têm um papel 
fundamental para a saúde dos rins durante o verão. O número fundamental para a saúde dos rins durante o verão. O número 
de pessoas que sofre com pedras nos rins é maior em países de pessoas que sofre com pedras nos rins é maior em países 
desenvolvidos, onde a alimentação é mais rica em proteínas e desenvolvidos, onde a alimentação é mais rica em proteínas e 
sal.sal.
 Pessoas de risco, por exemplo, com antecedentes pes- Pessoas de risco, por exemplo, com antecedentes pes-
soais ou familiares de cálculos, devem beber pelo menos 2 litros soais ou familiares de cálculos, devem beber pelo menos 2 litros 
de água por dia, reduzir a ingestão de carne e peixe e alimentos de água por dia, reduzir a ingestão de carne e peixe e alimentos 
ricos em oxalato, como espinafres, chocolate, chá preto, frutos ricos em oxalato, como espinafres, chocolate, chá preto, frutos 
secos e fi gos. Evitar o consumo de sal e vitamina D e manter a secos e fi gos. Evitar o consumo de sal e vitamina D e manter a 
ingestão de laticínios também previne a formação de cálculos ingestão de laticínios também previne a formação de cálculos 
renais. renais. 

S.P.N.S.P.N.
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PALAVRA DE DEUSPALAVRA DE DEUS
E-mail: pastorvenade@yahoo.com  /  Página na Internet: www.igrejaemanuel.orgE-mail: pastorvenade@yahoo.com  /  Página na Internet: www.igrejaemanuel.org

 Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos fi lhos de Deus; aos que creem  Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos fi lhos de Deus; aos que creem 
no seu nome; Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de varão, mas de Deus. (João 1: 11-13)no seu nome; Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de varão, mas de Deus. (João 1: 11-13)

COMENTÁRIOCOMENTÁRIO
(2011-06-B)(2011-06-B)

QUEM SÃO OS FILHOS DE DEUS?QUEM SÃO OS FILHOS DE DEUS?
INTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

 Há um dito no mundo religioso, e isto é grave, quan- Há um dito no mundo religioso, e isto é grave, quan-
do esse dito é ensinado e ministrado ao povo paroquiano, do esse dito é ensinado e ministrado ao povo paroquiano, 
que todos somos fi lhos de Deus, então signifi ca que ninguém que todos somos fi lhos de Deus, então signifi ca que ninguém 
é condenado, que não há lugar de perdição (hades) que nin-é condenado, que não há lugar de perdição (hades) que nin-
guém necessita se arrepender e que todos vão para o céu.guém necessita se arrepender e que todos vão para o céu.
       Mas vejamos com mais cuidado o que nos dizem as Es-       Mas vejamos com mais cuidado o que nos dizem as Es-
crituras Sagradas assim: Mas se estais sem disciplina, da crituras Sagradas assim: Mas se estais sem disciplina, da 
qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, 
e não fi lhos. (Hebreus 8:14) Por aqui já podemos concluir, e não fi lhos. (Hebreus 8:14) Por aqui já podemos concluir, 
que todo aquele que não se quer sujeitar à Palavra de Deus, que todo aquele que não se quer sujeitar à Palavra de Deus, 
nem lhe obedecer, é considerado bastardo, que signifi ca nem lhe obedecer, é considerado bastardo, que signifi ca 
um fi lho sem pai, não reconhecido ou mesmo não perfi lhado.um fi lho sem pai, não reconhecido ou mesmo não perfi lhado.
 Ninguém se deixe infl uenciar pelos maus mestres,  Ninguém se deixe infl uenciar pelos maus mestres, 
que de bons e verdadeiros não tem nada para nos dar, porque que de bons e verdadeiros não tem nada para nos dar, porque 
também eles nada tem recebido e costuma-se dizer, ninguém também eles nada tem recebido e costuma-se dizer, ninguém 
pode dar o que não tem. É uma pura verdade, esse dito po-pode dar o que não tem. É uma pura verdade, esse dito po-
pular, mas as pessoas mesmo assim estando a serem avisa-pular, mas as pessoas mesmo assim estando a serem avisa-
das, a grande maioria não acredita. Mas tu, amigo leitor, acre-das, a grande maioria não acredita. Mas tu, amigo leitor, acre-
ditas ou não nesses graves erros, que ministram ao povo?ditas ou não nesses graves erros, que ministram ao povo?

COMENTÁRIOCOMENTÁRIO
  
 O nosso tema em destaque questiona. Quem são os  O nosso tema em destaque questiona. Quem são os 
fi lhos de Deus? Gostaríamos de esclarecer este importante pon-fi lhos de Deus? Gostaríamos de esclarecer este importante pon-
to de fi liação espiritual, com toda a certeza aos nossos amados to de fi liação espiritual, com toda a certeza aos nossos amados 
leitores que estão seguindo bem de perto a leitura deste e de leitores que estão seguindo bem de perto a leitura deste e de 
outros comentários de evangelistas. Necessitam essas pessoas outros comentários de evangelistas. Necessitam essas pessoas 
de luz divina para tomarem uma decisão fi nal em suas vidas, no de luz divina para tomarem uma decisão fi nal em suas vidas, no 
respeitante a se sim ou não são fi lhos de Deus!respeitante a se sim ou não são fi lhos de Deus!
 As Escrituras Sagradas em si mesmo, darão uma res- As Escrituras Sagradas em si mesmo, darão uma res-
posta favorável ao ansioso leitor, carente de sabedoria do Alto e posta favorável ao ansioso leitor, carente de sabedoria do Alto e 
talvez esperando por uma ajuda, ou melhor dito de um empurrão, talvez esperando por uma ajuda, ou melhor dito de um empurrão, 
para poder deixar de ser um fi lho bastardo, que signifi ca não ter para poder deixar de ser um fi lho bastardo, que signifi ca não ter 
pai, mas com a sua nova decisão que está tomando, passar a ser pai, mas com a sua nova decisão que está tomando, passar a ser 
um fi lho legítimo do Deus Altíssimo.um fi lho legítimo do Deus Altíssimo.
 Segundo as Escrituras nos informam no texto bíblico  Segundo as Escrituras nos informam no texto bíblico 
deste comentário o seguinte: Mas, a todos quantos o receberam, deste comentário o seguinte: Mas, a todos quantos o receberam, 
deu-lhes o poder de serem feitos fi lhos de Deus (v.12) Quero deu-lhes o poder de serem feitos fi lhos de Deus (v.12) Quero 
esclarecer isto bem nítido, que as Escrituras falam que todos que esclarecer isto bem nítido, que as Escrituras falam que todos que 
o receberam. É isto mesmo que o leitor deve de ser informado, o receberam. É isto mesmo que o leitor deve de ser informado, 
sobre a palavra receberam. Aqui o que o escritor sagrado nos sobre a palavra receberam. Aqui o que o escritor sagrado nos 
informa, não tem nada haver em tomar o pão sagrado, outros informa, não tem nada haver em tomar o pão sagrado, outros 
lhes dão outros nomes, seja qual for a palavra. No entanto dizem lhes dão outros nomes, seja qual for a palavra. No entanto dizem 
que estão tomando ou recebendo o corpo de Jesus, tal e qual que estão tomando ou recebendo o corpo de Jesus, tal e qual 
como está nos Céus. Aqui há um engano terrível no ministrar como está nos Céus. Aqui há um engano terrível no ministrar 
da Ceia do Senhor, aos fi éis religiosos. Porque o Senhor Jesus da Ceia do Senhor, aos fi éis religiosos. Porque o Senhor Jesus 
apenas disse, fazei isto em memória de mim. É precisamente o apenas disse, fazei isto em memória de mim. É precisamente o 
que fazemos nós nas nossas reuniões específi cas para esse fi m, que fazemos nós nas nossas reuniões específi cas para esse fi m, 
ministrar aos crentes fi eis não só o pão, como também igualmen-ministrar aos crentes fi eis não só o pão, como também igualmen-
te o cálice do vinho.    te o cálice do vinho.    
 O que o apostolo João nos esclarece no verso 12, é  O que o apostolo João nos esclarece no verso 12, é 
na realidade um ato de fé, mas alguém perguntará como se re-na realidade um ato de fé, mas alguém perguntará como se re-
aliza? Basta somente crer em Jesus Cristo e aceitá-lo como teu aliza? Basta somente crer em Jesus Cristo e aceitá-lo como teu 
Salvador pessoal, em teu coração, como único fi lho de Deus. A Salvador pessoal, em teu coração, como único fi lho de Deus. A 
resposta dependerá da tua salvação ou não, se ela for positiva, resposta dependerá da tua salvação ou não, se ela for positiva, 
dentro de teu humilde coração, então está confi rmada que ver-dentro de teu humilde coração, então está confi rmada que ver-
dadeiramente o leitor, é um fi lho de Deus. Porque isto acontece, dadeiramente o leitor, é um fi lho de Deus. Porque isto acontece, 

não dos desejos da carne, nem do ser humano mas de Deus, não dos desejos da carne, nem do ser humano mas de Deus, 
conforme lê-mos no verso 13.conforme lê-mos no verso 13.
 No encontro que teve Nicodemos com Jesus, o Senhor  No encontro que teve Nicodemos com Jesus, o Senhor 
foi bem claro, ao esclarecer a Nicodemos que era necessário foi bem claro, ao esclarecer a Nicodemos que era necessário 
o homem nascer de novo e ver ou entrar no reino de Deus. o homem nascer de novo e ver ou entrar no reino de Deus. 
(João3:3) Deve de tomar a sua própria decisão e escolher em (João3:3) Deve de tomar a sua própria decisão e escolher em 
sua vida o caminho da verdade, para se tornar um real fi lho de sua vida o caminho da verdade, para se tornar um real fi lho de 
Deus. Isso nada tem a ver com a forma religiosa que pratica, ou Deus. Isso nada tem a ver com a forma religiosa que pratica, ou 
esteja seguindo por toda a sua vida.esteja seguindo por toda a sua vida.
 O apóstolo Paulo também escreveu aos Romanos  O apóstolo Paulo também escreveu aos Romanos 
o seguinte: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de o seguinte: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de 
Deus, esses são fi lhos de Deus. (Romanos 8: 14) Signifi ca isto, Deus, esses são fi lhos de Deus. (Romanos 8: 14) Signifi ca isto, 
que somente aqueles que a partir do momento em que aceitam que somente aqueles que a partir do momento em que aceitam 
no seu coração ao Senhor Jesus e são ministrados e ensinados no seu coração ao Senhor Jesus e são ministrados e ensinados 
por servos do Deus Altíssimo, recebem a cada dia a sua Palavra, por servos do Deus Altíssimo, recebem a cada dia a sua Palavra, 
são os que somente se podem sujeitar a Deus, como de igual são os que somente se podem sujeitar a Deus, como de igual 
modo serem guiados pelo Espírito Santo.modo serem guiados pelo Espírito Santo.
 Acontece que a partir dai em que qualquer indivíduo  Acontece que a partir dai em que qualquer indivíduo 
tomou a serio em seguir a Jesus, deixará os velhos caminhos, tomou a serio em seguir a Jesus, deixará os velhos caminhos, 
que na realidade eram caminhos de morte, é essa a obra mara-que na realidade eram caminhos de morte, é essa a obra mara-
vilhosa que está surgindo a todo aquele que com fé crê em seu vilhosa que está surgindo a todo aquele que com fé crê em seu 
coração e o recebe como seu Senhor e Salvador pessoal.coração e o recebe como seu Senhor e Salvador pessoal.
 Vamos falar nalguns factos que o leitor religioso ou não  Vamos falar nalguns factos que o leitor religioso ou não 
necessita saber primeiramente e logo a partir daí fazer um ajus-necessita saber primeiramente e logo a partir daí fazer um ajus-
tamento há sua vida quotidiana, seja ela muito religiosa ou não.tamento há sua vida quotidiana, seja ela muito religiosa ou não.
 a) Necessita ouvir a mensagem do Evangelho, porque  a) Necessita ouvir a mensagem do Evangelho, porque 
o Senhor Jesus disse. Ide por todo o mundo e pregai o Evange-o Senhor Jesus disse. Ide por todo o mundo e pregai o Evange-
lho. (Marcos 16:15)lho. (Marcos 16:15)
 b) Necessita crer no Evangelho e obedecer. Todo o ser  b) Necessita crer no Evangelho e obedecer. Todo o ser 
humano tem de fazer esta parte, é de nossa responsabilidade humano tem de fazer esta parte, é de nossa responsabilidade 
perante Deus.perante Deus.
 c) Necessita nascer de novo, ou seja da agua e do Es- c) Necessita nascer de novo, ou seja da agua e do Es-
pírito, não poderá ser um fi lho de Deus. (João 3:5)pírito, não poderá ser um fi lho de Deus. (João 3:5)
Note, amado leitor, estes três pontos, são os mais importantes Note, amado leitor, estes três pontos, são os mais importantes 
para um indivíduo se tornar num fi lho de Deus. Por exemplo, a para um indivíduo se tornar num fi lho de Deus. Por exemplo, a 
água nestes casos de que o Senhor falou representa a Palavra água nestes casos de que o Senhor falou representa a Palavra 
de Deus e o Espírito, representa a terceira pessoa da trindade o de Deus e o Espírito, representa a terceira pessoa da trindade o 
Espírito Santo.Espírito Santo.
 Peça a Deus em nome do Senhor Jesus, que o ajude  Peça a Deus em nome do Senhor Jesus, que o ajude 
a passar alguma difi culdade e barreira que possa estar atraves-a passar alguma difi culdade e barreira que possa estar atraves-
sando em sua vida, impedindo a sua tomada de decisão. Muitas sando em sua vida, impedindo a sua tomada de decisão. Muitas 
das vezes certas pessoas que nos deveriam ajudar a dar esse das vezes certas pessoas que nos deveriam ajudar a dar esse 
passo de fé, são as primeiras a nos impedirem, sejam elas fami-passo de fé, são as primeiras a nos impedirem, sejam elas fami-
liares, amigos, colegas do trabalho, etc. São os tais que o maior liares, amigos, colegas do trabalho, etc. São os tais que o maior 
inimigo usa, para nos criar obstáculos, ao queremos tomar nossa inimigo usa, para nos criar obstáculos, ao queremos tomar nossa 

Escreve:Escreve:
Manuel Venade MartinsManuel Venade Martins

(Pastor Evangélico)(Pastor Evangélico)

própria decisão e conversão ao Evangelho, que é o mesmo que própria decisão e conversão ao Evangelho, que é o mesmo que 
dizer aceitar a Cristo o Salvador do mundodizer aceitar a Cristo o Salvador do mundo
 O ser humano entre os ricos e os pobres, sábios ou in- O ser humano entre os ricos e os pobres, sábios ou in-
doutos, tanto o rejeitam e até evitam ouvir ou falar do seu nome, doutos, tanto o rejeitam e até evitam ouvir ou falar do seu nome, 
outros o ignoram e negam como Senhor das suas vidas.outros o ignoram e negam como Senhor das suas vidas.
Mas ainda antes de terminar a ultima palavra: O Senhor diz. Mas ainda antes de terminar a ultima palavra: O Senhor diz. 
Ninguém vem ao Pai, senão por mim. (João 14:6) Aqui temos Ninguém vem ao Pai, senão por mim. (João 14:6) Aqui temos 
a resposta e a conclusão fi nal, para o amado leitor em Cristo. a resposta e a conclusão fi nal, para o amado leitor em Cristo. 
Deve saber que se pode tornar num fi lho de Deus, perdoando-Deve saber que se pode tornar num fi lho de Deus, perdoando-
lhe os seus pecados, uma vez que ocorreu o arrependimento já lhe os seus pecados, uma vez que ocorreu o arrependimento já 
em tua vida e aplicando o sangue de Jesus que Ele derramou em tua vida e aplicando o sangue de Jesus que Ele derramou 
naquela cruz do calvário, deve ter toda a certeza que todos seus naquela cruz do calvário, deve ter toda a certeza que todos seus 
pecados foram realmente absolvidos ou sejam perdoados e por pecados foram realmente absolvidos ou sejam perdoados e por 
conseguinte já está salvo da condenação, porque já é um fi lho de conseguinte já está salvo da condenação, porque já é um fi lho de 
Deus e não um bastardo.Deus e não um bastardo.
 Continuo nas minhas orações a pedir a Deus por si e  Continuo nas minhas orações a pedir a Deus por si e 
sua família, para que com toda a verdade possam entrar para o sua família, para que com toda a verdade possam entrar para o 
Reino de Deus, e possam ser dirigidos pelo Espírito Santo. Pos-Reino de Deus, e possam ser dirigidos pelo Espírito Santo. Pos-
sam ter um encontro no seu coração com o Senhor Jesus Cristo. sam ter um encontro no seu coração com o Senhor Jesus Cristo. 
Deus te abençoe e te dê essa bênção   Deus te abençoe e te dê essa bênção   

QUESTIONÁRIOQUESTIONÁRIO

 1º Antes de sermos fi lhos de Deus, o que éramos? 1º Antes de sermos fi lhos de Deus, o que éramos?
 2º Quem unicamente nos pode ajudar a sermos fi lhos  2º Quem unicamente nos pode ajudar a sermos fi lhos 
de Deus?de Deus?
 3º Como alguém se pode tornar num fi lho de Deus? 3º Como alguém se pode tornar num fi lho de Deus?
               4º Em que tipo de árvore nós fomos enxertados?               4º Em que tipo de árvore nós fomos enxertados?
 5º Como nossos pecados foram retirados? 5º Como nossos pecados foram retirados?
 6º Quem nos guia até sermos salvos? 6º Quem nos guia até sermos salvos?

SOPO - Vila Nova de CerveiraSOPO - Vila Nova de Cerveira

AUGUSTO DA FONSECAAUGUSTO DA FONSECA
(Faleceu em 1 de junho de 2011)(Faleceu em 1 de junho de 2011)

AGRADECIMENTOAGRADECIMENTO
  A FAMÍLIAA FAMÍLIA, profundamente , profundamente 
sensibilizada com as inúmeras sensibilizada com as inúmeras 
provas de carinho e amizade provas de carinho e amizade 
recebidas aquando do velório recebidas aquando do velório 
e funeral do saudoso extinto, e funeral do saudoso extinto, 
vem, por este ÚNICO MEIO, vem, por este ÚNICO MEIO, 
agradecer muito reconhecida-agradecer muito reconhecida-
mente a todas as pessoas que mente a todas as pessoas que 
lhe manifestaram o seu senti-lhe manifestaram o seu senti-
mento de pesar e solidarieda-mento de pesar e solidarieda-
de.de.

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

A Ad aeternum, Lda. / Vila Nova de Cerveira

IMPORTANTEIMPORTANTE
 Se o amado leitor deseja mais e melhores esclareci- Se o amado leitor deseja mais e melhores esclareci-
mentos, pode contactar comigo através dos telefones 251 823 mentos, pode contactar comigo através dos telefones 251 823 
463 (em Portugal) ou 001 631 666.9238 (USA) ou, ainda, o nos-463 (em Portugal) ou 001 631 666.9238 (USA) ou, ainda, o nos-
so representante para Portugal, Sr.ª Isabel Tenedório, pelo tele-so representante para Portugal, Sr.ª Isabel Tenedório, pelo tele-
fone 251 107 069 ou pelo telemóvel 964 262 007.fone 251 107 069 ou pelo telemóvel 964 262 007.
 Se desejar, pode visitar o nosso Web site na Internet  Se desejar, pode visitar o nosso Web site na Internet 
em: http://www.igrejaemanuel.orgem: http://www.igrejaemanuel.org

 Pode ainda escrever para: Pode ainda escrever para:
 IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS EMANUEL IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS EMANUEL
 14 Connecticut Ave. 14 Connecticut Ave.
 BAY SHORE, NY 11706-3007 BAY SHORE, NY 11706-3007
 USA USA

Dois reparos a duas anomalias, Dois reparos a duas anomalias, 
em Cerveiraem Cerveira

Mais Informação do ConcelhoMais Informação do Concelho

 Na Rua D. Manuel I, próximo da Foto Mota, na sede  Na Rua D. Manuel I, próximo da Foto Mota, na sede 
do concelho de Vila Nova de Cerveira, encontra-se, desde há do concelho de Vila Nova de Cerveira, encontra-se, desde há 
tempo, uma grelha dum escoamento de águas pluviais em es-tempo, uma grelha dum escoamento de águas pluviais em es-
tado degradado, que quem passa por aquela área poderá sofrer tado degradado, que quem passa por aquela área poderá sofrer 
algum acidente.algum acidente.
 Igualmente não muito distante, mais concretamente  Igualmente não muito distante, mais concretamente 
na Avenida Heróis do Ultramar, próximo da residencial, também na Avenida Heróis do Ultramar, próximo da residencial, também 
está outra grelha em idêntico estado de perigosidade.está outra grelha em idêntico estado de perigosidade.
 As referidas anomalias deveriam ser solucionadas o  As referidas anomalias deveriam ser solucionadas o 
mais rapidamente possível, dado o perigo que poderão ocasio-mais rapidamente possível, dado o perigo que poderão ocasio-
nar, especialmente a crianças e idosos.nar, especialmente a crianças e idosos.

Festividades em louvor Festividades em louvor 
de S. Pedro, em Lovelhede S. Pedro, em Lovelhe
 Tal como já demos notícia no último número deste jor- Tal como já demos notícia no último número deste jor-
nal, as festividades em louvor de S. Pedro vão decorrer, na fre-nal, as festividades em louvor de S. Pedro vão decorrer, na fre-
guesia de Lovelhe, em 29 de junho e 2 e 3 de julho.guesia de Lovelhe, em 29 de junho e 2 e 3 de julho.
 Haverá arraiais, solenidades religiosas, atuações do  Haverá arraiais, solenidades religiosas, atuações do 
“Duo Magia” e da fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Cami-“Duo Magia” e da fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Cami-
nha.nha.
 Uma romaria popular em que todos estão interessados  Uma romaria popular em que todos estão interessados 
que decorra da forma mais animada, já que se trata de celebrar que decorra da forma mais animada, já que se trata de celebrar 
algo que já tem tradição em Lovelhe.algo que já tem tradição em Lovelhe.

Festa do Senhor na freguesia Festa do Senhor na freguesia 
de Covas no dia 26 de junhode Covas no dia 26 de junho
 Anualmente, na freguesia de Covas, é celebrada a fes- Anualmente, na freguesia de Covas, é celebrada a fes-
ta do Senhor com diversas cerimónias.ta do Senhor com diversas cerimónias.
 Este ano a festividade realiza-se no dia 26 de junho,  Este ano a festividade realiza-se no dia 26 de junho, 
passados poucos dias da celebração do Corpo de Deus.passados poucos dias da celebração do Corpo de Deus.
 De entre os atos programados destaca-se a primeira  De entre os atos programados destaca-se a primeira 
comunhão em que as crianças da catequese terão o seu contac-comunhão em que as crianças da catequese terão o seu contac-
to mais direto com a Eucaristia.to mais direto com a Eucaristia.
 Na festa do Senhor também são cumpridas certas tra- Na festa do Senhor também são cumpridas certas tra-
dições que na freguesia de Covas se têm mantido ao longo de dições que na freguesia de Covas se têm mantido ao longo de 
décadas.décadas.

II Gala da Música, em Cerveira, II Gala da Música, em Cerveira, 
no dia 3 de julhono dia 3 de julho
 É já no dia 3 de julho, pelas 22 horas, no Auditório Mu- É já no dia 3 de julho, pelas 22 horas, no Auditório Mu-
nicipal de Vila Nova de Cerveira, que tem realização a II Gala nicipal de Vila Nova de Cerveira, que tem realização a II Gala 
da Música de Vila Nova de Cerveira, onde sobressairão “Island da Música de Vila Nova de Cerveira, onde sobressairão “Island 
Love Brass Band in Concert” e “Grande Instrumental e Vozes”.Love Brass Band in Concert” e “Grande Instrumental e Vozes”.
 O espetáculo, que é organizado pelo Centro de For-
mação Musical Ilha dos Amores em colaboração com a revista 
“Notícias da Música” e apoiado pela Câmara Municipal de Vila 
Nova de Cerveira, vai ainda proporcionar “Momentos de Fado”.

www.cerveiranova.ptwww.cerveiranova.pt
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PARTIDOS/COLIGAÇÕESPARTIDOS/COLIGAÇÕES

NACIONAISNACIONAIS 38,63%38,63% 28,05%28,05% 11,74%11,74% 7,94%7,94% 5,19%5,19%
DISTRITAISDISTRITAIS 43,59%43,59% 26,18%26,18% 13,44%13,44% 4,39%4,39% 4,39%4,39%
CONCELHO - TOTAISCONCELHO - TOTAIS 44,28%44,28% 31,45%31,45% 8,45%8,45% 3,26%3,26% 4,57%4,57%
CAMPOSCAMPOS 46,37%46,37% 30,60%30,60% 9,58%9,58% 2,63%2,63% 4,33%4,33%
CANDEMILCANDEMIL 49,02%49,02% 20,92%20,92% 11,76%11,76% 1,31%1,31% 2,61%2,61%
CORNESCORNES 44,27%44,27% 31,30%31,30% 8,78%8,78% 3,05%3,05% 4,58%4,58%
COVASCOVAS 46,33%46,33% 28,35%28,35% 8,10%8,10% 3,29%3,29% 5,06%5,06%
GONDARGONDAR 37,76%37,76% 41,84%41,84% 9,18%9,18% 0,00%0,00% 2,04%2,04%
GONDARÉMGONDARÉM 37,09%37,09% 37,61%37,61% 8,15%8,15% 2,95%2,95% 5,37%5,37%
LOIVOLOIVO 37,40%37,40% 39,20%39,20% 8,20%8,20% 3,00%3,00% 5,40%5,40%
LOVELHELOVELHE 34,39%34,39% 38,95%38,95% 8,42%8,42% 3,51%3,51% 7,37%7,37%
MENTRESTIDOMENTRESTIDO 54,67%54,67% 24,00%24,00% 8,67%8,67% 1,33%1,33% 2,67%2,67%
NOGUEIRANOGUEIRA 58,06%58,06% 18,82%18,82% 6,45%6,45% 4,84%4,84% 8,84%8,84%
REBOREDAREBOREDA 40,62%40,62% 30,85%30,85% 7,97%7,97% 6,17%6,17% 4,88%4,88%
SAPARDOSSAPARDOS 51,22%51,22% 31,22%31,22% 5,37%5,37% 2,93%2,93% 3,41%3,41%
SOPOSOPO 50,81%50,81% 28,99%28,99% 7,49%7,49% 1,63%1,63% 2,28%2,28%
VILA MEÃVILA MEÃ 40,72%40,72% 30,54%30,54% 10,18%10,18% 3,59%3,59% 5,39%5,39%
V.N. CERVEIRAV.N. CERVEIRA 47,44%47,44% 28,49%28,49% 8,70%8,70% 4,05%4,05% 4,29%4,29%

AINDA AS ELEIÇÕES LEGISLATIVAS/2011AINDA AS ELEIÇÕES LEGISLATIVAS/2011
DEPUTADOS PELO CÍRCULO DE VIANA DO CASTELO E MAIS ALGUNS PORMENORESDEPUTADOS PELO CÍRCULO DE VIANA DO CASTELO E MAIS ALGUNS PORMENORES
  No último número de “Cerveira Nova” publicamos, na primeira página, os resultados nacionais, distritais e locais das eleições No último número de “Cerveira Nova” publicamos, na primeira página, os resultados nacionais, distritais e locais das eleições 
legistalivas/2011.legistalivas/2011.
 Como, na altura, não nos foi possível apresentar o quadro concelhio completo, e os nossos leitores estão sempre interessados em  Como, na altura, não nos foi possível apresentar o quadro concelhio completo, e os nossos leitores estão sempre interessados em 
conhecê-los, vamos agora divulgá-los na íntegra, juntamente com os deputados eleitos pelo círculo de Viana do Castelo.conhecê-los, vamos agora divulgá-los na íntegra, juntamente com os deputados eleitos pelo círculo de Viana do Castelo.

DEPUTADOS DO PSD/PPDDEPUTADOS DO PSD/PPD

Carlos AbreuCarlos Abreu
AmorimAmorim

EduardoEduardo
TeixeiraTeixeira

Rosa MariaRosa Maria
ArezesArezes

DEPUTADOS DO PSDEPUTADOS DO PS

FernandoFernando
MedinaMedina

JorgeJorge
FãoFão

DEPUTADO DO CDS-PPDEPUTADO DO CDS-PP

AbelAbel
BaptistaBaptista



12 | Desporto12 | Desporto Cerveira Nova - 20 de junho de 2011Cerveira Nova - 20 de junho de 2011

CERVEIRA NOVA, O SEU JORNALCERVEIRA NOVA, O SEU JORNAL

www.cerveieranova.pt

O Juvalença participou no O Juvalença participou no 
‘II Torneio de Judo do Clube ‘II Torneio de Judo do Clube 
Águias Serpa Pinto’ em Fão Águias Serpa Pinto’ em Fão 
com 24 judocascom 24 judocas

 No dia 4 de junho, o Juvalença participou no ‘II Tor- No dia 4 de junho, o Juvalença participou no ‘II Tor-
neio de Judo Águias Serpa Pinto’, organizado por este clube e neio de Judo Águias Serpa Pinto’, organizado por este clube e 
a Associação de Judo do Distrito de Braga, que se realizou no a Associação de Judo do Distrito de Braga, que se realizou no 
Pavilhão de Hóquei em Fão no concelho de Esposende.Pavilhão de Hóquei em Fão no concelho de Esposende.
 Participaram vários clubes como Guimarães, Ronfe,  Participaram vários clubes como Guimarães, Ronfe, 
Águias Serpa Pinto, Beira-mar, Manhente e Juvalença, nos quais Águias Serpa Pinto, Beira-mar, Manhente e Juvalença, nos quais 
levamos judocas nas categorias de Benjamins, Infantis, Iniciados levamos judocas nas categorias de Benjamins, Infantis, Iniciados 
e Juvenis.e Juvenis.
 O Juvalença esteve em grande plano, conseguindo  O Juvalença esteve em grande plano, conseguindo 
bons resultados, sendo o nosso clube o melhor do Torneio, par-bons resultados, sendo o nosso clube o melhor do Torneio, par-
ticipando também com 3 árbitros e um membro para ajudar na ticipando também com 3 árbitros e um membro para ajudar na 
organização e na dinâmica.organização e na dinâmica.
 Os resultados foram os seguintes: Os resultados foram os seguintes:
 Primeiros lugares – Joana Morgado, Raquel Sousa,  Primeiros lugares – Joana Morgado, Raquel Sousa, 
Alexandra Silva, Leonardo Fernandes, Diogo Costa, Ricardo Alexandra Silva, Leonardo Fernandes, Diogo Costa, Ricardo 
Bastos, Ricardo Lopes e Rodrigo Alheira.Bastos, Ricardo Lopes e Rodrigo Alheira.
 Segundos lugares – Bruno Cunha, João Esteves, Luís  Segundos lugares – Bruno Cunha, João Esteves, Luís 
Fernandes e Ivan Ferreira.Fernandes e Ivan Ferreira.
 Terceiros Lugares – Beatriz Pedreiras, Marta Fernan- Terceiros Lugares – Beatriz Pedreiras, Marta Fernan-
des, Hugo Fernandes, Mário Victor Teixeira, Geraldo Pinto, Ri-des, Hugo Fernandes, Mário Victor Teixeira, Geraldo Pinto, Ri-
cardo Dias e João Cacais.cardo Dias e João Cacais.
 Quartos Lugares – Diogo Pinheiro, Gonçalo Fernan- Quartos Lugares – Diogo Pinheiro, Gonçalo Fernan-
des, Cesário Perneta, Samuel Vilar e Daniela Pedreiras.des, Cesário Perneta, Samuel Vilar e Daniela Pedreiras.

Carta Aberta de ProtestoCarta Aberta de Protesto
Ex.mo Ex.mo 
Presidente da Associação de Futebol de Viana do CasteloPresidente da Associação de Futebol de Viana do Castelo

 A 26 de maio 2011, reuniram em Arcos de Valdevez  A 26 de maio 2011, reuniram em Arcos de Valdevez 
vários clubes fi liados na AFVC, tendo em conta uma tomada de vários clubes fi liados na AFVC, tendo em conta uma tomada de 
posição pública em relação ao V. Comunicado Ofi cial N.º 94, da-posição pública em relação ao V. Comunicado Ofi cial N.º 94, da-
tado de 20 de maio 2011, que serve de esclarecimento quanto tado de 20 de maio 2011, que serve de esclarecimento quanto 
aos Campeonatos Distritais de Futebol de Sete, nomeadamente aos Campeonatos Distritais de Futebol de Sete, nomeadamente 
Juniores D e E, época de 2010/2011.Juniores D e E, época de 2010/2011.
 Ao contrário daquilo que estava originalmente defi ni- Ao contrário daquilo que estava originalmente defi ni-
do pela AFVC, que dizia que “os únicos premiados seriam os do pela AFVC, que dizia que “os únicos premiados seriam os 
vencedores de série da 1ª fase”, não obstante o facto de já ha-vencedores de série da 1ª fase”, não obstante o facto de já ha-
ver calendarizada previamente uma 2ª fase e apesar de ter sido ver calendarizada previamente uma 2ª fase e apesar de ter sido 
testemunhado as declarações do Presidente da Associação de testemunhado as declarações do Presidente da Associação de 
Futebol de Viana do Castelo, que afi rmavam exatamente essa Futebol de Viana do Castelo, que afi rmavam exatamente essa 
mesma intenção de premiar os vencedores de série da 1ª fase, mesma intenção de premiar os vencedores de série da 1ª fase, 
foram alteradas a regras da prova durante o seu decorrer ao lon-foram alteradas a regras da prova durante o seu decorrer ao lon-
go desta época, facto que também motiva esta Carta Aberta de go desta época, facto que também motiva esta Carta Aberta de 
Protesto.Protesto.
 Protestamos, assim, porque as interjeições dessas  Protestamos, assim, porque as interjeições dessas 
alterações põem em causa a verdade desportiva do mérito da alterações põem em causa a verdade desportiva do mérito da 
prova e o seu valor pedagógico de premiar o esforço coletivo prova e o seu valor pedagógico de premiar o esforço coletivo 
na prática do futebol como equipa, esse mesmo prémio deve na prática do futebol como equipa, esse mesmo prémio deve 
ser atribuído a quem tem direito por o ter conquistado - e isso é ser atribuído a quem tem direito por o ter conquistado - e isso é 
formação, aliás, é o reconhecimento do esforço e o prémio de formação, aliás, é o reconhecimento do esforço e o prémio de 
uma formação com sucesso, consequentemente materializada uma formação com sucesso, consequentemente materializada 
sob forma de faixa, taça e medalha.sob forma de faixa, taça e medalha.
 Por essas razões aqui invocadas, protestamos o suce- Por essas razões aqui invocadas, protestamos o suce-
dido e sugerimos o seguinte:dido e sugerimos o seguinte:
 Que se honre o que tinha fi cado estipulado inicialmente  Que se honre o que tinha fi cado estipulado inicialmente 
antes das alterações ad hoc introduzidas pela AFVC.antes das alterações ad hoc introduzidas pela AFVC.
 E que se premeie os vencedores da 2ª fase dos Cam- E que se premeie os vencedores da 2ª fase dos Cam-
peonatos Distritais de Futebol de Sete, nomeadamente Juniores peonatos Distritais de Futebol de Sete, nomeadamente Juniores 
D e E, época de 2010/2011, sem prejuízo para os vencedores D e E, época de 2010/2011, sem prejuízo para os vencedores 
de série da 1ª fase, que devem ser igualmente premiados, de de série da 1ª fase, que devem ser igualmente premiados, de 
acordo com o originalmente estipulado.acordo com o originalmente estipulado.
 Em prol da verdade desportiva e da pedagogia do mé- Em prol da verdade desportiva e da pedagogia do mé-
rito.rito.

Atenciosamente.Atenciosamente.

Paredes de Coura, 27 de maio de 2011Paredes de Coura, 27 de maio de 2011
O Presidente do Sporting Clube CourenseO Presidente do Sporting Clube Courense

António Manuel Loureiro Gonçalves

Tiago Martim bate recordes Tiago Martim bate recordes 
regionais e alcança o primeiro regionais e alcança o primeiro 
lugar no ranking nacionallugar no ranking nacional

 Tiago Martim, nadador do Clube Desportivo Ancoren- Tiago Martim, nadador do Clube Desportivo Ancoren-
sis, bateu os recordes regionais de 100 e 200 metros bruços em sis, bateu os recordes regionais de 100 e 200 metros bruços em 
piscina longa, fi cando nesta última distância a pouco mais de 3 piscina longa, fi cando nesta última distância a pouco mais de 3 
segundos do recorde nacional. segundos do recorde nacional. 
 Este desiderato aconteceu no 29º Meeting Interna- Este desiderato aconteceu no 29º Meeting Interna-
cional do Porto, onde o Tiago deixou o seu grande adversário cional do Porto, onde o Tiago deixou o seu grande adversário 
nacional na distância, André Santos, do Leixões, a mais de 5 nacional na distância, André Santos, do Leixões, a mais de 5 
segundos.segundos.
 O tempo de 2.36.81 nos 200 metros bruços, colocam  O tempo de 2.36.81 nos 200 metros bruços, colocam 
também Tiago Martim no 1º lugar do ranking nacional, no esca-também Tiago Martim no 1º lugar do ranking nacional, no esca-
lão de Infantis A.lão de Infantis A.
 Por outro lado, Nuno Graça, que se perfi lava para ata- Por outro lado, Nuno Graça, que se perfi lava para ata-
car de novo os títulos regionais e se preparava para lutar pelos car de novo os títulos regionais e se preparava para lutar pelos 
nacionais, vai estar parado durante 20 dias devido a uma lesão nacionais, vai estar parado durante 20 dias devido a uma lesão 
no joelho.no joelho.

Jogos desportivos de Paredes de Jogos desportivos de Paredes de 
Coura: memória e futuroCoura: memória e futuro
Exposição documental entre 26 de maio Exposição documental entre 26 de maio 
e 30 de dezembroe 30 de dezembro

 Organizados pela Câmara Municipal de Paredes de  Organizados pela Câmara Municipal de Paredes de 
Coura - Arquivo Municipal e Serviço de Desporto - e com a pres-Coura - Arquivo Municipal e Serviço de Desporto - e com a pres-
timosa colaboração das Associações Culturais e Desportivas timosa colaboração das Associações Culturais e Desportivas 
de Insalde, Padornelo e Castanheira, estão a realizar-se os “Os de Insalde, Padornelo e Castanheira, estão a realizar-se os “Os 
Jogos Desportivos”, que este ano comemoram a sua vigésima Jogos Desportivos”, que este ano comemoram a sua vigésima 
edição, têm a génese na tentativa de organização das “Olimpía-edição, têm a génese na tentativa de organização das “Olimpía-
das Populares de Paredes de Coura”, idealizadas pela Câmara das Populares de Paredes de Coura”, idealizadas pela Câmara 
Municipal em 1991.Municipal em 1991.
 Mobilizar as associações locais, e demais agentes li- Mobilizar as associações locais, e demais agentes li-
gados ao desporto, no sentido de criar um evento agregador de gados ao desporto, no sentido de criar um evento agregador de 
práticas orientadas para o bem-estar físico era o objetivo pre-práticas orientadas para o bem-estar físico era o objetivo pre-
conizado. Viria a denominar-se “Jogos Desportivos”. Com um conizado. Viria a denominar-se “Jogos Desportivos”. Com um 
calendário mais alargado, de janeiro a Junho, os de verão man-calendário mais alargado, de janeiro a Junho, os de verão man-
tiveram-se ininterruptos até à atualidade Em 1995, nasceram os tiveram-se ininterruptos até à atualidade Em 1995, nasceram os 
de Inverno, retomados em 2000.de Inverno, retomados em 2000.
 Em fi nais da década de 80 do séc. XX , altura em que  Em fi nais da década de 80 do séc. XX , altura em que 
surgiu a fi gura do animador desportivo, a Autarquia courense co-surgiu a fi gura do animador desportivo, a Autarquia courense co-
meçou a organizar alguns torneios com o tecido associativo lo-meçou a organizar alguns torneios com o tecido associativo lo-
cal, que mais tarde seriam integrados nos “Jogos Desportivos”.cal, que mais tarde seriam integrados nos “Jogos Desportivos”.
 Seja pela natureza das múltiplas modalidades, entre as  Seja pela natureza das múltiplas modalidades, entre as 
mais carismáticas contam-se o futsal, o basquetebol, o voleibol, mais carismáticas contam-se o futsal, o basquetebol, o voleibol, 
o andebol, o atletismo (e, após a inauguração das Piscinas Mu-o andebol, o atletismo (e, após a inauguração das Piscinas Mu-
nicipais, em 1993, a natação), seja pelo cunho intergeracional nicipais, em 1993, a natação), seja pelo cunho intergeracional 
dos jogos, a iniciativa depressa se espraiou e enraizou em todo dos jogos, a iniciativa depressa se espraiou e enraizou em todo 
o concelho, que a ela aderiu, com assinalável entusiasmo.o concelho, que a ela aderiu, com assinalável entusiasmo.
 O Pavilhão e as Piscinas Municipais, na vila, num pri- O Pavilhão e as Piscinas Municipais, na vila, num pri-
meiro momento, bem como os polidesportivos e mesmo os recin-meiro momento, bem como os polidesportivos e mesmo os recin-
tos escolares do município courense, numa fase subsequente, tos escolares do município courense, numa fase subsequente, 
foram palco dos mais variados campeonatos - femininos, mascu-foram palco dos mais variados campeonatos - femininos, mascu-
linos e, em alguns casos, mistos. A afl uência não se fez esperar: linos e, em alguns casos, mistos. A afl uência não se fez esperar: 
anos houve em que chegaram a participar 1500 atletas. anos houve em que chegaram a participar 1500 atletas. 
 A organização envolveu, desde a primeira hora, o te- A organização envolveu, desde a primeira hora, o te-
cido educativo concelhio, do ensino básico, no acontecimento, cido educativo concelhio, do ensino básico, no acontecimento, 
mediante a promoção do projeto “Escola Mais Desportiva”, onde mediante a promoção do projeto “Escola Mais Desportiva”, onde 
o chavelho, a par de outras atividades lúdicas praticadas ao ar o chavelho, a par de outras atividades lúdicas praticadas ao ar 
livre, encantava docentes e alunos de tenra idade.livre, encantava docentes e alunos de tenra idade.
 Do conteúdo dos programas das 20 edições, há a re- Do conteúdo dos programas das 20 edições, há a re-
gistar denominadores comuns: a divulgação, implantação, e gistar denominadores comuns: a divulgação, implantação, e 
prática de modalidades federadas, aliadas ao pendor popular e prática de modalidades federadas, aliadas ao pendor popular e 
recreativo dos torneios tradicionais - chavelho, damas, sueca, recreativo dos torneios tradicionais - chavelho, damas, sueca, 
dominó, setas e mata.dominó, setas e mata.
 Paralelamente, houve ainda a preocupação de intro- Paralelamente, houve ainda a preocupação de intro-
duzir na estrutura da iniciativa uma dimensão refl exiva sobre o duzir na estrutura da iniciativa uma dimensão refl exiva sobre o 
desporto em geral, com a organização de colóquios, pelos quais desporto em geral, com a organização de colóquios, pelos quais 
passaram fi guras de relevo nacional da área desportiva, desig-passaram fi guras de relevo nacional da área desportiva, desig-
nadamente Jorge Olímpio Bento, Manuel Cajuda, Carlos Manuel, nadamente Jorge Olímpio Bento, Manuel Cajuda, Carlos Manuel, 
Henrique Calisto, Carlos Coutada, Agostinho Oliveira, Jesualdo Henrique Calisto, Carlos Coutada, Agostinho Oliveira, Jesualdo 
Ferreira e José Augusto.Ferreira e José Augusto.
 Note-se que, no início da década de 90 do séc. XX,  Note-se que, no início da década de 90 do séc. XX, 
arredados da hegemonia dos computadores no mundo laboral, arredados da hegemonia dos computadores no mundo laboral, 
os cartazes de divulgação do evento eram feitos à mão, com os cartazes de divulgação do evento eram feitos à mão, com 
régua e esquadro, e algumas colagens à mistura, numa constru-régua e esquadro, e algumas colagens à mistura, numa constru-
ção artesanal onde ressalta o equilíbrio estético. Essa coleção, ção artesanal onde ressalta o equilíbrio estético. Essa coleção, 
à guarda do Arquivo Municipal, refl ete o espírito de dedicação, à guarda do Arquivo Municipal, refl ete o espírito de dedicação, 
camaradagem, esforço e paixão que norteou cada uma das rea-camaradagem, esforço e paixão que norteou cada uma das rea-
lizações.lizações.
 Convocar memórias, que mais não são do que facetas  Convocar memórias, que mais não são do que facetas 
de uma identidade comum, e traçar uma retrospetiva crítica dos de uma identidade comum, e traçar uma retrospetiva crítica dos 
“Jogos Desportivos”, de olhos postos no futuro, são os propó-“Jogos Desportivos”, de olhos postos no futuro, são os propó-
sitos subjacentes à conceção de mais uma mostra documental sitos subjacentes à conceção de mais uma mostra documental 
do Arquivo Municipal, desta feita organizada em parceria com o do Arquivo Municipal, desta feita organizada em parceria com o 
Serviço de Desporto da Autarquia.Serviço de Desporto da Autarquia.

Texto de: Maria de Fátima Silva Cabodeira e Henrique ReisTexto de: Maria de Fátima Silva Cabodeira e Henrique Reis

Râguebi deViana em formaçãoRâguebi deViana em formação
 Atletas e técnicos do Râguebi deViana têm estado em  Atletas e técnicos do Râguebi deViana têm estado em 
formação durante este mês de junho, até ao início do Rugby formação durante este mês de junho, até ao início do Rugby 
camp 2011 (estágio técnico/ lúdico anual de fi m de época).camp 2011 (estágio técnico/ lúdico anual de fi m de época).
 Esta formação, totalmente criada e orientada pelo seu  Esta formação, totalmente criada e orientada pelo seu 
diretor-técnico, treinador Sub18 CRAV e também Selecionador diretor-técnico, treinador Sub18 CRAV e também Selecionador 
Sub16 da Galiza Américo Gomes.Sub16 da Galiza Américo Gomes.
 Divide-se em quatro clínicas râguebi, nos quatro sába- Divide-se em quatro clínicas râguebi, nos quatro sába-
dos de junho, em simultâneo para todos os escalões com con-dos de junho, em simultâneo para todos os escalões com con-
teúdos técnicos individuais e coletivos passe, contacto, avança-teúdos técnicos individuais e coletivos passe, contacto, avança-
dos, 3/4’s, defesa, ataque.dos, 3/4’s, defesa, ataque.
 A primeira clínica aconteceu no sábado 4 de Junho nos  A primeira clínica aconteceu no sábado 4 de Junho nos 
jardins da Sra. Agonia em Viana do Castelo. O próximo, no sá-jardins da Sra. Agonia em Viana do Castelo. O próximo, no sá-
bado, 25 de junho, das 11h às 12h30, é no Estádio Municipal bado, 25 de junho, das 11h às 12h30, é no Estádio Municipal 
Manuela Machado.Manuela Machado.

No Parque de Lazer do No Parque de Lazer do 
Castelinho, em Cerveira, Castelinho, em Cerveira, 
decorreu, em 10 de junho, a decorreu, em 10 de junho, a 
fi nal regional de mini-basquetefi nal regional de mini-basquete

Um acontecimento desportivo do maior interesse decorreu, no Um acontecimento desportivo do maior interesse decorreu, no 
dia 10 de junho, no Parque de Lazer do Castelinho, na sede do dia 10 de junho, no Parque de Lazer do Castelinho, na sede do 
concelho de Vila Nova de Cerveira.concelho de Vila Nova de Cerveira.
 Tratou-se da fi nal regional de míni basquete que colo- Tratou-se da fi nal regional de míni basquete que colo-
cou em competição várias coletividades distritais.cou em competição várias coletividades distritais.
 Organizada pela Associação de Basquetebol de Viana  Organizada pela Associação de Basquetebol de Viana 
do Castelo, a X fi nal Regional de míni basquete contou com o do Castelo, a X fi nal Regional de míni basquete contou com o 
apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira.apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira.
 O Parque de Lazer do Castelinho continua a ser um lo- O Parque de Lazer do Castelinho continua a ser um lo-
cal privilegiado para a prática de várias modalidades desportivas, cal privilegiado para a prática de várias modalidades desportivas, 
entre elas o basquetebol, e para outras ações recreativas para entre elas o basquetebol, e para outras ações recreativas para 
adolescentes e jovens.adolescentes e jovens.


