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GAZETILHAGAZETILHA
E DIZ O POVO E DIZ O POVO 
QUE AMOU...QUE AMOU...
ONDE O MEU ONDE O MEU 

PAÍS CHEGOU!...PAÍS CHEGOU!...
Quem sente que o seu PaísQuem sente que o seu País
Não é lixo nem manadaNão é lixo nem manada
Tem que dar ao que o dizTem que dar ao que o diz
A resposta adequadaA resposta adequada
Já há quem o tenha feitoJá há quem o tenha feito
E outros se seguirãoE outros se seguirão
Metendo tipos no eixoMetendo tipos no eixo
No respeito pela NaçãoNo respeito pela Nação
Um Portugal que tambémUm Portugal que também
Por culpa do compadrioPor culpa do compadrio
Atingiu certo desdémAtingiu certo desdém
Com clientelas a fi oCom clientelas a fi o
Clientelas nos governosClientelas nos governos
Empresas e autarquiasEmpresas e autarquias
De alargar bolsos pequenosDe alargar bolsos pequenos
Para assessores e chefi asPara assessores e chefi as
Mais gastos exageradosMais gastos exagerados
Com carros, jantares, ‘festadas’Com carros, jantares, ‘festadas’
E apoios elevadosE apoios elevados
Para alegrar camaradasPara alegrar camaradas
É com este triste estadoÉ com este triste estado
Que o meu País se confrontaQue o meu País se confronta
E ao caos ora chegadoE ao caos ora chegado
Por aproveitas de montaPor aproveitas de monta
Vê-se o Povo a suportarVê-se o Povo a suportar
As falhas da grande maltaAs falhas da grande malta
Com anos a malgastarCom anos a malgastar
Aquilo que nos faz faltaAquilo que nos faz falta

E diz o Povo que amou...E diz o Povo que amou...
Onde o meu País chegou!...Onde o meu País chegou!...

José Lopes GonçalvesJosé Lopes Gonçalves

PRESIDENTE DA REPÚBLICA PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
NA INAUGURAÇÃO DA 16.ª NA INAUGURAÇÃO DA 16.ª 
BIENAL ONDE RECEBEU BIENAL ONDE RECEBEU 
A CHAVE DE OURO DE A CHAVE DE OURO DE 
CERVEIRA E PARTICIPOU CERVEIRA E PARTICIPOU 
NA HOMENAGEM A JOSÉ NA HOMENAGEM A JOSÉ 
RODRIGUESRODRIGUES

Festas concelhias abrem com cortejo Festas concelhias abrem com cortejo 
etnográfi co e encerram com piromusicaletnográfi co e encerram com piromusical

25 Anos depois 25 Anos depois 
Cavaco Silva Cavaco Silva 
volta à Bienalvolta à Bienal
- Em Crónica da quinzena- Em Crónica da quinzena

Seis remadoras Seis remadoras 
da Juventude de da Juventude de 
Cerveira campeãs Cerveira campeãs 
nacionais em nacionais em 
junioresjuniores

Foto MotaFoto Mota
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Pague a sua assinatura através de Pague 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

CERVEIRA NOVA, O SEU JORNAL

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

DESAPARECEUDESAPARECEU
Da Branqueta (pró-Da Branqueta (pró-
ximo da Oliveira da ximo da Oliveira da 
Mosca - Valença), um Mosca - Valença), um 
cão adulto da raça cão adulto da raça 
“LABRADOR”, de pelo “LABRADOR”, de pelo 
preto.preto.

Os seus donos es-Os seus donos es-
peram desesperada-peram desesperada-
mente contacto atra-mente contacto atra-
vés dos:vés dos:

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

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

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

VENDE-SE EM REBOREDAVENDE-SE EM REBOREDA
3.045 m2 de terreno para construção3.045 m2 de terreno para construção, , 

aprovado pelo PDM, situado junto à Igreja Paroquial, aprovado pelo PDM, situado junto à Igreja Paroquial, 
ao Lar de Idosos e à Estrada Nacional ao Lar de Idosos e à Estrada Nacional 

Viana do Castelo/Valença.Viana do Castelo/Valença.

EXCELENTES PAISAGENSEXCELENTES PAISAGENS
BONS ACESSOSBONS ACESSOS

CONTACTOS: 251 792 224  /  (001) 905-826-2212CONTACTOS: 251 792 224  /  (001) 905-826-2212

E-mail: mira1fernandes@hotmail.comE-mail: mira1fernandes@hotmail.com
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MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRAMUNICÍPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA
CÂMARA MUNICIPALCÂMARA MUNICIPAL

EDITALEDITAL
REVISÃO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL REVISÃO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL 

DE VILA NOVA DE CERVEIRA - DISCUSSÃO PÚBLICA - DE VILA NOVA DE CERVEIRA - DISCUSSÃO PÚBLICA - 
SUSPENSÃO DE PROCEDIMENTOSSUSPENSÃO DE PROCEDIMENTOS

  José Manuel Vaz Carpinteira, Presidente da Câmara Municipal do concelho de José Manuel Vaz Carpinteira, Presidente da Câmara Municipal do concelho de 
Vila Nova de Cerveira:Vila Nova de Cerveira:
 Torna público, nos termos do artigo 130.º do Código de Procedimento Administrativo,  Torna público, nos termos do artigo 130.º do Código de Procedimento Administrativo, 
que:que:
 1. Por força do período de discussão pública da revisão do Plano Director Municipal de  1. Por força do período de discussão pública da revisão do Plano Director Municipal de 
Vila Nova de Cerveira se suspendem os procedimentos de informação prévia, de comunicação Vila Nova de Cerveira se suspendem os procedimentos de informação prévia, de comunicação 
prévia e de licenciamento, nas áreas a abranger por novas regras urbanísticas constantes do prévia e de licenciamento, nas áreas a abranger por novas regras urbanísticas constantes do 
Plano supra referido a partir do dia 04 de Julho de 2011, data de inicio do período de discussão Plano supra referido a partir do dia 04 de Julho de 2011, data de inicio do período de discussão 
pública e até à data de entrada em vigor do plano, por força do n.º 1 do artigo 1 17.º do Decreto-pública e até à data de entrada em vigor do plano, por força do n.º 1 do artigo 1 17.º do Decreto-
Lei 380/99, de 22.09, na redacção actual. Lei 380/99, de 22.09, na redacção actual. 
 2. Excepciona os pedidos instruídos com informação prévia favorável e vinculativa  2. Excepciona os pedidos instruídos com informação prévia favorável e vinculativa 
(1 ano) por força do n.º 4 do artigo 17.º do Regime Jurídico de Urbanização e Edifi cação, e os (1 ano) por força do n.º 4 do artigo 17.º do Regime Jurídico de Urbanização e Edifi cação, e os 
pedidos referentes a obras de urbanização ou obras de alteração, nos termos do n.º 4 do artigo pedidos referentes a obras de urbanização ou obras de alteração, nos termos do n.º 4 do artigo 
1 17.º do Decreto-Lei 380/99, de 22.09, na redacção actual. 1 17.º do Decreto-Lei 380/99, de 22.09, na redacção actual. 
 Toma ainda público que qualquer reclamação, observação ou sugestão deve ser apre- Toma ainda público que qualquer reclamação, observação ou sugestão deve ser apre-
sentada por escrito, dentro do período de discussão pública, em impresso próprio existente para sentada por escrito, dentro do período de discussão pública, em impresso próprio existente para 
efeito na Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira e nas Juntas de Freguesia, devendo este efeito na Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira e nas Juntas de Freguesia, devendo este 
ser entregue, devidamente assinado, no Balcão Único da Câmara Municipal, ou remetido ao ser entregue, devidamente assinado, no Balcão Único da Câmara Municipal, ou remetido ao 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, por carta registada com aviso de Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, por carta registada com aviso de 
recepção, pode também ser utilizada a aplicação electrónica disponível para o efeito no sítio recepção, pode também ser utilizada a aplicação electrónica disponível para o efeito no sítio 
electrónico da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira.electrónico da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira.
 Para constar se publica este e outros de igual teor que vão ser afi xados nos lugares  Para constar se publica este e outros de igual teor que vão ser afi xados nos lugares 
públicos de estilo.públicos de estilo.

 Paços do Concelho de Vila Nova de Cerveira, 01 de Julho do ano 2011.  Paços do Concelho de Vila Nova de Cerveira, 01 de Julho do ano 2011. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA,O PRESIDENTE DA CÂMARA,
José Manuel Vaz CarpinteiraJosé Manuel Vaz Carpinteira
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MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRAMUNICÍPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA
CÂMARA MUNICIPALCÂMARA MUNICIPAL

EDITALEDITAL
  José Manuel Vaz Carpinteira, Presidente da Câmara Municipal do concelho de José Manuel Vaz Carpinteira, Presidente da Câmara Municipal do concelho de 
Vila Nova de Cerveira:Vila Nova de Cerveira:

 Torna público que, no dia 17 de Agosto de 2011, pelas 11,00 horas, no edifício do Mer- Torna público que, no dia 17 de Agosto de 2011, pelas 11,00 horas, no edifício do Mer-
cado Municipal de Vila Nova de Cerveira, se procederá, nos termos do Regulamento em vigor, cado Municipal de Vila Nova de Cerveira, se procederá, nos termos do Regulamento em vigor, 
à arrematação, em hasta pública, do direito à ocupação, pelo período de 7 anos, das bancas do à arrematação, em hasta pública, do direito à ocupação, pelo período de 7 anos, das bancas do 
mercado municipal a seguir indicadas, com as bases de licitação que, respectivamente, também mercado municipal a seguir indicadas, com as bases de licitação que, respectivamente, também 
se indicam:se indicam:

BancasBancas Base licitação (eurosBase licitação (euros Designação dos possíveis Designação dos possíveis 
produtos para vendaprodutos para venda

BB € 150,00€ 150,00 FloresFlores

E ou FE ou F € 250,00€ 250,00 PeixePeixe

G ou HG ou H € 250,00€ 250,00 PeixePeixe

T ou UT ou U € 250,00€ 250,00 Fruta e legumesFruta e legumes

44 € 400,00€ 400,00 Fruta e legumesFruta e legumes

 O lanço mínimo, da arrematação, será de € 50,00. O lanço mínimo, da arrematação, será de € 50,00.
 Os arrematantes serão devidamente identifi cados, no acto da arrematação, pelo bi- Os arrematantes serão devidamente identifi cados, no acto da arrematação, pelo bi-
lhete de identidade ou documento equivalente e, quando não sejam os próprios, deverão apre-lhete de identidade ou documento equivalente e, quando não sejam os próprios, deverão apre-
sentar procuração bastante, devendo fazer-se acompanhar também do respectivo cartão de sentar procuração bastante, devendo fazer-se acompanhar também do respectivo cartão de 
contribuinte fi scal. contribuinte fi scal. 
 O pagamento do valor da arrematação será efectuado nos termos do artigo 6° do  O pagamento do valor da arrematação será efectuado nos termos do artigo 6° do 
Regulamento. Regulamento. 
 O referido Regulamento do Mercado Municipal, aprovado pela Assembleia Municipal,  O referido Regulamento do Mercado Municipal, aprovado pela Assembleia Municipal, 
poderá ser consultado por quaisquer interessados no Serviço de Atendimento ao Utente - Bal-poderá ser consultado por quaisquer interessados no Serviço de Atendimento ao Utente - Bal-
cão Único desta Câmara Municipal, todos os dias úteis, nas horas de Expediente (9,00 ás 12,30 cão Único desta Câmara Municipal, todos os dias úteis, nas horas de Expediente (9,00 ás 12,30 
horas e 13,30 ás 16,00 horas).horas e 13,30 ás 16,00 horas).
 Para constar e devidos efeitos se passou este e outros de igual teor que vão ser afi xa- Para constar e devidos efeitos se passou este e outros de igual teor que vão ser afi xa-
dos nos lugares de estilo.dos nos lugares de estilo.

 E eu, Vítor Manuel Passos Pereira, Chefe da Divisão Administrativa e Financeira da  E eu, Vítor Manuel Passos Pereira, Chefe da Divisão Administrativa e Financeira da 
Câmara Municipal o subscrevi.Câmara Municipal o subscrevi.

 Vila Nova de Cerveira, aos quinze dias do mês de Julho do ano dois mil e onze. Vila Nova de Cerveira, aos quinze dias do mês de Julho do ano dois mil e onze.

O Presidente da Câmara Municipal,O Presidente da Câmara Municipal,
José Manuel Vaz CarpinteiraJosé Manuel Vaz Carpinteira

ASSINE O 
N/ JORNAL 

DIGITAL
SÓ: € 12,50/ANO
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ASSINE, LEIAASSINE, LEIA

E DIVULGUEE DIVULGUE

“CERVEIRA NOVA”“CERVEIRA NOVA”

FESTAS CONCELHIAS 2011FESTAS CONCELHIAS 2011
DE 4 A 7 DE AGOSTODE 4 A 7 DE AGOSTO
ABERTURA COM CORTEJO ETNOGRÁFICO EABERTURA COM CORTEJO ETNOGRÁFICO E
ENCERRAMENTO COM  ESPETÁCULO PIROMUSICALENCERRAMENTO COM  ESPETÁCULO PIROMUSICAL
 As festas concelhias relativas a 2011 decorrem, em Vila Nova de  As festas concelhias relativas a 2011 decorrem, em Vila Nova de 
Cerveira, nos dias 4, 5, 6 e 7 de agosto com o seguinteCerveira, nos dias 4, 5, 6 e 7 de agosto com o seguinte

PROGRAMA:PROGRAMA:

DIA 4DIA 4
- 08h00 - Alvorada- 08h00 - Alvorada
- 20h30 - Cortejo Etnográfi co- 20h30 - Cortejo Etnográfi co
- 23h00 - Atuação de Quim Barreiros- 23h00 - Atuação de Quim Barreiros

DIA 5DIA 5
- 08H00 - Alvorada- 08H00 - Alvorada
- 09h00 - Entrada dos Bombos de Cornes- 09h00 - Entrada dos Bombos de Cornes
- 18h00 - Despedida dos Bombos- 18h00 - Despedida dos Bombos
- 21h00 - Entrada dos Cavaquinhos de Lovelhe e Escola de Concertinas - 21h00 - Entrada dos Cavaquinhos de Lovelhe e Escola de Concertinas 
               de Campos (no Auditório Municipal)               de Campos (no Auditório Municipal)
- 22h30 - Grande concerto com a orquestra Costa Rica- 22h30 - Grande concerto com a orquestra Costa Rica

DIA 6DIA 6
- 08h00 - Alvorada- 08h00 - Alvorada
- 09h00 - Entrada dos Bombos de Sopo, Covas e Malinos, dos Arcos - 09h00 - Entrada dos Bombos de Sopo, Covas e Malinos, dos Arcos 
               de Valdevez               de Valdevez
- 10h00 - Entrada das bandas de música de Riva d’Ave e dos Mineiros do Pejão, em frente à Câmara Municipal- 10h00 - Entrada das bandas de música de Riva d’Ave e dos Mineiros do Pejão, em frente à Câmara Municipal
- 11h00 - Missa na Capela de S. Sebastião. No fi nal, junto à igreja Matriz, receção de S. Sebastião a S. Roque- 11h00 - Missa na Capela de S. Sebastião. No fi nal, junto à igreja Matriz, receção de S. Sebastião a S. Roque
- 12h00 - Grande partida de fogo do ar- 12h00 - Grande partida de fogo do ar
- 14h00 - Início, no Terreiro, do concerto pelas bandas de música- 14h00 - Início, no Terreiro, do concerto pelas bandas de música
- 18h00 - Despedida dos bombos- 18h00 - Despedida dos bombos
- 21h00 - Fim do concerto das bandas de música, junto à igreja- 21h00 - Fim do concerto das bandas de música, junto à igreja
- 22h30 - Grande concerto musical, no Terreiro, pelo grupo Roconorte- 22h30 - Grande concerto musical, no Terreiro, pelo grupo Roconorte
- 00h30 - Grande partida de fogo, no Castelo D. Dinis- 00h30 - Grande partida de fogo, no Castelo D. Dinis

DIA 7DIA 7
- 08h00 - Alvorada- 08h00 - Alvorada
- 09h00 - Entrada da banda musical velha de Barroselas- 09h00 - Entrada da banda musical velha de Barroselas
- 11h00 - Missa solene e sermão em honra de S. Sebastião- 11h00 - Missa solene e sermão em honra de S. Sebastião
- 16h00 - Entrada da fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima- 16h00 - Entrada da fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima
- 17h00 - Majestosa procissão- 17h00 - Majestosa procissão
- 22h30 - Grande concerto, abrilhantado pelo grupo Belcanto Show- 22h30 - Grande concerto, abrilhantado pelo grupo Belcanto Show
- 00h30 - Grande partida de fogo piro musical no Mercado Municipal- 00h30 - Grande partida de fogo piro musical no Mercado Municipal

UNISÉNIOR UNISÉNIOR 
- UM SALTO ATÉ AO “OUTRO LADO”- UM SALTO ATÉ AO “OUTRO LADO”
 Chegados ao fi m de mais  Chegados ao fi m de mais 
um ano de atividade, a UNISÉNIOR um ano de atividade, a UNISÉNIOR 
(Universidade Sénior de V. N. Cervei-(Universidade Sénior de V. N. Cervei-
ra), depois de ter realizado eleições ra), depois de ter realizado eleições 
para os seus Órgãos dirigentes, bié-para os seus Órgãos dirigentes, bié-
nio 2011/2013, promoveu o já tradi-nio 2011/2013, promoveu o já tradi-
cional convívio de alunos, sócios e cional convívio de alunos, sócios e 
professores.professores.
 Assim, numa destas manhãs  Assim, numa destas manhãs 
solarengas e convidativas caravana solarengas e convidativas caravana 
bem representativa, partiu da sua bem representativa, partiu da sua 
Sede, rumo a S. Campio de Lonxe, Sede, rumo a S. Campio de Lonxe, 
ali, na vizinha paróquia de Figueiró, ali, na vizinha paróquia de Figueiró, 
Ayuntamiento de Tomiño, onde já se Ayuntamiento de Tomiño, onde já se 
encontravam os mais madrugadores encontravam os mais madrugadores 
e servidores do coletivo, preparando e servidores do coletivo, preparando 
os “assadores”, para que à hora, as os “assadores”, para que à hora, as 
mesas pudessem estar “à maneira”, mesas pudessem estar “à maneira”, 
quer com os petiscos e guloseimas quer com os petiscos e guloseimas 
que cada um foi distribuindo, quer que cada um foi distribuindo, quer 
com as sardinhas e as fêveras que, com as sardinhas e as fêveras que, 
apetitosas e fumegantes, proporcio-apetitosas e fumegantes, proporcio-
naram um abundante e saboroso re-naram um abundante e saboroso re-
pasto!pasto!
 Já retemperados foi a vez  Já retemperados foi a vez 
de “umas modinhas” animarem a de “umas modinhas” animarem a 
malta, e de algumas palavras de malta, e de algumas palavras de 
saudação da nova equipa dirigente, saudação da nova equipa dirigente, 
sempre acreditando que o futuro da sempre acreditando que o futuro da 
UNISÉNIOR se afi rma e se renova à UNISÉNIOR se afi rma e se renova à 
medida que os anos passam.medida que os anos passam.
 Antes da partida ainda uma  Antes da partida ainda uma 
“mirada” por todo aquele belo conjun-“mirada” por todo aquele belo conjun-
to arquitetónico do complexo religioso to arquitetónico do complexo religioso 

(o Santuário de S. Campio, as Cape-(o Santuário de S. Campio, as Cape-
las votivas, a casa do Peregrino, o las votivas, a casa do Peregrino, o 
logradouro, as imagens, as Fontes), logradouro, as imagens, as Fontes), 
tudo trabalhado em granito por “can-tudo trabalhado em granito por “can-
teiros artistas” alguns deles de Sopo!teiros artistas” alguns deles de Sopo!
 Cada um deixou à sua  Cada um deixou à sua 
maneira uma oração ou um agrade-maneira uma oração ou um agrade-
cimento, pois se uns ali foram pela cimento, pois se uns ali foram pela 
primeira vez, outros relembraram primeira vez, outros relembraram 
amores de juventude e, outros ainda, amores de juventude e, outros ainda, 
não quiseram esquecer as “graças” não quiseram esquecer as “graças” 
de que S. Campio terá sido patrono!de que S. Campio terá sido patrono!
 Bela jornada de confrater- Bela jornada de confrater-
nização, saudação e amizade e belo nização, saudação e amizade e belo 

mais este “abraço”, entre as duas mais este “abraço”, entre as duas 
margens do Rio Minho, e entre as margens do Rio Minho, e entre as 
gentes de Cerveira e Tomiño, agora gentes de Cerveira e Tomiño, agora 
pela mão da UNISÉNIOR, lançando pela mão da UNISÉNIOR, lançando 
mais um elo de ligação entre duas mais um elo de ligação entre duas 
comunidades, com vontade de se comunidades, com vontade de se 
irmanarem, mas que tem custado a irmanarem, mas que tem custado a 
concretizar-se, talvez por desleixo de concretizar-se, talvez por desleixo de 
quem tem  a responsabilidade de fa-quem tem  a responsabilidade de fa-
zer avançar o processo!zer avançar o processo!

V. N. Cerveira, 02 de julho 2011V. N. Cerveira, 02 de julho 2011

R. M.R. M.

Sugestões e outros registosSugestões e outros registos
Quinta novamente a Quinta novamente a 
precisar de limpezaprecisar de limpeza
 A “Quinta do Brigadeiro”, localizada  A “Quinta do Brigadeiro”, localizada 
próximo do Bairro Municipal, que foi anterior-próximo do Bairro Municipal, que foi anterior-
mente limpa, com o decorrer do tempo co-mente limpa, com o decorrer do tempo co-
meçou novamente a crescer e desenvolver meçou novamente a crescer e desenvolver 
grande quantidade de silvas, ervas, rama-grande quantidade de silvas, ervas, rama-
das, etc., dando, assim, um aspeto de aban-das, etc., dando, assim, um aspeto de aban-
dono e uma imagem pouco sedutora, para dono e uma imagem pouco sedutora, para 
quem nos visita.quem nos visita.
 Ficando localizada precisamente à  Ficando localizada precisamente à 
entrada da vila e aproximando-se as festas entrada da vila e aproximando-se as festas 
do concelho e a abertura da 16.ª Bienal In-do concelho e a abertura da 16.ª Bienal In-
ternacional de Arte de Vila Nova de Cerveira, ternacional de Arte de Vila Nova de Cerveira, 
seria de enaltecer uma limpeza na mesma, seria de enaltecer uma limpeza na mesma, 
para que os visitantes se retirem com as me-para que os visitantes se retirem com as me-
lhores impressões da nossa terra.lhores impressões da nossa terra.

Escreve:Escreve:
Gaspar Lopes VianaGaspar Lopes Viana

CONCURSO de poesia - CONCURSO de poesia - 
“A poesia no encontro do tempo”“A poesia no encontro do tempo”

REGULAMENTOREGULAMENTO
a) - No CONCURSO “A poesia no encontro do tempo” podem participar os a) - No CONCURSO “A poesia no encontro do tempo” podem participar os 
sócios, os patrocinadores das atividades do Centro de Cultura, bem como sócios, os patrocinadores das atividades do Centro de Cultura, bem como 
todos os residentes na freguesia de Campos e outros;todos os residentes na freguesia de Campos e outros;
b) - No Concurso “A poesia no encontro do tempo”. o tema é livre e a forma b) - No Concurso “A poesia no encontro do tempo”. o tema é livre e a forma 
também. também. 
c) - Cada elemento poderá concorrer com três trabalhos inéditos (não publi-c) - Cada elemento poderá concorrer com três trabalhos inéditos (não publi-
cados em livro, imprensa, blog, facbook…) sob pseudónimos diferentes;cados em livro, imprensa, blog, facbook…) sob pseudónimos diferentes;
d) - O ou os trabalhos a concurso serão apresentados em papel de formato d) - O ou os trabalhos a concurso serão apresentados em papel de formato 
A4, em cor branca, passados em computador (letra n.º 12 e Times New Ro-A4, em cor branca, passados em computador (letra n.º 12 e Times New Ro-
man); man); 
e) - Cada concorrente entregará, em envelope fechado, a sua identifi cação: e) - Cada concorrente entregará, em envelope fechado, a sua identifi cação: 
nome, direção, n.º de telefone ou número de associado do CCC, se for o nome, direção, n.º de telefone ou número de associado do CCC, se for o 
caso;caso;
f) - Cada concorrente fará a sua inscrição para o Concurso “A poesia no en-f) - Cada concorrente fará a sua inscrição para o Concurso “A poesia no en-
contro do tempo”, no Centro de Cultura de Campos, até ao dia 15 (quinze) do contro do tempo”, no Centro de Cultura de Campos, até ao dia 15 (quinze) do 
mês de Agosto, enviando pelo correio.mês de Agosto, enviando pelo correio.
h) - Cada concorrente será identifi cado com o número de inscrição e fi cando h) - Cada concorrente será identifi cado com o número de inscrição e fi cando 
convidado a ler o(s) seu(s) trabalhos(s) na noite do dia 9, do mês de Setem-convidado a ler o(s) seu(s) trabalhos(s) na noite do dia 9, do mês de Setem-
bro, em momento de festa;bro, em momento de festa;
i) - O prémio, para as três melhores poesias, será entregue no fi nal do Recital i) - O prémio, para as três melhores poesias, será entregue no fi nal do Recital 
e em público. Constará, de um Certifi cado “Menção Honrosa” e uma t-shirt e em público. Constará, de um Certifi cado “Menção Honrosa” e uma t-shirt 
alusiva às Bodas de Prata, do Centro de Cultura de Campos; alusiva às Bodas de Prata, do Centro de Cultura de Campos; 
j) - Todos os concorrentes receberão um Certifi cado de participação no Con-j) - Todos os concorrentes receberão um Certifi cado de participação no Con-
curso “A poesia no encontro do tempo”;curso “A poesia no encontro do tempo”;
l) - Todos os concorrentes que se apresentarem para ler as suas poesias, l) - Todos os concorrentes que se apresentarem para ler as suas poesias, 
darão a respectiva autorização para serem fotografados. As fotografi as serão darão a respectiva autorização para serem fotografados. As fotografi as serão 
para o arquivo do Centro de Cultura de Campos, entidade organizadora do para o arquivo do Centro de Cultura de Campos, entidade organizadora do 
concurso e para publicação no seu blog, - camposcentrocultura.wordpress.concurso e para publicação no seu blog, - camposcentrocultura.wordpress.
com - bem como, todos os trabalhos entregues.com - bem como, todos os trabalhos entregues.
m) - O júri para o Concurso “A poesia no encontro do tempo” será constitu-m) - O júri para o Concurso “A poesia no encontro do tempo” será constitu-
ído por três elementos, designados pela Direção do Centro de Cultura de ído por três elementos, designados pela Direção do Centro de Cultura de 
Campos;Campos;
n) - O que não consta deste Regulamento será decidido, por votação do Júri, n) - O que não consta deste Regulamento será decidido, por votação do Júri, 
constituído para o efeito.constituído para o efeito.

Centro de Cultura de Campos Centro de Cultura de Campos 
14 Junho de 201114 Junho de 2011

Com as festas de S. Sebastião e Com as festas de S. Sebastião e 
S. Roque não há tristeza que afete...S. Roque não há tristeza que afete...
Não estejamos tristesNão estejamos tristes
Sempre com a cara alegreSempre com a cara alegre
Passear pelas nossas lindas ruas...Passear pelas nossas lindas ruas...
Principalmente na Queirós RibeiroPrincipalmente na Queirós Ribeiro
Que é uma maravilha!Que é uma maravilha!
Dá-nos sombra, calor e muito amorDá-nos sombra, calor e muito amor
A cara triste fi ca feiaA cara triste fi ca feia
Sorrir e sempre a sorrir é maravilhoso.Sorrir e sempre a sorrir é maravilhoso.
Dá alegria ao cerveirense que esteja tristeDá alegria ao cerveirense que esteja triste
Sejamos alegres, pois a alegria dá saúde...Sejamos alegres, pois a alegria dá saúde...
Temos que retribuir a nossa alegriaTemos que retribuir a nossa alegria
A todos que se encontram com tristezaA todos que se encontram com tristeza
Temos que ajudar a ultrapassar tudo de mal que nos aparece na vida.Temos que ajudar a ultrapassar tudo de mal que nos aparece na vida.
E sendo assim, vamos andandoE sendo assim, vamos andando
O nosso dia-a-dia a pensar que a alegria dá saúde e que as festas de S. O nosso dia-a-dia a pensar que a alegria dá saúde e que as festas de S. 
Sebastião e S. Roque estão à porta...Sebastião e S. Roque estão à porta...

Judite CarvalhoJudite Carvalho
(Cerveira)(Cerveira)

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

Contacto:
Telm.: 963 040 429
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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. Dinis
C.C. Ilha dos Amores, Loja 7
4920-270 Vila Nova de Cerveira
Tel./Fax. 251 792 013
cerveiracomprarcasa@gmail.com
www.comprarcasa.pt/cerveira

MINHOCERVO - Mediação Imobiliária, Lda.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

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

FRANCLIM & FERNANDES, LDA.FRANCLIM & FERNANDES, LDA.
VENDA DE PNEUS  /  PROMOÇÕESVENDA DE PNEUS  /  PROMOÇÕES
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEISACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS

MUDANÇAS DE ÓLEO MUDANÇAS DE ÓLEO 
ALINHAMENTO DE DIRECÇÕESALINHAMENTO DE DIRECÇÕES

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

CASADOMELCASADOMEL
De Franclim & Fernandes, Lda.De Franclim & Fernandes, Lda.

VENDA DE MEL E PRODUTOS APÍCOLASVENDA DE MEL E PRODUTOS APÍCOLAS

Rua do Forte, n.º 7 (em frente à GNR)Rua do Forte, n.º 7 (em frente à GNR)
4920-000 VILA NOVA DE CERVEIRA4920-000 VILA NOVA DE CERVEIRA

Contactos: Telf.: 251 795 562 / Telm.: 933 612 688Contactos: Telf.: 251 795 562 / Telm.: 933 612 688

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

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

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

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
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ALIMENTACION - ESTACO

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
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Textos da responsabilidade do Gabinete de Imprensa da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira

13 Julho 201113 Julho 2011

REUNIÃO DO EXECUTIVOREUNIÃO DO EXECUTIVO
Período antes da ordem do dia Período antes da ordem do dia 

Inauguração da 16.ª Bienal de Cerveira – Visita de Sua Inauguração da 16.ª Bienal de Cerveira – Visita de Sua • • 
Excelência o Presidente da República – oferta de Cha-Excelência o Presidente da República – oferta de Cha-
ve de Ouro do Concelho ve de Ouro do Concelho 

  
Ordem do dia Ordem do dia 

Órgão ExecutivoÓrgão Executivo
Aprovação da ata da reunião de 29 de Junho de 2011 Aprovação da ata da reunião de 29 de Junho de 2011 • • 
Tarifas de água para consumo doméstico, recolha de Tarifas de água para consumo doméstico, recolha de • • 
águas residuais e resíduos sólidos urbanos – atualiza-águas residuais e resíduos sólidos urbanos – atualiza-
ção ção 
Proposta para atribuição de comparticipação fi nanceira Proposta para atribuição de comparticipação fi nanceira • • 
pontual à Associação Comédias do Minho – Queima pontual à Associação Comédias do Minho – Queima 
de Judas de Judas 
Proposta para atribuição de comparticipação fi nanceira Proposta para atribuição de comparticipação fi nanceira • • 
anual a associações e clubes desportivos anual a associações e clubes desportivos 
Proposta para atribuição de comparticipação fi nanceira Proposta para atribuição de comparticipação fi nanceira • • 
anual a IPSS – instituições particulares de solidarieda-anual a IPSS – instituições particulares de solidarieda-
de socialde social

Serviços MunicipaisServiços Municipais
Assembleia Municipal de Vila Nova de Cerveira – Deli-Assembleia Municipal de Vila Nova de Cerveira – Deli-• • 
berações da última Assembleia Municipal berações da última Assembleia Municipal 

  
Rendas e ConcessõesRendas e Concessões

Danigil, Lda. – averbamento do lugar da feira n.º 65 Danigil, Lda. – averbamento do lugar da feira n.º 65 • • 
Ana Maria Lima da Silva – pagamento da renda do mês Ana Maria Lima da Silva – pagamento da renda do mês • • 
de Junho de 2011 em prestações de Junho de 2011 em prestações 
Arrematação, em hasta pública, de bancas no mercado Arrematação, em hasta pública, de bancas no mercado • • 
municipal – fi xação da base de licitação nos termos do municipal – fi xação da base de licitação nos termos do 
artigo 7º do Regulamento do Mercado Municipal artigo 7º do Regulamento do Mercado Municipal 

Juntas de FreguesiaJuntas de Freguesia
Freguesia de Vila Meã – antecipação de verba prevista Freguesia de Vila Meã – antecipação de verba prevista • • 
no protocolo celebrado com a Câmara Municipal no protocolo celebrado com a Câmara Municipal 

Fundações, Associações Culturais, Fundações, Associações Culturais, 
Desportivas, Humanitárias e ClubesDesportivas, Humanitárias e Clubes

Clube Desportivo de Cerveira – pedido de patrocínio Clube Desportivo de Cerveira – pedido de patrocínio • • 
Adecus – Associação Desportiva e Cultural de Sapar-Adecus – Associação Desportiva e Cultural de Sapar-• • 
dos – XI Prova de Motocross de Sapardos - solicitação dos – XI Prova de Motocross de Sapardos - solicitação 
de apoio de apoio 

Requerimentos de interesse particularRequerimentos de interesse particular
António Costa Gomes – pedido de autorização para António Costa Gomes – pedido de autorização para • • 
engraxar sapatosengraxar sapatos

Expediente e assuntos diversosExpediente e assuntos diversos
Área Alto Minho – Pacto de Autarcas – formulário de Área Alto Minho – Pacto de Autarcas – formulário de • • 
adesão adesão 
EP – Estradas de Portugal, S.A. – protocolo EP – Estradas de Portugal, S.A. – protocolo • • 
STAL – Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Ad-STAL – Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Ad-• • 
ministração Local – Petição “Não à redução do número ministração Local – Petição “Não à redução do número 
de autarquias e de trabalhadores”de autarquias e de trabalhadores”
Programa Operacional Potencial Humano – Aprovação Programa Operacional Potencial Humano – Aprovação • • 
de candidatura a estágios profi ssionais de candidatura a estágios profi ssionais 
Resumo diário da tesouraria Resumo diário da tesouraria • • 
 Aprovação da ata em minuta  Aprovação da ata em minuta • • 

Cavaco Silva presidiu à inauguração da 16ª edição do certameCavaco Silva presidiu à inauguração da 16ª edição do certame
Presidente da República destacou papel da Bienal e de Cerveira Presidente da República destacou papel da Bienal e de Cerveira 
na projeção de uma boa imagem internacional de Portugalna projeção de uma boa imagem internacional de Portugal

 O Presidente da República presidiu sábado, dia 16, à  O Presidente da República presidiu sábado, dia 16, à 
inauguração da 16ª Bienal de Cerveira. Elogiou artistas e au-inauguração da 16ª Bienal de Cerveira. Elogiou artistas e au-
tarcas, garantindo que são ambos responsáveis pelo sucesso tarcas, garantindo que são ambos responsáveis pelo sucesso 
do certame, “invulgar em qualquer parte do mundo”. Duas pala-do certame, “invulgar em qualquer parte do mundo”. Duas pala-
vras resumem, na opinião do Chefe de Estado, o segredo desse vras resumem, na opinião do Chefe de Estado, o segredo desse 
sucesso: imaginação e persistência, e fazem de Vila Nova de sucesso: imaginação e persistência, e fazem de Vila Nova de 
Cerveira, “além do local aprazível que sempre foi (…) um polo Cerveira, “além do local aprazível que sempre foi (…) um polo 
internacional de arte contemporânea e um destino turístico para internacional de arte contemporânea e um destino turístico para 
quem quiser conhecer os movimentos e tendências da arte nas quem quiser conhecer os movimentos e tendências da arte nas 
últimas três décadas”.últimas três décadas”.
 Cavaco Silva começou por felicitar os artistas e recor- Cavaco Silva começou por felicitar os artistas e recor-
dou Jaime Isidoro e o seu papel na Bienal e na consolidação de dou Jaime Isidoro e o seu papel na Bienal e na consolidação de 
Cerveira enquanto Vila das Artes.Cerveira enquanto Vila das Artes.
 O Presidente da República considerou a Bienal “um  O Presidente da República considerou a Bienal “um 
caso exemplar”, não apenas no âmbito da cultura, mas ainda no caso exemplar”, não apenas no âmbito da cultura, mas ainda no 
ordenamento do território, com repercussões na projeção inter-ordenamento do território, com repercussões na projeção inter-
nacional do país. Um caso de sucesso que seria, disse, impen-nacional do país. Um caso de sucesso que seria, disse, impen-
sável em 1978, pelo menos para a maioria das pessoas. sável em 1978, pelo menos para a maioria das pessoas. 

Cavaco elogiou tenacidade do MunicípioCavaco elogiou tenacidade do Município

 Cavaco Silva deu, ele próprio, a resposta para o que  Cavaco Silva deu, ele próprio, a resposta para o que 
considerou ser o “segredo” e que, como referimos, se baseia na considerou ser o “segredo” e que, como referimos, se baseia na 
imaginação e na persistência. “Imaginação de artistas, sem dú-imaginação e na persistência. “Imaginação de artistas, sem dú-
vida; mas imaginação também, dos autarcas, que lhes lançaram vida; mas imaginação também, dos autarcas, que lhes lançaram 
o desafi o e souberam esperar para colher, no longo prazo, os o desafi o e souberam esperar para colher, no longo prazo, os 
resultados. Persistência de pintores, escultores e galeristas, que resultados. Persistência de pintores, escultores e galeristas, que 
agarraram a oportunidade e não desistiram às primeiras críticas; agarraram a oportunidade e não desistiram às primeiras críticas; 
mas persistência também do Município de Cerveira, que teve a mas persistência também do Município de Cerveira, que teve a 
tenacidade bastante para fazer da Bienal uma rotina, assumindo-tenacidade bastante para fazer da Bienal uma rotina, assumindo-
se orgulhosamente como um polo artístico e cultural”, explicou.se orgulhosamente como um polo artístico e cultural”, explicou.
 Para Cavaco Silva, não basta haver património, “é pre- Para Cavaco Silva, não basta haver património, “é pre-
ciso geri-lo e dinamizá-lo”, como aconteceu em Cerveira. Por ciso geri-lo e dinamizá-lo”, como aconteceu em Cerveira. Por 
isso, diria já na parte fi nal da sua intervenção, a Bienal, “ao pro-isso, diria já na parte fi nal da sua intervenção, a Bienal, “ao pro-
jetar-se como iniciativa sem fronteiras, onde concorrem artistas jetar-se como iniciativa sem fronteiras, onde concorrem artistas 

de todo o mundo, é também a imagem de Portugal que Cerveira de todo o mundo, é também a imagem de Portugal que Cerveira 
projeta: a imagem de um país com um profundo enraizamento projeta: a imagem de um país com um profundo enraizamento 
histórico e uma forte identidade, mas um país, também, onde a histórico e uma forte identidade, mas um país, também, onde a 
contemporaneidade tem lugar cativo”.contemporaneidade tem lugar cativo”.

A perseverança que faz a diferençaA perseverança que faz a diferença

 As palavras que Cavaco Silva viria a proferir, encerran- As palavras que Cavaco Silva viria a proferir, encerran-
do a sessão, estiveram em total consonância com a intervenção do a sessão, estiveram em total consonância com a intervenção 
que abriu a sessão, do presidente da Câmara e do Conselho que abriu a sessão, do presidente da Câmara e do Conselho 
de Administração da Fundação Bienal de Cerveira, José Manuel de Administração da Fundação Bienal de Cerveira, José Manuel 
Carpinteira. O autarca começou exatamente por afi rmar que esta Carpinteira. O autarca começou exatamente por afi rmar que esta 
16ª Bienal é a prova viva de que a perseverança das pessoas faz 16ª Bienal é a prova viva de que a perseverança das pessoas faz 
toda a diferença.toda a diferença.
 O presidente fez depois uma analogia com o tema des- O presidente fez depois uma analogia com o tema des-
ta edição, “Redes 2011”, com os tempos atuais, em que é preciso ta edição, “Redes 2011”, com os tempos atuais, em que é preciso 
trabalhar em rede para triunfar, como aconteceu com o certame trabalhar em rede para triunfar, como aconteceu com o certame 
que, nas suas palavras, se caracteriza pela longevidade, irreve-que, nas suas palavras, se caracteriza pela longevidade, irreve-
rência e vitalidade.rência e vitalidade.
 Depois de agradecer aos pioneiros, evocando Jaime  Depois de agradecer aos pioneiros, evocando Jaime 
Isidoro, José Rodrigues e Henrique Silva, o autarca disse que Isidoro, José Rodrigues e Henrique Silva, o autarca disse que 
os propósitos de hoje são os de sempre, com a consolidação os propósitos de hoje são os de sempre, com a consolidação 
e o desenvolvimento de novos projetos, como a incubadora de e o desenvolvimento de novos projetos, como a incubadora de 
indústrias criativas e o apoio aos jovens que queiram empreen-indústrias criativas e o apoio aos jovens que queiram empreen-
der. der. 
 José Manuel Carpinteira aludiu também aos resultados  José Manuel Carpinteira aludiu também aos resultados 
do Censos 2011, que concluem que Cerveira cresceu cinco por do Censos 2011, que concluem que Cerveira cresceu cinco por 
cento em termos de residentes, ao contrário de Viana do Caste-cento em termos de residentes, ao contrário de Viana do Caste-
lo: “estamos a travar a desertifi cação”, disse. lo: “estamos a travar a desertifi cação”, disse. 
 Este crescimento tem, para o autarca, uma relação  Este crescimento tem, para o autarca, uma relação 
direta com o investimento sustentado, nomeadamente com re-direta com o investimento sustentado, nomeadamente com re-
curso ao QREN, sem descurar a saúde fi nanceira do município. curso ao QREN, sem descurar a saúde fi nanceira do município. 
Deu como exemplo os dois novos centros escolares, a rede de Deu como exemplo os dois novos centros escolares, a rede de 
saneamento, a requalifi cação do parque empresarial e a rege-saneamento, a requalifi cação do parque empresarial e a rege-
neração urbana, destacando que a cerimónia estava a decorrer neração urbana, destacando que a cerimónia estava a decorrer 

precisamente num novo espaço, fruto do alargamento e benefi -precisamente num novo espaço, fruto do alargamento e benefi -
ciação do Fórum Cultural.ciação do Fórum Cultural.
 José Manuel Carpinteira agradeceu aos funcionários e  José Manuel Carpinteira agradeceu aos funcionários e 
colaboradores que trabalharam para que esta Bienal fosse pos-colaboradores que trabalharam para que esta Bienal fosse pos-
sível, destacou o apoio da CCDRN, através do ON2 e saudou os sível, destacou o apoio da CCDRN, através do ON2 e saudou os 
artistas. artistas. 
 No fi nal, entregou a “Chave de Ouro do Concelho” ao  No fi nal, entregou a “Chave de Ouro do Concelho” ao 
Presidente da República, considerando-a sinónimo de conside-Presidente da República, considerando-a sinónimo de conside-
ração e símbolo da hospitalidade dos cerveirenses. ração e símbolo da hospitalidade dos cerveirenses. 
 A outra intervenção da cerimónia esteve a cargo do di- A outra intervenção da cerimónia esteve a cargo do di-
retor artístico da 16ª Bienal, Augusto Canedo, que agradeceu a retor artístico da 16ª Bienal, Augusto Canedo, que agradeceu a 
confi ança nele depositada, anunciou os nomes dos vencedores confi ança nele depositada, anunciou os nomes dos vencedores 
dos prémios e declarou que o certame mantém o espírito dos dos prémios e declarou que o certame mantém o espírito dos 
últimos 30 anos, assumindo-se como “uma porta aberta para os últimos 30 anos, assumindo-se como “uma porta aberta para os 
jovens”.jovens”.

José Rodrigues: José Rodrigues: 
a homenagem ao “artista completo”a homenagem ao “artista completo”

 Na 16ª Bienal, mestre José Rodrigues é o artista ho- Na 16ª Bienal, mestre José Rodrigues é o artista ho-
menageado e foi agraciado durante a cerimónia de inauguração. menageado e foi agraciado durante a cerimónia de inauguração. 
Um pequeno fi lme, mostrando “o artista completo”, introduziu o Um pequeno fi lme, mostrando “o artista completo”, introduziu o 

momento. Com imagens captadas no Convento de S. Payo, o momento. Com imagens captadas no Convento de S. Payo, o 
mestre fala de si, da sua vinda para Portugal, e, mais tarde, da mestre fala de si, da sua vinda para Portugal, e, mais tarde, da 
descoberta das ruínas que o encantaram, ali, em pleno monte descoberta das ruínas que o encantaram, ali, em pleno monte 
cerveirense.cerveirense.
 José Manuel Carpinteira, referindo-se ao artista, consi- José Manuel Carpinteira, referindo-se ao artista, consi-
derou que o génio do mestre é parte da inspiração que Cerveira derou que o génio do mestre é parte da inspiração que Cerveira 
e a Bienal pretendem transmitir. Sublinhou que esta é uma ho-e a Bienal pretendem transmitir. Sublinhou que esta é uma ho-
menagem diferente, que junta “razão e coração” e considerou menagem diferente, que junta “razão e coração” e considerou 
que “as palavras são poucas para falar do mestre José Rodri-que “as palavras são poucas para falar do mestre José Rodri-
gues”, dirigindo um abraço sentido e sincero ao amigo.gues”, dirigindo um abraço sentido e sincero ao amigo.
 Também o Presidente da República dedicou parte da  Também o Presidente da República dedicou parte da 
sua intervenção ao homenageado, associando-se à distinção. sua intervenção ao homenageado, associando-se à distinção. 
Além de elogiar o artista, destacou o cidadão: “Na verdade, José Além de elogiar o artista, destacou o cidadão: “Na verdade, José 
Rodrigues não é só o desenhador, o ceramista, o escultor que Rodrigues não é só o desenhador, o ceramista, o escultor que 
todos conhecemos e cujas obras podemos admirar em tantos todos conhecemos e cujas obras podemos admirar em tantos 
lugares do mundo. É também o cidadão empenhado, que as-lugares do mundo. É também o cidadão empenhado, que as-
sumiu um papel ativo no lançamento de muitos projetos de as-sumiu um papel ativo no lançamento de muitos projetos de as-
sociativismo cultural, alguns dos quais perduram até hoje. Por sociativismo cultural, alguns dos quais perduram até hoje. Por 
esse motivo, homenagear José Rodrigues é um ato de justiça, esse motivo, homenagear José Rodrigues é um ato de justiça, 
principalmente aqui, na Bienal de Cerveira”.principalmente aqui, na Bienal de Cerveira”.
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MEDALHA DE MÉRITO CONCELHIO

De 1 a 31 de agosto, esculturas De 1 a 31 de agosto, esculturas 
em ferro, sobre Picasso, na em ferro, sobre Picasso, na 
Casa do TurismoCasa do Turismo
- Autor: Plácido Souto- Autor: Plácido Souto
 O artista de Vilar de Mouros, Plácido Souto, vai apre- O artista de Vilar de Mouros, Plácido Souto, vai apre-
sentar mais uma exposição em Vila Nova de Cerveira. É na Casa sentar mais uma exposição em Vila Nova de Cerveira. É na Casa 
do Turismo e serão esculturas em ferro, sobre Picasso, trabalhos do Turismo e serão esculturas em ferro, sobre Picasso, trabalhos 
que têm sido apreciados em mostras levadas a cabo em espaços que têm sido apreciados em mostras levadas a cabo em espaços 
culturais de outros concelhos.culturais de outros concelhos.
 A exposição decorrerá de 1 a 31 de agosto e serão  A exposição decorrerá de 1 a 31 de agosto e serão 
reinterpretadas no ferro obras de Pablo Picasso, o emblemático reinterpretadas no ferro obras de Pablo Picasso, o emblemático 
artista precursor do cubismo.artista precursor do cubismo.
 Plácido Souto teve ofi cina de serralharia em Vilar de  Plácido Souto teve ofi cina de serralharia em Vilar de 
Mouros e, depois de reformado, tem-se dedicado às artes.Mouros e, depois de reformado, tem-se dedicado às artes.

O Coral Polifónico de Vila Nova O Coral Polifónico de Vila Nova 
de Cerveira participou, em de Cerveira participou, em 
Valença, no XXV Encontro da Valença, no XXV Encontro da 
Ribeira do Baixo MinhoRibeira do Baixo Minho
 Decorreu recentemente, em Valença, o XXV Encontro  Decorreu recentemente, em Valença, o XXV Encontro 
de Corais da Ribeira do Baixo Minho, em que participaram nove de Corais da Ribeira do Baixo Minho, em que participaram nove 
agrupamentos de Portugal e Espanha.agrupamentos de Portugal e Espanha.
 O Coral Polifónico de Vila Nova de Cerveira também  O Coral Polifónico de Vila Nova de Cerveira também 
esteve presente, tal como tem acontecido em anteriores edi-esteve presente, tal como tem acontecido em anteriores edi-
ções.ções.
 Juntamente com os cerveirenses também atuaram os  Juntamente com os cerveirenses também atuaram os 
corais de Santa Luzia (Monção, Verdoejo e S. Teotónio (Valen-corais de Santa Luzia (Monção, Verdoejo e S. Teotónio (Valen-
ça), Orfeão de Vila Praia de Âncora e em representação dos ça), Orfeão de Vila Praia de Âncora e em representação dos 
galegos exibiram-se os agrupamentos de Tominho, A Guarda, galegos exibiram-se os agrupamentos de Tominho, A Guarda, 
Ponteareas e Tui.Ponteareas e Tui.

Escola Superior Gallaecia Escola Superior Gallaecia 
abre pré-candidaturas on-line abre pré-candidaturas on-line 
para as suas licenciaturas para as suas licenciaturas 
2011/ 2012 2011/ 2012 
  
 A ESG/ Escola Superior Gallaecia, de Vila Nova de  A ESG/ Escola Superior Gallaecia, de Vila Nova de 
Cerveira, tem já disponível, desde o dia 1 de julho, a possibilida-Cerveira, tem já disponível, desde o dia 1 de julho, a possibilida-
de de se efetuar pré-candidaturas on-line, no seu website (www.de de se efetuar pré-candidaturas on-line, no seu website (www.
esg.pt) para quem esteja interessado em frequentar os ciclos esg.pt) para quem esteja interessado em frequentar os ciclos 
de estudo de ensino superiores lecionados na ESG. Após esta de estudo de ensino superiores lecionados na ESG. Após esta 
fase preliminar, os candidatos serão contactados pelos serviços fase preliminar, os candidatos serão contactados pelos serviços 
administrativos da instituição universitária, para formalizarem a administrativos da instituição universitária, para formalizarem a 
candidatura.candidatura.
 Para o ano letivo de 2011/12, a ESG abriu vagas para o  Para o ano letivo de 2011/12, a ESG abriu vagas para o 
Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo; Artes Plásticas Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo; Artes Plásticas 
e Multimédia; e Design - Gráfi co e Industrial. A procura de candi-e Multimédia; e Design - Gráfi co e Industrial. A procura de candi-
daturas às vagas disponíveis tem sido crescente, devido à con-daturas às vagas disponíveis tem sido crescente, devido à con-
solidação da instituição, à metodologia pedagógica da instituição solidação da instituição, à metodologia pedagógica da instituição 
e à grande empregabilidade dos seus licenciados e mestres.e à grande empregabilidade dos seus licenciados e mestres.
De referir, que a Escola Superior Gallaecia teve acreditação De referir, que a Escola Superior Gallaecia teve acreditação 
preliminar em todos os seus ciclos de estudos superiores, pela preliminar em todos os seus ciclos de estudos superiores, pela 
A3ES, Agência de Avaliação e Acreditação Nacional do Ensino A3ES, Agência de Avaliação e Acreditação Nacional do Ensino 
Superior, o que certifi ca a qualidade do ensino universitário da Superior, o que certifi ca a qualidade do ensino universitário da 
instituição, sediada em Vila Nova de Cerveira.instituição, sediada em Vila Nova de Cerveira.

Novo posto de transformação Novo posto de transformação 
no concelho de Vila Nova de no concelho de Vila Nova de 
CerveiraCerveira
 A EDP instalou e colocou em serviço um novo posto de  A EDP instalou e colocou em serviço um novo posto de 
transformação e respetivas redes de média e baixa tensão no transformação e respetivas redes de média e baixa tensão no 
Lugar de Ramilo da freguesia de Gondarém, Vila nova de Cervei-Lugar de Ramilo da freguesia de Gondarém, Vila nova de Cervei-
ra que servirá principalmente os Lugares de Lagos, Lombinho, ra que servirá principalmente os Lugares de Lagos, Lombinho, 
Loureira, Outeiral, Ramilo e Viso.Loureira, Outeiral, Ramilo e Viso.
 Esta infraestrutura elétrica vem eliminar quedas de  Esta infraestrutura elétrica vem eliminar quedas de 
tensão, melhorar a continuidade de serviço e permitir satisfazer tensão, melhorar a continuidade de serviço e permitir satisfazer 
novos pedidos de ligação.novos pedidos de ligação.
 De realçar a integração e arranjos fi nais da área envol- De realçar a integração e arranjos fi nais da área envol-
vente do PT.vente do PT.

Na sequência de uma queda, Na sequência de uma queda, 
faleceu em França um faleceu em França um 
cerveirense natural de Loivocerveirense natural de Loivo
 Rui Adérito Gomes  Rui Adérito Gomes 
Carpinteira, de 56 anos, fale-Carpinteira, de 56 anos, fale-
ceu recentemente em França, ceu recentemente em França, 
onde residia há cerca de quatro onde residia há cerca de quatro 
anos.anos.
 Foi na sequência de  Foi na sequência de 
uma queda que lhe provocou uma queda que lhe provocou 
a grave lesão que o viria a vi-a grave lesão que o viria a vi-
timar, o que aconteceu passa-timar, o que aconteceu passa-
dos dez dias, em que esteve dos dez dias, em que esteve 
sempre em estado de coma.sempre em estado de coma.
 Natural da freguesia  Natural da freguesia 
de Loivo, o infeliz emigrante de Loivo, o infeliz emigrante 
veio a sepultar para o Cemité-veio a sepultar para o Cemité-
rio Paroquial da sua terra.rio Paroquial da sua terra.
 Embora natural de  Embora natural de 
Loivo, Rui Adérito Gomes Carpinteira, também tinha uma habita-Loivo, Rui Adérito Gomes Carpinteira, também tinha uma habita-
ção na rua de Santo António, na sede do concelho cerveirense, ção na rua de Santo António, na sede do concelho cerveirense, 
onde, por vezes, residia, sobretudo quando vinha passar férias.onde, por vezes, residia, sobretudo quando vinha passar férias.

Um leilão a favor do Lar Maria Um leilão a favor do Lar Maria 
Luísa, no dia 24 de julhoLuísa, no dia 24 de julho
 Está marcado para as 15 horas do dia 24 de julho um  Está marcado para as 15 horas do dia 24 de julho um 
leilão de coisas diversas, cujo rendimento reverterá a favor do leilão de coisas diversas, cujo rendimento reverterá a favor do 
Lar de Idosos Maria Luísa, de Vila Nova de Cerveira.Lar de Idosos Maria Luísa, de Vila Nova de Cerveira.
 Haverá animação musical e ainda petiscos, além de  Haverá animação musical e ainda petiscos, além de 
outros motivos de diversão.outros motivos de diversão.
 O leilão irá decorrer junto ao imóvel onde o lar está ins- O leilão irá decorrer junto ao imóvel onde o lar está ins-
talado, leilão que irá incluir lenha, peças antigas, animais vivos e talado, leilão que irá incluir lenha, peças antigas, animais vivos e 
produtos hortícolas.produtos hortícolas.

Câmara de Cerveira atribui Câmara de Cerveira atribui 
bolsas de estudo a alunos bolsas de estudo a alunos 
do superiordo superior
 A Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira delibe- A Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira delibe-
rou, por unanimidade, a atribuição de oito bolsas de estudos a rou, por unanimidade, a atribuição de oito bolsas de estudos a 
alunos do Ensino Superior. Em contrapartida, os estudantes vão alunos do Ensino Superior. Em contrapartida, os estudantes vão 
trabalhar durante 15 dias na Bienal de Cerveira. trabalhar durante 15 dias na Bienal de Cerveira. 
 As candidaturas foram previamente apreciadas por um  As candidaturas foram previamente apreciadas por um 
júri, nos termos do Regulamento Municipal de Concessão de júri, nos termos do Regulamento Municipal de Concessão de 
Bolsas de Estudo para Alunos do Ensino Superior, que analisou Bolsas de Estudo para Alunos do Ensino Superior, que analisou 
as diferentes propostas, atribuindo-lhes uma classifi cação por as diferentes propostas, atribuindo-lhes uma classifi cação por 
pontos.pontos.
 Os oito estudantes vão, assim, benefi ciar do apoio do  Os oito estudantes vão, assim, benefi ciar do apoio do 
município nos seus estudos e dedicar 15 dias à Bienal de Arte.   município nos seus estudos e dedicar 15 dias à Bienal de Arte.   

Feira quinzenal de Vila Nova Feira quinzenal de Vila Nova 
de Cerveira volta ao seu antigo de Cerveira volta ao seu antigo 
lugar após alguns meses de lugar após alguns meses de 
ausênciaausência

 É já no próximo sábado, 23 de julho, que a feira sema- É já no próximo sábado, 23 de julho, que a feira sema-
nal de Vila Nova de Cerveira volta ao seu antigo espaço.nal de Vila Nova de Cerveira volta ao seu antigo espaço.
 Depois das grandes obras de requalifi cação, que de- Depois das grandes obras de requalifi cação, que de-
correram ao longo de cerca de dez meses, que consistiram prin-correram ao longo de cerca de dez meses, que consistiram prin-
cipalmente no nivelamento e substituição do piso, nova ilumina-cipalmente no nivelamento e substituição do piso, nova ilumina-
ção, um espaço coberto para eventos e a eliminação do depósito ção, um espaço coberto para eventos e a eliminação do depósito 
da água.da água.
 As instalações sanitárias foram construídas de novo no  As instalações sanitárias foram construídas de novo no 
mesmo local, já que as anteriores foram completamente elimina-mesmo local, já que as anteriores foram completamente elimina-
das.das.
 Durante o tempo das obras a feira semanal funcionou  Durante o tempo das obras a feira semanal funcionou 
na zona do Centro de Camionagem.na zona do Centro de Camionagem.

Aquamuseu vai ultrapassar os Aquamuseu vai ultrapassar os 
150 mil visitantes em 2011 e pre-150 mil visitantes em 2011 e pre-
para conferência internacional para conferência internacional 
para o próximo anopara o próximo ano

 Aberto ao público em 13 de julho de 2005, o Aquamu- Aberto ao público em 13 de julho de 2005, o Aquamu-
seu do Rio Minho recebeu, até ao fi nal do ano passado, 135 mil seu do Rio Minho recebeu, até ao fi nal do ano passado, 135 mil 
visitantes. O sucesso na procura é acompanhado pela consoli-visitantes. O sucesso na procura é acompanhado pela consoli-
dação de projetos científi cos, muitos deles em colaboração com dação de projetos científi cos, muitos deles em colaboração com 
universidades nacionais e estrangeiras. No próximo ano, junta-universidades nacionais e estrangeiras. No próximo ano, junta-
mente com duas instituições de ensino, assumirá a organização mente com duas instituições de ensino, assumirá a organização 
de uma conferência internacional.     de uma conferência internacional.     
 No primeiro ano de funcionamento, o equipamento re- No primeiro ano de funcionamento, o equipamento re-
cebeu 15 mil pessoas, mantendo, nos anos seguintes, uma mé-cebeu 15 mil pessoas, mantendo, nos anos seguintes, uma mé-
dia anual entre os 22 mil e os 26 mil visitantes, dinâmica que se dia anual entre os 22 mil e os 26 mil visitantes, dinâmica que se 
mantém este ano, devendo ultrapassar os 150 mil. Também em mantém este ano, devendo ultrapassar os 150 mil. Também em 
2005, iniciou a vertente de investigação, colaborando em dois 2005, iniciou a vertente de investigação, colaborando em dois 
projetos Um deles foi o INDICANG, (Estabelecimento de uma projetos Um deles foi o INDICANG, (Estabelecimento de uma 
rede de indicadores de abundância e de colonização sobre a en-rede de indicadores de abundância e de colonização sobre a en-
guia europeia), fi nanciado pela União Europeia e pelo CIMAR.guia europeia), fi nanciado pela União Europeia e pelo CIMAR.
 O outro, fi nanciado pelos mesmos organismos, deno- O outro, fi nanciado pelos mesmos organismos, deno-
minou-se “Variações da latitude na biologia de espécies-chave minou-se “Variações da latitude na biologia de espécies-chave 
estuarinas como indicadores para a previsão de efeitos de efei-estuarinas como indicadores para a previsão de efeitos de efei-
tos das alterações climatéricas”. tos das alterações climatéricas”. 
 Neste primeiro ano foram acolhidos também diversos  Neste primeiro ano foram acolhidos também diversos 
estagiários e editadas publicações, áreas que continuam a de-estagiários e editadas publicações, áreas que continuam a de-
senvolver-se até ao presente.senvolver-se até ao presente.
 Entretanto, iniciou-se a realização do Simpósio Ibéri- Entretanto, iniciou-se a realização do Simpósio Ibéri-
co Sobre a Bacia Hidrográfi ca do Rio Minho, que terá a sua VI co Sobre a Bacia Hidrográfi ca do Rio Minho, que terá a sua VI 
edição no último dia da Conferência Internacional a que nos re-edição no último dia da Conferência Internacional a que nos re-
ferimos, ou seja, a 2 de Junho de 2012, uma vez que o encontro ferimos, ou seja, a 2 de Junho de 2012, uma vez que o encontro 
começará a 28 de Maio. Além das presenças nacionais, está já começará a 28 de Maio. Além das presenças nacionais, está já 
confi rmada a participação de conferencistas americanos, norue-confi rmada a participação de conferencistas americanos, norue-
gueses e ingleses.gueses e ingleses.

Animação em Vila Nova de Animação em Vila Nova de 
Cerveira com o ‘Festival Cerveira com o ‘Festival 
Internacional de ReggaeInternacional de Reggae
 O II Minho Reggae Splash 2011 - ‘Festival Internacio- O II Minho Reggae Splash 2011 - ‘Festival Internacio-
nal de Reggae de Vila Nova de Cerveira’ foi uma organização nal de Reggae de Vila Nova de Cerveira’ foi uma organização 
da Associação Cultural Minho Reggae com o apoio da Câmara da Associação Cultural Minho Reggae com o apoio da Câmara 
Municipal. Aconteceu nos dias 8 e 9 de julho, repartindo-se entre Municipal. Aconteceu nos dias 8 e 9 de julho, repartindo-se entre 
o Bar da Lenta, Centro Histórico, Parque de Lazer do Castelinho o Bar da Lenta, Centro Histórico, Parque de Lazer do Castelinho 
e Auditório Municipal. e Auditório Municipal. 
 Esta segunda edição juntou vários grupos portugueses,  Esta segunda edição juntou vários grupos portugueses, 
espanhóis e de outros países, traduzindo-se num evento dedica-espanhóis e de outros países, traduzindo-se num evento dedica-
do às artes performativas, no âmbito de um espírito ecologista, do às artes performativas, no âmbito de um espírito ecologista, 
onde a expressão corporal e a música se combinaram.onde a expressão corporal e a música se combinaram.
 Houve escalada e trilho do veado, no Parque de Lazer  Houve escalada e trilho do veado, no Parque de Lazer 
do Castelinho e espetáculos de rua no Centro Histórico, havendo do Castelinho e espetáculos de rua no Centro Histórico, havendo 
ainda workshops de dança e percussão africana e malabares, no ainda workshops de dança e percussão africana e malabares, no 
Castelinho, e atuação de DJ no Bar da Lenta, bem como concer-Castelinho, e atuação de DJ no Bar da Lenta, bem como concer-
tos, no Auditório Municipal. tos, no Auditório Municipal. 
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FUNERAIS
EM COVAS

Para o Cemitério Paroquial de Covas foi Para o Cemitério Paroquial de Covas foi 
a sepultar a sepultar MARIA ISILDA PASSOS GON-MARIA ISILDA PASSOS GON-
ÇALVES GANDRACHÃOÇALVES GANDRACHÃO, de 71 anos de , de 71 anos de 
idade. A falecida, que era solteira, era utente idade. A falecida, que era solteira, era utente 
do Lar Maria Luísa, na sede do concelho de do Lar Maria Luísa, na sede do concelho de 
Vila Nova de Cerveira.Vila Nova de Cerveira.

EM GONDARÉMEM GONDARÉM
Com 89 anos de idade, foi a sepultar para Com 89 anos de idade, foi a sepultar para 

o Cemitério Paroquial de Gondarém o Cemitério Paroquial de Gondarém JOSÉ JOSÉ 
GUERREIRO DE CASTROGUERREIRO DE CASTRO. Era solteiro e . Era solteiro e 
residia no lugar do Beco dos Moinhos.residia no lugar do Beco dos Moinhos.

Para o mesmo campo santo também foi a Para o mesmo campo santo também foi a 
enterrar enterrar ANTÓNIO FERREIRA DA CUNHA ANTÓNIO FERREIRA DA CUNHA 
GONÇALVESGONÇALVES, de 74 anos, que era casado., de 74 anos, que era casado.

EM CAMPOSEM CAMPOS
FERNANDO PIRES FREIREFERNANDO PIRES FREIRE, de 76 , de 76 

anos, casado, foi a sepultar no Cemitério anos, casado, foi a sepultar no Cemitério 
Paroquial de Campos. Residia na rua da In-Paroquial de Campos. Residia na rua da In-
dústria, na referida freguesia.dústria, na referida freguesia.

EM REBOREDAEM REBOREDA
Contando a avançada idade de 91 anos Contando a avançada idade de 91 anos 

de idade, foi a enterrar, no Cemitério Paro-de idade, foi a enterrar, no Cemitério Paro-
quial de Reboreda, quial de Reboreda, JOÃO JOSÉ MARTINSJOÃO JOSÉ MARTINS, , 
viúvo, que residia no lugar de Gandarela.viúvo, que residia no lugar de Gandarela.

No mesmo cemitério, foi sepultado No mesmo cemitério, foi sepultado MA-MA-
NUEL ALÍVIO GOMES RIBEIRONUEL ALÍVIO GOMES RIBEIRO, de 69 , de 69 
anos, casado, que residia no lugar da Gá-anos, casado, que residia no lugar da Gá-
vea.vea.

EM VILA NOVA DE CERVEIRAEM VILA NOVA DE CERVEIRA
No Cemitério Municipal de Vila Nova de No Cemitério Municipal de Vila Nova de 

Cerveira foi enterrada Cerveira foi enterrada MARIA DA CONCEI-MARIA DA CONCEI-
ÇÃO DA FONSECA DE SOUSA FERREIRA ÇÃO DA FONSECA DE SOUSA FERREIRA 
MARTINSMARTINS, de 83 anos de idade, que resi-, de 83 anos de idade, que resi-
dia no Bairro do Alto das Veigas, na sede dia no Bairro do Alto das Veigas, na sede 
do concelho. Era natural de Santa Cruz do do concelho. Era natural de Santa Cruz do 
Douro, concelho de Baião.Douro, concelho de Baião.

Às famílias de luto apresentamos sentidas 
condolências.

ASSINATURA  ANUALASSINATURA  ANUAL

DIGITAL:  € 12,50DIGITAL:  € 12,50

Tem 101 anos, reside no Tem 101 anos, reside no 
Canadá, é uma das pessoas Canadá, é uma das pessoas 
mais idosas do concelho de mais idosas do concelho de 
Vila Nova de CerveiraVila Nova de Cerveira

 Os familiares e outros amigos festejaram, em Toronto,  Os familiares e outros amigos festejaram, em Toronto, 
no Canadá, os 101 anos de idade de Maria Emília Lourenço Bar-no Canadá, os 101 anos de idade de Maria Emília Lourenço Bar-
bosa.bosa.
 A centenária, que reside naquele país há 21 anos, é  A centenária, que reside naquele país há 21 anos, é 
natural da freguesia de Gondar e coloca-se como uma das pes-natural da freguesia de Gondar e coloca-se como uma das pes-
soas mais idosas do concelho de Vila Nova de Cerveira, já que soas mais idosas do concelho de Vila Nova de Cerveira, já que 
se encontra no Lar Maria Luísa uma outra cerveirense com 102 se encontra no Lar Maria Luísa uma outra cerveirense com 102 
anos.anos.
 Maria Emília Lourenço Barbosa é mãe de quatro fi lhos,  Maria Emília Lourenço Barbosa é mãe de quatro fi lhos, 
dois do sexo feminino e dois do sexo masculino, nove netos e dois do sexo feminino e dois do sexo masculino, nove netos e 
oito bisnetos. Encontra-se lúcida e reside, desde há 3 anos no lar oito bisnetos. Encontra-se lúcida e reside, desde há 3 anos no lar 
de idosos “Maynarde Nursing Home”, situado em Halton Street, de idosos “Maynarde Nursing Home”, situado em Halton Street, 
na cidade de Toronto, província de Ontário.na cidade de Toronto, província de Ontário.

Feira de Artes e Velharias um Feira de Artes e Velharias um 
pouco mais animada na edição pouco mais animada na edição 
de julhode julho

 Conheceu um pouco mais de animação a edição de 10  Conheceu um pouco mais de animação a edição de 10 
de julho da ‘Feira de Artes e Velharias’ de Vila Nova de Cerveira, de julho da ‘Feira de Artes e Velharias’ de Vila Nova de Cerveira, 
realizada no largo de Santa Cruz.realizada no largo de Santa Cruz.
 A presença de compradores foi mais animadora, tendo  A presença de compradores foi mais animadora, tendo 
os artigos mais acessíveis entrado na maioria das transações.os artigos mais acessíveis entrado na maioria das transações.
 Também se destacou, neste certame artesanal do  Também se destacou, neste certame artesanal do 
segundo domingo de julho, a presença e atuação duma tocata segundo domingo de julho, a presença e atuação duma tocata 
pertencente ao Rancho Folclórico de Sopo, que animou e deu pertencente ao Rancho Folclórico de Sopo, que animou e deu 
colorido ao acontecimento.colorido ao acontecimento.
 A próxima edição da ‘Feira de Artes e Velharias está  A próxima edição da ‘Feira de Artes e Velharias está 
marcada para o dia 14 de agosto.marcada para o dia 14 de agosto.

Crónica da quinzenaCrónica da quinzena
Passado um quarto de Passado um quarto de 

século em que visitou uma século em que visitou uma 
bienal (1986), como Primeiro-bienal (1986), como Primeiro-
Ministro, Cavaco Silva voltou Ministro, Cavaco Silva voltou 

a Cerveira para inaugurar a Cerveira para inaugurar 
outra (2011) como Presidente outra (2011) como Presidente 

da Repúblicada República

 Como noticiamos noutro espaço desta edição de  Como noticiamos noutro espaço desta edição de 
“Cerveira Nova”, o Presidente da República, Aníbal Cavaco “Cerveira Nova”, o Presidente da República, Aníbal Cavaco 
Silva, esteve na inauguração da XVI Bienal Internacional de Silva, esteve na inauguração da XVI Bienal Internacional de 
Arte.Arte.
 Visita ofi cial, na qualidade de Chefe de Estado,  Visita ofi cial, na qualidade de Chefe de Estado, 
que veio trazer para a atualidade a lembrança de uma outra que veio trazer para a atualidade a lembrança de uma outra 
visita efetuada há 25 anos.visita efetuada há 25 anos.
 Foi em 1986, na qualidade de Primeiro-Ministro,  Foi em 1986, na qualidade de Primeiro-Ministro, 
que Cavaco Silva esteve na V edição, certame que decorreu que Cavaco Silva esteve na V edição, certame que decorreu 
entre 27 de julho e 7 de setembro e que teve como diretores entre 27 de julho e 7 de setembro e que teve como diretores 
Jaime Isidoro e José Rodrigues, com o imprescindível apoio Jaime Isidoro e José Rodrigues, com o imprescindível apoio 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, autarquia da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, autarquia 
que, naquela altura, tinha como presidente Germano Lo-que, naquela altura, tinha como presidente Germano Lo-
pes Cantinho, que aproveitou a vinda do Primeiro-Ministro pes Cantinho, que aproveitou a vinda do Primeiro-Ministro 
para lhe apresentar uma maquete da futura ponte Cerveira/para lhe apresentar uma maquete da futura ponte Cerveira/
Goian, empreendimento que mais tarde viria a ser despa-Goian, empreendimento que mais tarde viria a ser despa-
chado, favoravelmente, por aquele governante.chado, favoravelmente, por aquele governante.
 Mas o curioso é que neste quarto de século e nas  Mas o curioso é que neste quarto de século e nas 
onze edições já realizadas, houve outros presidentes da onze edições já realizadas, houve outros presidentes da 
República que também visitaram o certame. Foi Mário So-República que também visitaram o certame. Foi Mário So-
ares, em 1992, na VII Bienal, e Jorge Sampaio, em 1997, ares, em 1992, na VII Bienal, e Jorge Sampaio, em 1997, 
na IX Bienal e, já agora, se quisermos recuar mais alguns na IX Bienal e, já agora, se quisermos recuar mais alguns 
anos, poderemos ir até à III edição, em 1982, na qual esteve anos, poderemos ir até à III edição, em 1982, na qual esteve 
como convidado Ramalho Eanes, ao tempo Presidente da como convidado Ramalho Eanes, ao tempo Presidente da 
República.República.
 E são estas mais algumas recordações das bienais  E são estas mais algumas recordações das bienais 
que nos surgiram ao relembrarmos as visitas a Vila Nova de que nos surgiram ao relembrarmos as visitas a Vila Nova de 
Cerveira, ao longo dum quarto de século, de Aníbal Cavaco Cerveira, ao longo dum quarto de século, de Aníbal Cavaco 
Silva, que veio ao nosso concelho, como já referimos, uma Silva, que veio ao nosso concelho, como já referimos, uma 
vez como Primeiro-Ministro e outra como Presidente da Re-vez como Primeiro-Ministro e outra como Presidente da Re-
pública.pública.

José Lopes GonçalvesJosé Lopes Gonçalves

Roubo de computador no Roubo de computador no 
Infantário da Santa Casa da Infantário da Santa Casa da 
Misericórdia de CerveiraMisericórdia de Cerveira
 Uma instituição que sobrevive com grandes difi culda- Uma instituição que sobrevive com grandes difi culda-
des, a Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Cerveira foi des, a Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Cerveira foi 
agora vítima de mais um prejuízo por motivo de um assalto ao agora vítima de mais um prejuízo por motivo de um assalto ao 
infantário.infantário.
 Por uma janela, virada para o exterior, que teria fi cado  Por uma janela, virada para o exterior, que teria fi cado 
aberta ou mau fechada, os ‘ratoneiros’ entraram nas instalações, aberta ou mau fechada, os ‘ratoneiros’ entraram nas instalações, 
tendo depois acesso à secretaria, de onde levaram um computa-tendo depois acesso à secretaria, de onde levaram um computa-
dor com monitor e teclado.dor com monitor e teclado.
 O prejuízo atingiu cerca de 500 euros e o computador  O prejuízo atingiu cerca de 500 euros e o computador 
tinha dados de interesse relacionados com as crianças que fre-tinha dados de interesse relacionados com as crianças que fre-
quentam o infantário.quentam o infantário.

Presidente da República na Presidente da República na 
inauguração da 16.ª edição inauguração da 16.ª edição 
da Bienal, onde participou da Bienal, onde participou 
na homenagem ao escultor na homenagem ao escultor 
José Rodrigues e recebeu a José Rodrigues e recebeu a 
chave de ouro de Vila Nova de chave de ouro de Vila Nova de 
CerveiraCerveira

 Com a presença do Presidente da República, foi inau- Com a presença do Presidente da República, foi inau-
gurada, no dia 16 de julho, a 16.ª Bienal Internacional de Arte de gurada, no dia 16 de julho, a 16.ª Bienal Internacional de Arte de 
Vila Nova de Cerveira.Vila Nova de Cerveira.
 Na receção a Cavaco Silva encontravam-se, entre ou- Na receção a Cavaco Silva encontravam-se, entre ou-
tras entidades, os presidentes da Câmara Municipal e da Assem-tras entidades, os presidentes da Câmara Municipal e da Assem-
bleia Municipal e o pintor Augusto Canedo, diretor do certame.bleia Municipal e o pintor Augusto Canedo, diretor do certame.
 O Chefe do Estado participou na homenagem ao escul- O Chefe do Estado participou na homenagem ao escul-
tor José Rodrigues e também assistiu à divulgação dos autores tor José Rodrigues e também assistiu à divulgação dos autores 
distinguidos, nesta edição, com obras que foram premiadas.distinguidos, nesta edição, com obras que foram premiadas.
 Na cerimónia, que abriu com a atuação do violinista  Na cerimónia, que abriu com a atuação do violinista 
cerveirense José Pereira, foi entregue, pelo presidente da Câ-cerveirense José Pereira, foi entregue, pelo presidente da Câ-
mara Municipal, ao Chefe do Estado a chave de ouro de Vila mara Municipal, ao Chefe do Estado a chave de ouro de Vila 
Nova de Cerveira.Nova de Cerveira.
 Durante a sessão usaram da palavra José Manuel Car- Durante a sessão usaram da palavra José Manuel Car-
pinteira, Augusto Canedo e Cavaco Silva, tendo o Presidente pinteira, Augusto Canedo e Cavaco Silva, tendo o Presidente 
da República recordado a sua vinda a Cerveira em 1986, como da República recordado a sua vinda a Cerveira em 1986, como 
Primeiro-Ministro, para visitar a V Bienal, facto que também re-Primeiro-Ministro, para visitar a V Bienal, facto que também re-
gistamos na “Crónica da quinzena” deste número.gistamos na “Crónica da quinzena” deste número.
 Muita gente assistiu à chegada à Bienal Internacional  Muita gente assistiu à chegada à Bienal Internacional 
de Arte do Presidente da República, que teve como guarda de de Arte do Presidente da República, que teve como guarda de 
honra os Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Cerveira e a honra os Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Cerveira e a 
atuação musical da Banda de Tangil.atuação musical da Banda de Tangil.
 Com um programa muito variado, o certame decorrerá  Com um programa muito variado, o certame decorrerá 
até ao dia 17 de setembro.até ao dia 17 de setembro.

Férias desportivas de remo Férias desportivas de remo 
em Vila Nova de Cerveiraem Vila Nova de Cerveira
- Inscrições no Posto Náutico- Inscrições no Posto Náutico
 De 25 a 29 de julho decorrerá a segunda semana de  De 25 a 29 de julho decorrerá a segunda semana de 
férias desportivas de remo, já que a primeira, iniciada no dia 18, férias desportivas de remo, já que a primeira, iniciada no dia 18, 
termina em 22 de julho.termina em 22 de julho.
 Depois de sucessos anteriores, a Associação Despor- Depois de sucessos anteriores, a Associação Despor-
tiva da Juventude de Cerveira organizou, este ano, novamente o tiva da Juventude de Cerveira organizou, este ano, novamente o 
evento destinado especialmente aos jovens entre os 10 e os 16 evento destinado especialmente aos jovens entre os 10 e os 16 
anos.anos.
 As inscrições têm estado abertas, mas o número de  As inscrições têm estado abertas, mas o número de 
vagas é limitado e quem desejar inscrever-se poderá fazê-lo no vagas é limitado e quem desejar inscrever-se poderá fazê-lo no 
Posto Náutico da Juventude de Cerveira, junto à Piscina Munici-Posto Náutico da Juventude de Cerveira, junto à Piscina Munici-
pal.pal.

Oquestrada e Samuel Úria Oquestrada e Samuel Úria 
na 16.ª Bienal de Cerveirana 16.ª Bienal de Cerveira
 Os OqueStrada, um dos projetos mais desconcertantes  Os OqueStrada, um dos projetos mais desconcertantes 
da música portuguesa, atuaram no dia 16 de julho no Auditório da música portuguesa, atuaram no dia 16 de julho no Auditório 
Municipal, no âmbito da 16.ª Bienal de Cerveira. A Vila das Artes Municipal, no âmbito da 16.ª Bienal de Cerveira. A Vila das Artes 
acolheu, assim, o espírito do Fado, da Pop, do Ska, do Funana e acolheu, assim, o espírito do Fado, da Pop, do Ska, do Funana e 
de outras histórias que cruzam o caminho da banda.de outras histórias que cruzam o caminho da banda.
 Já no dia 17 de julho e no auditório do Fórum Cultural  Já no dia 17 de julho e no auditório do Fórum Cultural 
de Cerveira, o protagonista foi Samuel Úria. Nascido no decote de Cerveira, o protagonista foi Samuel Úria. Nascido no decote 
da nação, entre o Caramulo e a Estrela, o cantor trouxe ao palco da nação, entre o Caramulo e a Estrela, o cantor trouxe ao palco 
da 16.ª Bienal de Cerveira os blues do Delta do Dão.da 16.ª Bienal de Cerveira os blues do Delta do Dão.

Foto MotaFoto Mota
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CERVEIRA NOVA CERVEIRA NOVA 
- o seu jornal- o seu jornal

Casa do Minho de Lisboa elege Casa do Minho de Lisboa elege 
nova direçãonova direção
O cerveirense Júlio Vilas Boas O cerveirense Júlio Vilas Boas 
é o presidenteé o presidente
 A Casa do Minho em Lisboa foi a votos e renovou a  A Casa do Minho em Lisboa foi a votos e renovou a 
equipa. O Presidente da Direção Júlio Vilas Boas apresentou a equipa. O Presidente da Direção Júlio Vilas Boas apresentou a 
recandidatura, lista única, e submeteu a sufrágio uma equipa re-recandidatura, lista única, e submeteu a sufrágio uma equipa re-
novada de motivação e projetos.novada de motivação e projetos.
 Para a Mesa da Assembleia Geral os Minhotos de Lis- Para a Mesa da Assembleia Geral os Minhotos de Lis-
boa escolheram Joãoboa escolheram João
Montenegro e para a liderança do Conselho Fiscal foi escolhida Montenegro e para a liderança do Conselho Fiscal foi escolhida 
Isabel Vasconcelos.Isabel Vasconcelos.
 As tradições minhotas estão bem vivas na capital. A  As tradições minhotas estão bem vivas na capital. A 
Casa do Minho em Lisboa trabalha há 88 anos na preservação Casa do Minho em Lisboa trabalha há 88 anos na preservação 
dos costumes daquela região. A divulgação turística do Minhota dos costumes daquela região. A divulgação turística do Minhota 
é outra das marcas da instituição e os apoios têm sido funda-é outra das marcas da instituição e os apoios têm sido funda-
mentais para manter viva a cultura dos Minho.mentais para manter viva a cultura dos Minho.
 A Casa do Minho em Lisboa foi fundada em 1923 e  A Casa do Minho em Lisboa foi fundada em 1923 e 
tem sido uma verdadeira embaixada Minhota, divulgando as tra-tem sido uma verdadeira embaixada Minhota, divulgando as tra-
dições, tanto em termos gastronómicos onde se destacam os tra-dições, tanto em termos gastronómicos onde se destacam os tra-
dicionais almoços da lampreia, como em termos culturais através dicionais almoços da lampreia, como em termos culturais através 
de exposições e do seu Rancho Folclórico.de exposições e do seu Rancho Folclórico.
 Esta Instituição tem desenvolvido a integração dos mi- Esta Instituição tem desenvolvido a integração dos mi-
nhotos em Lisboa e seus descendentes para que não rompam nhotos em Lisboa e seus descendentes para que não rompam 
com as suas origens, para que não se afastem das suas tradi-com as suas origens, para que não se afastem das suas tradi-
ções e dos seus antepassados.ções e dos seus antepassados.
 O Rancho Folclórico da Casa do Minho é um dos gran- O Rancho Folclórico da Casa do Minho é um dos gran-
des impulsionadores da manutenção dos costumes do Minho, já des impulsionadores da manutenção dos costumes do Minho, já 
que é através dele que a Casa divulgaque é através dele que a Casa divulga
a cultura do Minhota.a cultura do Minhota.
 A forte adesão da juventude, de cariz e conceito educa- A forte adesão da juventude, de cariz e conceito educa-
tivo, esta presente na participação dos jovens não só no Rancho tivo, esta presente na participação dos jovens não só no Rancho 
Folclórico, como também no Grupo de Bombos e na Estúrdia Folclórico, como também no Grupo de Bombos e na Estúrdia 
Minhota.Minhota.

A “Feira do Alvarinho”, em A “Feira do Alvarinho”, em 
Monção, promoveu a riqueza Monção, promoveu a riqueza 
do mundo ruraldo mundo rural
 A Feira do Alvarinho de 2011 foi a maior de sempre em  A Feira do Alvarinho de 2011 foi a maior de sempre em 
termos de afl uência de público e volume de negócios. Mais de 50 termos de afl uência de público e volume de negócios. Mais de 50 
mil pessoas terão passado pela feira. mil pessoas terão passado pela feira. 
Na antevisão do certame, A Câmara Municipal de Monção tinha Na antevisão do certame, A Câmara Municipal de Monção tinha 
apontado como objetivo a presença de 50 mil pessoas e um vo-apontado como objetivo a presença de 50 mil pessoas e um vo-
lume de negócios na ordem dos 200 mil euros distribuídos pelos lume de negócios na ordem dos 200 mil euros distribuídos pelos 
produtores de vinho Alvarinho, tasquinhas, restauração e exposi-produtores de vinho Alvarinho, tasquinhas, restauração e exposi-
tores exteriores de artesanato.tores exteriores de artesanato.
 Na presente edição, manteve-se o fi gurino de outros  Na presente edição, manteve-se o fi gurino de outros 
anos, ou seja, duas áreas cobertas, uma com 18 produtores de anos, ou seja, duas áreas cobertas, uma com 18 produtores de 
vinho Alvarinho, 9 tasquinhas com gastronomia tradicional, 6 de vinho Alvarinho, 9 tasquinhas com gastronomia tradicional, 6 de 
fumeiros, 2 de doçaria tradicional e, outra, com 6 restaurantes. fumeiros, 2 de doçaria tradicional e, outra, com 6 restaurantes. 
Na área descoberta estiveram 48 com expositores de artesana-Na área descoberta estiveram 48 com expositores de artesana-
to, instituições, associações e patrocinadores ofi ciais.to, instituições, associações e patrocinadores ofi ciais.
 Todos os expositores receberam uma lembrança da  Todos os expositores receberam uma lembrança da 
sua participação na feira, executada pelos utentes da APPACDM. sua participação na feira, executada pelos utentes da APPACDM. 
Delegação de Monção. Os prémios dos stands foram atribuídos Delegação de Monção. Os prémios dos stands foram atribuídos 
ao Solar de Serrade (produtores de Alvarinho) Restaurante QB ao Solar de Serrade (produtores de Alvarinho) Restaurante QB 
(restauração) e Associação de Pais do Agrupamento de Escolas (restauração) e Associação de Pais do Agrupamento de Escolas 
Deu-la-Deu Martins (expositores exteriores).Deu-la-Deu Martins (expositores exteriores).

Centro Escolar de Santa Marta Centro Escolar de Santa Marta 
venceu 1.º prémio no concurso venceu 1.º prémio no concurso 
nacional “Kit do Mar”nacional “Kit do Mar”

 O Centro Escolar de Santa Marta, em Viana do Caste- O Centro Escolar de Santa Marta, em Viana do Caste-
lo, venceu o segundo Concurso Nacional do projeto “Kit do Mar” lo, venceu o segundo Concurso Nacional do projeto “Kit do Mar” 
da EMAM - Estrutura de Missão para os Assuntos do Mar, em da EMAM - Estrutura de Missão para os Assuntos do Mar, em 
parceria com o Centro de Ciência Viva de Estremoz. Este con-parceria com o Centro de Ciência Viva de Estremoz. Este con-
curso nacional pretendeu premiar os melhores trabalhos desen-curso nacional pretendeu premiar os melhores trabalhos desen-
volvidos durante o ano letivo 2010/2011. volvidos durante o ano letivo 2010/2011. 
 O concurso nacional, destinado a todas as escolas dos  O concurso nacional, destinado a todas as escolas dos 
ensinos pré-escolar e básico e entidades públicas e privadas que ensinos pré-escolar e básico e entidades públicas e privadas que 
desenvolveram trabalhos no âmbito dos temas propostos neste desenvolveram trabalhos no âmbito dos temas propostos neste 
projeto, distinguiu assim o Centro Escolar de Santa Marta com o projeto, distinguiu assim o Centro Escolar de Santa Marta com o 
trabalho intitulado “Amor ao M@r”. trabalho intitulado “Amor ao M@r”. 
 Com este prémio, os alunos rumarão ao Algarve para  Com este prémio, os alunos rumarão ao Algarve para 
uma interação com os golfi nhos do ZooMarine de Albufeira. O uma interação com os golfi nhos do ZooMarine de Albufeira. O 
segundo e terceiro prémios, na categoria pré-escolar e 1º ciclos, segundo e terceiro prémios, na categoria pré-escolar e 1º ciclos, 
foram atribuídos à escola EB1 de Dém e à EB1 Loução Venade.foram atribuídos à escola EB1 de Dém e à EB1 Loução Venade.

Presidente da Câmara Presidente da Câmara 
congratula-se com decisão da congratula-se com decisão da 
CP de manter ativa linha Porto CP de manter ativa linha Porto 
VigoVigo
 O Presidente da Câmara Municipal de Viana do Caste- O Presidente da Câmara Municipal de Viana do Caste-
lo, na sequência do anúncio da CP de manter ativa a linha Porto lo, na sequência do anúncio da CP de manter ativa a linha Porto 
– Vigo, torna pública a satisfação da Câmara Municipal neste – Vigo, torna pública a satisfação da Câmara Municipal neste 
recuo e no acordo alcançado com a RENFE. recuo e no acordo alcançado com a RENFE. 
 Para o autarca, que se congratula com este anúncio,  Para o autarca, que se congratula com este anúncio, 
esta decisão traz agora uma nova tarefa: a do reforço de inves-esta decisão traz agora uma nova tarefa: a do reforço de inves-
timento nesta linha com a modernização da Linha entre Nine e timento nesta linha com a modernização da Linha entre Nine e 
Viana do Castelo e do material circulante.Viana do Castelo e do material circulante.
 O autarca defende que é agora fundamental sensibili- O autarca defende que é agora fundamental sensibili-
zar o Governo para a modernização da Linha do Minho, tal como zar o Governo para a modernização da Linha do Minho, tal como 
previsto Plano de Investimentos da REFER na Zona Norte e re-previsto Plano de Investimentos da REFER na Zona Norte e re-
ferenciada como prioridade no Plano Regional de Ordenamento ferenciada como prioridade no Plano Regional de Ordenamento 
do Território do Norte.do Território do Norte.

Câmara aprova projeto do Câmara aprova projeto do 
Centro Educativo de Ponte de Centro Educativo de Ponte de 
LimaLima

 A Câmara Municipal de Ponte de Lima aprovou o pro- A Câmara Municipal de Ponte de Lima aprovou o pro-
jeto do Centro Educativo de Ponte de Lima, pelo valor de dois jeto do Centro Educativo de Ponte de Lima, pelo valor de dois 
milhões, novecentos e quatro mil euros + IVA.milhões, novecentos e quatro mil euros + IVA.
 O projeto foi concebido numa lógica de “criar as melho- O projeto foi concebido numa lógica de “criar as melho-
res condições de conforto e funcionalidade que permitam satis-res condições de conforto e funcionalidade que permitam satis-
fazer as atuais exigências que recaem sobre a Escola, entendida fazer as atuais exigências que recaem sobre a Escola, entendida 
como um espaço de acolhimento Educativo dos alunos”.como um espaço de acolhimento Educativo dos alunos”.
 Inserido na malha urbana de Ponte de Lima, este equi- Inserido na malha urbana de Ponte de Lima, este equi-
pamento com 12 salas para o 1º Ciclo do Ensino Básico, apre-pamento com 12 salas para o 1º Ciclo do Ensino Básico, apre-
senta um acréscimo de área em espaços considerados essen-senta um acréscimo de área em espaços considerados essen-
ciais, nomeadamente, as salas de aula, com arrumos individuais ciais, nomeadamente, as salas de aula, com arrumos individuais 
para material didático, que permitem uma melhor arrumação das para material didático, que permitem uma melhor arrumação das 
salas e uma maior disponibilização de espaço útil de forma a salas e uma maior disponibilização de espaço útil de forma a 
facilitar o desenvolvimento da quase totalidade das atividades facilitar o desenvolvimento da quase totalidade das atividades 
curriculares da turma, e a biblioteca/centro de recursos, cujo es-curriculares da turma, e a biblioteca/centro de recursos, cujo es-
paço serve para desenvolvimento de trabalhos e atividades de paço serve para desenvolvimento de trabalhos e atividades de 
lazer de alunos e professores, em condições de tranquilidade lazer de alunos e professores, em condições de tranquilidade 
e silêncio, com capacidade para dispor de zonas diferenciadas: e silêncio, com capacidade para dispor de zonas diferenciadas: 
acolhimento, leitura informal e jogos, biblioteca e meios audiovi-acolhimento, leitura informal e jogos, biblioteca e meios audiovi-
suais e informáticos. suais e informáticos. 
 O projeto do Centro Educativo de Ponte de Lima prevê  O projeto do Centro Educativo de Ponte de Lima prevê 
ainda um estacionamento automóvel para 56 viaturas. Ao nível ainda um estacionamento automóvel para 56 viaturas. Ao nível 
de arranjos exteriores, estão previstos amplos espaços de re-de arranjos exteriores, estão previstos amplos espaços de re-
creio pavimentados e ajardinados, uma horta, campo de jogos, creio pavimentados e ajardinados, uma horta, campo de jogos, 
zona de recreio coberto.zona de recreio coberto.

Autarquia de Monção entrega Autarquia de Monção entrega 
cinco habitações a famílias cinco habitações a famílias 
com difi culdades económicascom difi culdades económicas
  
 A Câmara Municipal de Monção entregou recentemen- A Câmara Municipal de Monção entregou recentemen-
te cinco habitações a agregados familiares do concelho com difi -te cinco habitações a agregados familiares do concelho com difi -
culdades económicas num investimento global de 252 mil euros culdades económicas num investimento global de 252 mil euros 
comparticipado pelo Programa Prohabita.comparticipado pelo Programa Prohabita.
 Duas habitações situam-se no lugar de Cachada, fre- Duas habitações situam-se no lugar de Cachada, fre-
guesia de Messegães, e três no lugar do Mato, freguesia da guesia de Messegães, e três no lugar do Mato, freguesia da 
Bela. Bela. 
 Em Messegães, foram construídas duas habitações  Em Messegães, foram construídas duas habitações 
unifamiliares com tipologia T3 e T4 e, na Bela, uma T3 e duas unifamiliares com tipologia T3 e T4 e, na Bela, uma T3 e duas 
T2, estando equipadas com painéis solares, acesso pavimenta-T2, estando equipadas com painéis solares, acesso pavimenta-
do, vedação das propriedades e espaços destinados a pequenas do, vedação das propriedades e espaços destinados a pequenas 
unidades de auto consumo com pomar e horta.unidades de auto consumo com pomar e horta.
 As famílias, previamente identifi cadas pela rede social,  As famílias, previamente identifi cadas pela rede social, 
vão pagar uma renda apoiada que varia de acordo com o rendi-vão pagar uma renda apoiada que varia de acordo com o rendi-
mento disponível e a constituição de cada uma, comprometendo-mento disponível e a constituição de cada uma, comprometendo-
se a cuidar da habitação e respetivos espaços exteriores. se a cuidar da habitação e respetivos espaços exteriores. 
 Além da disponibilização de habitações novas, a au- Além da disponibilização de habitações novas, a au-
tarquia adquire casas devolutas para, após a respetiva recupe-tarquia adquire casas devolutas para, após a respetiva recupe-
ração, entregar a famílias desfavorecidas que reúnam os neces-ração, entregar a famílias desfavorecidas que reúnam os neces-
sários critérios de seleção O apoio estende-se ainda a pequenos sários critérios de seleção O apoio estende-se ainda a pequenos 
trabalhos como benefi ciação de casas de banho, soalhos, jane-trabalhos como benefi ciação de casas de banho, soalhos, jane-
las ou telhados.las ou telhados.

Câmara Municipal assinou Câmara Municipal assinou 
protocolo de colaboração protocolo de colaboração 
com Eixo Atlânticocom Eixo Atlântico

 A Câmara Municipal de Viana do Castelo e o Eixo  A Câmara Municipal de Viana do Castelo e o Eixo 
Atlântico do Noroeste Peninsular assinaram um protocolo para Atlântico do Noroeste Peninsular assinaram um protocolo para 
organizar o Fórum Eixo Atlântico sob o tema “Pensar a Cidade organizar o Fórum Eixo Atlântico sob o tema “Pensar a Cidade 
do Século XXI”. Trata-se de um novo formato de pensamento e do Século XXI”. Trata-se de um novo formato de pensamento e 
refl exão impulsionado pelo Eixo Atlântico destinado a promover refl exão impulsionado pelo Eixo Atlântico destinado a promover 
o intercâmbio de ideias e conhecimentos, através do debate e o intercâmbio de ideias e conhecimentos, através do debate e 
refl exão, para contribuir para que as cidades associadas possam refl exão, para contribuir para que as cidades associadas possam 
defi nir modelos urbanos sustentáveis e efi cientes que antecipem defi nir modelos urbanos sustentáveis e efi cientes que antecipem 
a solução dos problemas e que criem um desenvolvimento social a solução dos problemas e que criem um desenvolvimento social 
e económico sustentável que impulsione a competitividade soli-e económico sustentável que impulsione a competitividade soli-
dária das nossas cidades para a saída conjunta da crise.dária das nossas cidades para a saída conjunta da crise.
 Este protocolo nasce da deliberação da Comissão De- Este protocolo nasce da deliberação da Comissão De-
legada de Planeamento e Transportes, realizada em Lalín em legada de Planeamento e Transportes, realizada em Lalín em 
2011, que aprovou o Programa “Pensar as Cidades do século 2011, que aprovou o Programa “Pensar as Cidades do século 
XXI” e, complementarmente, a criação e promoção do “Fórum XXI” e, complementarmente, a criação e promoção do “Fórum 
Eixo Atlântico: Pensar a Cidade do Século XXI” como espaço de Eixo Atlântico: Pensar a Cidade do Século XXI” como espaço de 
refl exão anual destinado a gerar pensamento e debate sobre o refl exão anual destinado a gerar pensamento e debate sobre o 
futuro das cidades do Eixo Atlântico como chave da estratégia futuro das cidades do Eixo Atlântico como chave da estratégia 
Europa 2020. Europa 2020. 
 Este protocolo tem, assim, por objetivo estabelecer as  Este protocolo tem, assim, por objetivo estabelecer as 
condições pelas quais se orientará a cooperação entre a Câmara condições pelas quais se orientará a cooperação entre a Câmara 
Municipal de Viana do Castelo e o Eixo Atlântico do Noroeste Municipal de Viana do Castelo e o Eixo Atlântico do Noroeste 
Peninsular para a execução do projeto “Fórum Eixo Atlântico: Peninsular para a execução do projeto “Fórum Eixo Atlântico: 
Pensar a Cidade do Século XXI”. Pensar a Cidade do Século XXI”. 
 Para tal, é criada uma sede para a realização do fó- Para tal, é criada uma sede para a realização do fó-
rum anual em Viana do Castelo que promoverá um “evento de rum anual em Viana do Castelo que promoverá um “evento de 
prestígio, a efetuar em data a acordar e que seja marcante para prestígio, a efetuar em data a acordar e que seja marcante para 
a divulgação dos valores subjacentes aos trabalhos a realizar”, a divulgação dos valores subjacentes aos trabalhos a realizar”, 
sendo que o Eixo Atlântico se compromete pela direção científi ca sendo que o Eixo Atlântico se compromete pela direção científi ca 
e apoio fi nanceiro e logístico.e apoio fi nanceiro e logístico.

Em Paredes de Coura idoso Em Paredes de Coura idoso 
foi burlado em 1200 euros foi burlado em 1200 euros 
por falsos funcionários da por falsos funcionários da 
Segurança SocialSegurança Social
 Um residente em Formariz, Paredes de Coura, foi  Um residente em Formariz, Paredes de Coura, foi 
abordado por dois indivíduos que se diziam funcionários da Se-abordado por dois indivíduos que se diziam funcionários da Se-
gurança Social.gurança Social.
 E através de burla, os falsos funcionários conseguiram  E através de burla, os falsos funcionários conseguiram 
que o idoso, de 75 anos, lhes entregasse 1200 euros com o ar-que o idoso, de 75 anos, lhes entregasse 1200 euros com o ar-
gumento de que as notas de euros iriam deixar de ter qualquer gumento de que as notas de euros iriam deixar de ter qualquer 
valor.valor.
 Quando o septuagenário desconfi ou das pessoas a  Quando o septuagenário desconfi ou das pessoas a 
quem entregou o dinheiro, que ele tinha guardado numa caixa, já quem entregou o dinheiro, que ele tinha guardado numa caixa, já 
haviam fugido num automóvel, para não mais serem vistos.haviam fugido num automóvel, para não mais serem vistos.

ASSINE, LEIA E DIVULGUEASSINE, LEIA E DIVULGUE
“CERVEIRA NOVA”“CERVEIRA NOVA”
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“Sentido da Vida”“Sentido da Vida”
- Mais um livro de José Cândido - Mais um livro de José Cândido 
FonteFonte
- É o quinto desde 1974- É o quinto desde 1974
 O assinante de  O assinante de 
“Cerveira Nova”, José Cân-“Cerveira Nova”, José Cân-
dido da Fonte, acaba de pu-dido da Fonte, acaba de pu-
blicar mais um livro, o qual blicar mais um livro, o qual 
se intitula “O Sentido da se intitula “O Sentido da 
Vida”.Vida”.
 É o quinto de uma  É o quinto de uma 
série de obras que se inicia-série de obras que se inicia-
ram em 1974.ram em 1974.
 Quadras e máxi- Quadras e máxi-
mas, são o ponto forte des-mas, são o ponto forte des-
te novo trabalho de José te novo trabalho de José 
Cândido da Fonte, o qual é Cândido da Fonte, o qual é 
designado pelo autor como designado pelo autor como 
«um livro em verso e em «um livro em verso e em 
prosa, mas numa mesma li-prosa, mas numa mesma li-
nha de pensamento acerca nha de pensamento acerca 
do homem em geral e seus do homem em geral e seus 
comportamentos; uma críti-comportamentos; uma críti-
ca política e social, no senti-ca política e social, no senti-
do universal».do universal».

ETAP Valença, uma escola com alma!ETAP Valença, uma escola com alma!
 Ao terminarmos mais um ano leti- Ao terminarmos mais um ano leti-
vo, cumpre-nos fazer um balanço da nossa vo, cumpre-nos fazer um balanço da nossa 
atividade. Um projeto educativo que con-atividade. Um projeto educativo que con-
templa o saber ser, estar, fazer e “aprender templa o saber ser, estar, fazer e “aprender 
a aprender”; a tolerância e o respeito pela a aprender”; a tolerância e o respeito pela 
diferença; o acompanhamento constante diferença; o acompanhamento constante 
que respeita o ritmo de aprendizagem de que respeita o ritmo de aprendizagem de 
cada aluno através da avaliação modular, cada aluno através da avaliação modular, 
elementos fundamentais no sucesso da elementos fundamentais no sucesso da 
Formação na ETAP.Formação na ETAP.

Cursos voltados para o sucesso!Cursos voltados para o sucesso!
 Esta Unidade de Formação,  Esta Unidade de Formação, 
iniciou a sua atividade no ano letivo iniciou a sua atividade no ano letivo 
2000/2001, com duas turmas: Serviços Ju-2000/2001, com duas turmas: Serviços Ju-
rídicos e Serviços Comerciais. Hoje, a For-rídicos e Serviços Comerciais. Hoje, a For-
mação Inicial (10º, 11º e 12ºs anos), conta mação Inicial (10º, 11º e 12ºs anos), conta 
com oito turmas, nas áreas da Gestão; com oito turmas, nas áreas da Gestão; 
Eletrónica Automação e Comando; Infor-Eletrónica Automação e Comando; Infor-
mática de Gestão; Contabilidade; Marke-mática de Gestão; Contabilidade; Marke-
ting e ainda CEF’s (8º, 9ºs anos) nas áreas ting e ainda CEF’s (8º, 9ºs anos) nas áreas 
de Operador de Informática e Eletrónica e de Operador de Informática e Eletrónica e 
Computadores. No mesmo espaço funcio-Computadores. No mesmo espaço funcio-
nam também turmas EFA, de Formação nam também turmas EFA, de Formação 
de Adultos, o Centro de Novas Oportuni-de Adultos, o Centro de Novas Oportuni-
dades, Formações Modulares e RVC Pro-dades, Formações Modulares e RVC Pro-
fi ssional.fi ssional.
 No presente ano letivo, foram  No presente ano letivo, foram 
colocados em contacto real com o merca-colocados em contacto real com o merca-
do de trabalho, através de estágios curri-do de trabalho, através de estágios curri-
culares, oitenta alunos desta Unidade de culares, oitenta alunos desta Unidade de 
Formação. Alguns deles colocados em Formação. Alguns deles colocados em 
empresas na Inglaterra e Espanha, no âm-empresas na Inglaterra e Espanha, no âm-
bito do programa Leonardo. A realizarem a bito do programa Leonardo. A realizarem a 
PAP – Prova de Aptidão Profi ssional, que PAP – Prova de Aptidão Profi ssional, que 
foi apresentada, avaliada e validada, por foi apresentada, avaliada e validada, por 
um júri interno e externo, estiveram qua-um júri interno e externo, estiveram qua-
renta alunos. Provas com temas atuais, re-renta alunos. Provas com temas atuais, re-
lacionados com as áreas de formação que lacionados com as áreas de formação que 
os alunos frequentam. os alunos frequentam. 
 Política de qualidade! - A ETAP  Política de qualidade! - A ETAP 
foi a primeira Escola Profi ssional a ser foi a primeira Escola Profi ssional a ser 
certifi cada pela qualidade. Também, nes-certifi cada pela qualidade. Também, nes-
ta Unidade de Formação, o rigor, a quali-ta Unidade de Formação, o rigor, a quali-
dade e exigência são fatores chave para dade e exigência são fatores chave para 
qualifi car alunos aptos para ingressarem qualifi car alunos aptos para ingressarem 

num mercado de trabalho cada vez mais num mercado de trabalho cada vez mais 
competitivo, ou prosseguirem estudos no competitivo, ou prosseguirem estudos no 
ensino superior.  ensino superior.  
 “Ritmos do Mundo”, um projeto  “Ritmos do Mundo”, um projeto 
para continuar! - “Ritmos do Mundo”, um para continuar! - “Ritmos do Mundo”, um 
projeto da ETAP Valença, que tem levado projeto da ETAP Valença, que tem levado 
a várias escolas e localidades uma men-a várias escolas e localidades uma men-
sagem de paz, tolerância e respeito pela sagem de paz, tolerância e respeito pela 
diferença. Todos os anos, o ciclo recome-diferença. Todos os anos, o ciclo recome-
ça, com novos alunos que ingressam na ça, com novos alunos que ingressam na 
escola, novas apetências, novas músicas escola, novas apetências, novas músicas 
e danças para encenar. O lema é: Comuni-e danças para encenar. O lema é: Comuni-
car sem palavras! Este grupo representou car sem palavras! Este grupo representou 
a Escola na Qualifi ca. No presente ano le-a Escola na Qualifi ca. No presente ano le-
tivo, contou com cerca de vinte atuações tivo, contou com cerca de vinte atuações 
no exterior… vale a pena!no exterior… vale a pena!
 Rádio_Activa, para dar voz aos  Rádio_Activa, para dar voz aos 
alunos! - Outros projetos da ETAP Va-alunos! - Outros projetos da ETAP Va-
lença, tem levado o nome da Escola ao lença, tem levado o nome da Escola ao 
país… a RADIO_ACTIVA, que há alguns país… a RADIO_ACTIVA, que há alguns 
anos ganhou o prémio Nacional no concur-anos ganhou o prémio Nacional no concur-
so nacional de Empreendedorismo, lançou so nacional de Empreendedorismo, lançou 
também o hino da Escola e esteve pre-também o hino da Escola e esteve pre-
sente na Qualifi ca. Prepara-se agora para sente na Qualifi ca. Prepara-se agora para 
uma nova etapa, com novos desafi os. In-uma nova etapa, com novos desafi os. In-
tegrado no projeto interdisciplinar do curso tegrado no projeto interdisciplinar do curso 
Técnico de Eletrónica, Automação e Co-Técnico de Eletrónica, Automação e Co-
mando, está a ser reajustada toda a parte mando, está a ser reajustada toda a parte 
técnica, para começar a emitir em força. técnica, para começar a emitir em força. 
Também é intenção emitir através da inter-Também é intenção emitir através da inter-
net. No presente ano, tem animado vários net. No presente ano, tem animado vários 
eventos na escola.eventos na escola.
 UM Robot que cumprimenta –  UM Robot que cumprimenta – 
Agora existe um novo elemento na comu-Agora existe um novo elemento na comu-
nidade escolar: um robot, concebido pelos nidade escolar: um robot, concebido pelos 
alunos, em colaboração com o curso EFA alunos, em colaboração com o curso EFA 
da mesma área, que funciona nesta Uni-da mesma área, que funciona nesta Uni-
dade de Formação, o qual anunciará as dade de Formação, o qual anunciará as 
atividades, fará vigilância e cumprimentará atividades, fará vigilância e cumprimentará 
as pessoas! Este novo “aluno” esteve pre-as pessoas! Este novo “aluno” esteve pre-
sente na Mostra Distrital de Educação e na sente na Mostra Distrital de Educação e na 
Qualifi ca, na Exponor, no Porto.Qualifi ca, na Exponor, no Porto.
 Um plano de atividades rechea- Um plano de atividades rechea-
do! – Destacamos a participação na Sema-do! – Destacamos a participação na Sema-
na da Proteção Civil e Ambiente da autar-na da Proteção Civil e Ambiente da autar-
quia valenciana e a 2ª edição LAN PARTY quia valenciana e a 2ª edição LAN PARTY 

comunitária, bem como, um ciclo anual de comunitária, bem como, um ciclo anual de 
colóquios: “os especialistas vêm à Esco-colóquios: “os especialistas vêm à Esco-
la” e conferências alusivas aos temas das la” e conferências alusivas aos temas das 
Provas de Aptidão dos alunos; as jornadas Provas de Aptidão dos alunos; as jornadas 
da Estética, Saúde e Bem - Estar; o des-da Estética, Saúde e Bem - Estar; o des-
fi le de moda; o dia do surf; a participação fi le de moda; o dia do surf; a participação 
solidária no projeto “Um dia pela Vida” (…) solidária no projeto “Um dia pela Vida” (…) 
Os alunos de Contabilidade e Gestão, es-Os alunos de Contabilidade e Gestão, es-
tiveram também em algumas Juntas de tiveram também em algumas Juntas de 
Freguesia a ajudarem as pessoas a preen-Freguesia a ajudarem as pessoas a preen-
cherem o IRS. Além destas atividades, são cherem o IRS. Além destas atividades, são 
diversifi cadas as visitas de estudo nacio-diversifi cadas as visitas de estudo nacio-
nais e internacionais, colocando os alunos nais e internacionais, colocando os alunos 
em contacto com a realidade do mercado em contacto com a realidade do mercado 
de trabalho. Contempla ainda, colóquios e de trabalho. Contempla ainda, colóquios e 
conferências técnicas, trazendo à escola conferências técnicas, trazendo à escola 
a experiência, e o saber daqueles que, no a experiência, e o saber daqueles que, no 
dia-a-dia lidam diretamente com o merca-dia-a-dia lidam diretamente com o merca-
do de trabalho.do de trabalho.
 Viagem de fi nalistas - Depois  Viagem de fi nalistas - Depois 
de Madrid e Barcelona, no presente ano de Madrid e Barcelona, no presente ano 
letivo, as turmas de Gestão e Informática letivo, as turmas de Gestão e Informática 
rumaram até França e Bruxelas, de onde rumaram até França e Bruxelas, de onde 
se destaca, entre muitas visitas, o Parla-se destaca, entre muitas visitas, o Parla-
mento Europeu. Esta visita só foi possível mento Europeu. Esta visita só foi possível 
com a colaboração de alguns deputados com a colaboração de alguns deputados 
europeus. europeus. 
 Parcerias - Ao longo destes anos  Parcerias - Ao longo destes anos 
são várias as parcerias que a ETAP Valen-são várias as parcerias que a ETAP Valen-
ça têm estabelecido com as forças vivas, a ça têm estabelecido com as forças vivas, a 
comunidade local e encarregados de edu-comunidade local e encarregados de edu-
cação, as quais dão como fruto projetos de cação, as quais dão como fruto projetos de 
interesse para os alunos. interesse para os alunos. 
 Claro que, pelo caminho, às ve- Claro que, pelo caminho, às ve-
zes, encontram-se muros, que não sendo zes, encontram-se muros, que não sendo 
intransponíveis, nos obrigam a um esfor-intransponíveis, nos obrigam a um esfor-
ço acrescido para saltar. São esses sal-ço acrescido para saltar. São esses sal-
tos que nos dão coragem para enfrentar tos que nos dão coragem para enfrentar 
o quotidiano com entusiasmo, lutando por o quotidiano com entusiasmo, lutando por 
um projeto em que acreditamos. Só possí-um projeto em que acreditamos. Só possí-
vel, com um corpo docente e pessoal au-vel, com um corpo docente e pessoal au-
xiliar - no qual eu acredito! - vocacionado xiliar - no qual eu acredito! - vocacionado 
para um único objetivo: em primeiro lugar, para um único objetivo: em primeiro lugar, 
o aluno!o aluno!

  Jorge Humberto Ribeiro  Jorge Humberto Ribeiro
C. Pedagógico ETAP ValençaC. Pedagógico ETAP Valença

“Mais vida... mais saber...”“Mais vida... mais saber...”
 Foi digno de ver! Foi digno de ver!
 Alunos da Universidade Sénior do Rotary de Caminha,  Alunos da Universidade Sénior do Rotary de Caminha, 
pela primeira vez em palco, no dia 11 de junho, deliciaram-nos pela primeira vez em palco, no dia 11 de junho, deliciaram-nos 
com um espetáculo maravilhoso, integrado na grande festa do com um espetáculo maravilhoso, integrado na grande festa do 
Agrupamento de Escolas Coura e Minho, nosso parceiro desde a Agrupamento de Escolas Coura e Minho, nosso parceiro desde a 
primeira hora. No culminar do primeiro ano letivo desta academia primeira hora. No culminar do primeiro ano letivo desta academia 
foi, para nós, um enorme gosto dar um pequeno contributo para foi, para nós, um enorme gosto dar um pequeno contributo para 
o programa da Semana do Arraial Minhoto.o programa da Semana do Arraial Minhoto.
 O Luís, a Clarisse, o Humberto, a Maria da Luz e o Pe- O Luís, a Clarisse, o Humberto, a Maria da Luz e o Pe-
dra, orientados pelo Professor Borlido, responsável pela discipli-dra, orientados pelo Professor Borlido, responsável pela discipli-
na de expressão dramática, trouxeram-nos histórias de infância na de expressão dramática, trouxeram-nos histórias de infância 
que nos fi zeram andar no tempo e trazer recordações doces de que nos fi zeram andar no tempo e trazer recordações doces de 
meninos.meninos.
 Depois foram as violas e cavaquinhos. A Graça, o Afon- Depois foram as violas e cavaquinhos. A Graça, o Afon-
so, o Rogério e o António, acompanhados pelos professores Do-so, o Rogério e o António, acompanhados pelos professores Do-
mingos Alves e Luís Mendonça, que orientam a disciplina de Mú-mingos Alves e Luís Mendonça, que orientam a disciplina de Mú-
sica, tocaram, cantaram e encantaram com lindas canções que sica, tocaram, cantaram e encantaram com lindas canções que 
a plateia acompanhava: “Canta, canta, amigo canta”, de Zeca a plateia acompanhava: “Canta, canta, amigo canta”, de Zeca 
Afonso; “A fi sga”, dos Rio Grande; “Sailing”, de Rod Stewart; Afonso; “A fi sga”, dos Rio Grande; “Sailing”, de Rod Stewart; 
“A noite”, dos Resistência; e a canção popular “Vai marinheiro, “A noite”, dos Resistência; e a canção popular “Vai marinheiro, 
vai”.vai”.
 Por fi m, na Expressão Corporal e Clube de Leitura, de  Por fi m, na Expressão Corporal e Clube de Leitura, de 
mãos dadas, acompanhados pela sua professora Maria José mãos dadas, acompanhados pela sua professora Maria José 
Areal, a Fernanda, a Maria da Luz, o Jorge, a Isabel, o Sebas-Areal, a Fernanda, a Maria da Luz, o Jorge, a Isabel, o Sebas-
tian, a Clara, a Isabel e a Cármen declamaram e coreografaram tian, a Clara, a Isabel e a Cármen declamaram e coreografaram 
quatro poemas de Miguel Torga: “O regresso”, “O mar”, “Não quatro poemas de Miguel Torga: “O regresso”, “O mar”, “Não 
passarão” e “Era uma vez uma papoila”, esta acompanhada à passarão” e “Era uma vez uma papoila”, esta acompanhada à 
guitarra pelo professor Luís Mendonça. A graciosidade do grupo guitarra pelo professor Luís Mendonça. A graciosidade do grupo 
passou ainda pela expressão viva do corpo e da alma na “Dança passou ainda pela expressão viva do corpo e da alma na “Dança 
da solidariedade”.da solidariedade”.
 A encerrar o espetáculo, a famosa Tuna da Unisénior  A encerrar o espetáculo, a famosa Tuna da Unisénior 
de Vila Nova de Cerveira, nossa convidada, brindou-nos com a de Vila Nova de Cerveira, nossa convidada, brindou-nos com a 
sua reconhecida atuação, sob batuta do seu maestro e presiden-sua reconhecida atuação, sob batuta do seu maestro e presiden-
te, Euclides Rodrigues.te, Euclides Rodrigues.

Aida Guerra da SilvaAida Guerra da Silva

É preciso combater os lobbies da saúdeÉ preciso combater os lobbies da saúde
 A nomeação de um novo Gover- A nomeação de um novo Gover-
no e, concomitantemente, de um novo Mi-no e, concomitantemente, de um novo Mi-
nistro da Saúde, deve ser encarada como nistro da Saúde, deve ser encarada como 
uma oportunidade pela Enfermagem em uma oportunidade pela Enfermagem em 
Portugal. Assim como os cidadãos en-Portugal. Assim como os cidadãos en-
viaram uma mensagem inequívoca ao viaram uma mensagem inequívoca ao 
optar por uma mudança política no País, optar por uma mudança política no País, 
também os enfermeiros devem aproveitar também os enfermeiros devem aproveitar 
esta legislatura para serem parceiros in-esta legislatura para serem parceiros in-
transponíveis no respeitante às políticas transponíveis no respeitante às políticas 
de Saúde.de Saúde.
 O perfi l do novo Ministro da  O perfi l do novo Ministro da 
Saúde coloca elevadas expectativas rela-Saúde coloca elevadas expectativas rela-
tivamente ao saneamento das contas da tivamente ao saneamento das contas da 
Saúde e à introdução de uma racionali-Saúde e à introdução de uma racionali-
dade nas políticas e gestão do setor que dade nas políticas e gestão do setor que 
vise um aumento da sua efi ciência e da vise um aumento da sua efi ciência e da 
sua efetividade. Tal passará, no nosso en-sua efetividade. Tal passará, no nosso en-
tender, por uma redução dos custos sin-tender, por uma redução dos custos sin-
cronizada com um aumento dos ganhos cronizada com um aumento dos ganhos 
em saúde, da qualidade assistencial e da em saúde, da qualidade assistencial e da 

cobertura populacional. Objetivos que têm cobertura populacional. Objetivos que têm 
na Enfermagem um parceiro estratégico.na Enfermagem um parceiro estratégico.
 Porém, impõe-se, desde logo,  Porém, impõe-se, desde logo, 
um combate corajoso e persistente aos um combate corajoso e persistente aos 
lobbieslobbies da Saúde, que durante décadas  da Saúde, que durante décadas 
têm conseguido reverter em seu benefício têm conseguido reverter em seu benefício 
o investimento dos cidadãos no Sistema. o investimento dos cidadãos no Sistema. 
E imperativo que se consiga reduzir o vo-E imperativo que se consiga reduzir o vo-
lume de horas extraordinárias que não lume de horas extraordinárias que não 
representam quaisquer mais-valias para representam quaisquer mais-valias para 
as organizações e clientes assim como as organizações e clientes assim como 
as redundâncias processuais e as redundâncias processuais e gaps no gaps no 
continuumcontinuum da prestação de cuidados de  da prestação de cuidados de 
saúde. E igualmente urgente repensar as saúde. E igualmente urgente repensar as 
funções dos diferentes profi ssionais do funções dos diferentes profi ssionais do 
sistema de saúde com vista a uma me-sistema de saúde com vista a uma me-
lhor cobertura assistencial da população lhor cobertura assistencial da população 
e a uma melhor gestão dos processos de e a uma melhor gestão dos processos de 
cuidados, assim como a adequação de cuidados, assim como a adequação de 
vários enquadramentos legais que atual-vários enquadramentos legais que atual-
mente se constituem como obstáculos à mente se constituem como obstáculos à 

obtenção de uma verdadeira consistência obtenção de uma verdadeira consistência 
em todas as prestações/intervenções re-em todas as prestações/intervenções re-
levantes para a Saúde dos cidadãos resi-levantes para a Saúde dos cidadãos resi-
dentes em Portugal. Os enfermeiros são dentes em Portugal. Os enfermeiros são 
agentes qualifi cados e muito valorizados, agentes qualifi cados e muito valorizados, 
ironicamente mais no estrangeiro do que ironicamente mais no estrangeiro do que 
no nosso País...!no nosso País...!
 Certo de que serão muitas as  Certo de que serão muitas as 
mudanças a implementar nos próximos mudanças a implementar nos próximos 
tempos, faço votos de que os princípios tempos, faço votos de que os princípios 
da boa governação pautem a intervenção da boa governação pautem a intervenção 
do novo Ministério da Saúde, destacando do novo Ministério da Saúde, destacando 
desde já a nossa veemente intenção de desde já a nossa veemente intenção de 
sermos parceiros estratégicos na constru-sermos parceiros estratégicos na constru-
ção de soluções integradas, integradoras ção de soluções integradas, integradoras 
e íntegras.e íntegras.

Enf. Germano CoutoEnf. Germano Couto

Presidente da Secção Regional do Norte Presidente da Secção Regional do Norte 
da Ordem dos Enfermeirosda Ordem dos Enfermeiros

Gil Eannes e CMIA de Viana do Castelo Gil Eannes e CMIA de Viana do Castelo 
integram iniciativa “Passaporte do Mar”integram iniciativa “Passaporte do Mar”
 O Centro de Monitorização e In- O Centro de Monitorização e In-
terpretação Ambiental (CMIA) de Viana do terpretação Ambiental (CMIA) de Viana do 
Castelo, através da Câmara Municipal, e a Castelo, através da Câmara Municipal, e a 
Fundação Gil Eannes acabam de assinar Fundação Gil Eannes acabam de assinar 
com a Estrutura para os Assuntos do Mar com a Estrutura para os Assuntos do Mar 
um protocolo para aderir ao projeto “Pas-um protocolo para aderir ao projeto “Pas-
saporte do Mar”, uma iniciativa pretende saporte do Mar”, uma iniciativa pretende 
suscitar o interesse pelo mar em diversas suscitar o interesse pelo mar em diversas 
vertentes.vertentes.
 Os protocolos têm como obje- Os protocolos têm como obje-
tivo alcançar os objetivos preconizados tivo alcançar os objetivos preconizados 
nas diferentes políticas nacionais, nome-nas diferentes políticas nacionais, nome-
adamente na área da educação, cultura adamente na área da educação, cultura 
e sensibilização, promovendo a mediati-e sensibilização, promovendo a mediati-
zação das atividades marítimas junto da zação das atividades marítimas junto da 
sociedade, apostando nos museus dedi-sociedade, apostando nos museus dedi-
cados ao mar, centros de interpretação e cados ao mar, centros de interpretação e 
monitorização ambiental, aquários, oce-monitorização ambiental, aquários, oce-
anários e outras entidades dedicadas ao anários e outras entidades dedicadas ao 
mar fomentando o ensino naval e náutico, mar fomentando o ensino naval e náutico, 
a valorização do património cultural suba-a valorização do património cultural suba-
quático e de educação ambiental.quático e de educação ambiental.
 O “Passaporte do Mar”, desti- O “Passaporte do Mar”, desti-
nado aos cidadãos portugueses e estran-nado aos cidadãos portugueses e estran-
geiros residentes em Portugal, é um do-geiros residentes em Portugal, é um do-

cumento em suporte de cumento em suporte de 
papel onde são coloca-papel onde são coloca-
dos selos/carimbos das dos selos/carimbos das 
respetivas entidades respetivas entidades 
visitadas. Assim, no Gil visitadas. Assim, no Gil 
Eannes e no CMIA de Eannes e no CMIA de 
Viana do Castelo será Viana do Castelo será 
facultada entrada gra-facultada entrada gra-
tuita em dias especiais tuita em dias especiais 
como o Dia do Mar ou como o Dia do Mar ou 
nos dias de relevo local nos dias de relevo local 
e do espaço aderente.e do espaço aderente.
 Recorde-se  Recorde-se 
que a Estrutura de Mis-que a Estrutura de Mis-
são para os Assuntos são para os Assuntos 
do Mar foi criada para do Mar foi criada para 
elaborar uma proposta elaborar uma proposta 
de Estratégia Nacional para o Mar, iden-de Estratégia Nacional para o Mar, iden-
tifi cando as principais linhas orientadoras tifi cando as principais linhas orientadoras 
para o desenvolvimento de uma política para o desenvolvimento de uma política 
integrada para os assuntos do mar e para integrada para os assuntos do mar e para 
uma ação articulada de todas as entida-uma ação articulada de todas as entida-
des ligadas ao mar. des ligadas ao mar. 
 Este passaporte pretende, as- Este passaporte pretende, as-
sim, suscitar nos cidadãos o interesse sim, suscitar nos cidadãos o interesse 

pelo mar e promover o conhecimento da pelo mar e promover o conhecimento da 
realidade marítima portuguesa em diver-realidade marítima portuguesa em diver-
sos domínios, dando visibilidade às insti-sos domínios, dando visibilidade às insti-
tuições vocacionadas para o mar e contri-tuições vocacionadas para o mar e contri-
buindo para a valorização e dinamização buindo para a valorização e dinamização 
do património marítimo nacional. do património marítimo nacional. 

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

À descoberta do Museu dos À descoberta do Museu dos 
Terceiros em Ponte de Lima Terceiros em Ponte de Lima 
- Mais visitantes - Mais visitantes 
 O Museu dos Terceiros em Ponte de Lima recebeu no  O Museu dos Terceiros em Ponte de Lima recebeu no 
1º semestre deste ano um aumento de 20%, totalizando 4898 1º semestre deste ano um aumento de 20%, totalizando 4898 
visitas.visitas.
 Considerado como uma referência no roteiro cultural  Considerado como uma referência no roteiro cultural 
da Vila Mais Antiga de Portugal, o Museu dos Terceiros, é um da Vila Mais Antiga de Portugal, o Museu dos Terceiros, é um 
valioso conjunto arquitetónico, constituído por duas igrejas, alas valioso conjunto arquitetónico, constituído por duas igrejas, alas 
de apoio, claustro, quintal e jardim. A ala da ordem Terceira, data de apoio, claustro, quintal e jardim. A ala da ordem Terceira, data 
de meados do século XVIII e mantém até hoje o aspeto da arte de meados do século XVIII e mantém até hoje o aspeto da arte 
barroca no seu auge. A intervenção de que foi alvo, nos últimos barroca no seu auge. A intervenção de que foi alvo, nos últimos 
anos, permitiu a recuperação do edifício, dos seus elementos anos, permitiu a recuperação do edifício, dos seus elementos 
artísticos e de algumas peças que estão inseridas na exposição artísticos e de algumas peças que estão inseridas na exposição 
permanente.permanente.
 O acervo é constituído maioritariamente por escultura,  O acervo é constituído maioritariamente por escultura, 
grande parte do século XVIII, embora possam ser apreciadas pe-grande parte do século XVIII, embora possam ser apreciadas pe-
ças do período medievo. Destacamos igualmente as coleções de ças do período medievo. Destacamos igualmente as coleções de 
pintura e de ourivesaria que decoram a exposição permanente.pintura e de ourivesaria que decoram a exposição permanente.
 Este precioso conjunto de arte sacra permite ao visitan- Este precioso conjunto de arte sacra permite ao visitan-
te conhecer valiosíssimas peças que nos remetem para outras te conhecer valiosíssimas peças que nos remetem para outras 
épocas e outros conhecimentos, sobre arte, museus, religião, épocas e outros conhecimentos, sobre arte, museus, religião, 
cultura e história local, transformando a visita numa verdadeira cultura e história local, transformando a visita numa verdadeira 
aventura pelo Museu dos Terceiros.aventura pelo Museu dos Terceiros.
 Com um programa cultural diversifi cado, desde exposi- Com um programa cultural diversifi cado, desde exposi-
ções aos concertos musicais, o Museu dos Terceiros aguarda a ções aos concertos musicais, o Museu dos Terceiros aguarda a 
sua visita, de terça a domingo, das 10h00 às 12h30 e das 14h00 sua visita, de terça a domingo, das 10h00 às 12h30 e das 14h00 
às 18h00.    às 18h00.    

Município de Ponte de LimaMunicípio de Ponte de Lima
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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

 MComo escaparemos nos, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confi r- MComo escaparemos nos, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confi r-
mada pelos que a ouviram; testifi cando também Deus com eles, por sinais, e milagres, e varias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua mada pelos que a ouviram; testifi cando também Deus com eles, por sinais, e milagres, e varias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua 
vontade? vontade? (Hebreus 2:3-4)(Hebreus 2:3-4)

COMENTÁRIOCOMENTÁRIO
(2011-07-B)(2011-07-B)

PODES OBTER A ETERNA SALVAÇÃO?PODES OBTER A ETERNA SALVAÇÃO?
INTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

 No livro dos Salmos lê-se: Muitos dizem da minha alma;  No livro dos Salmos lê-se: Muitos dizem da minha alma; 
não há salvação para ele em Deus. A Salvação vem do Senhor; so-não há salvação para ele em Deus. A Salvação vem do Senhor; so-
bre o teu povo seja a tua Salvação. (Salmo 3:2,8) Isto é uma realida-bre o teu povo seja a tua Salvação. (Salmo 3:2,8) Isto é uma realida-
de o que as Escrituras Sagradas nos falam neste Salmo. As pessoas de o que as Escrituras Sagradas nos falam neste Salmo. As pessoas 
vendo os atos dos indivíduos que são maus, logo dizem, este ou vendo os atos dos indivíduos que são maus, logo dizem, este ou 
aquele não tem salvação. Essas pessoas julgam o seu próximo ser aquele não tem salvação. Essas pessoas julgam o seu próximo ser 
impossível se salvarem, logo andam de boca em boca, falando do impossível se salvarem, logo andam de boca em boca, falando do 
estado fracassado dessas pessoas, de suas más obras, de sua má estado fracassado dessas pessoas, de suas más obras, de sua má 
conduta, etc.conduta, etc.
 Mas no verso 8, o Senhor diz: Que sobre o seu povo há  Mas no verso 8, o Senhor diz: Que sobre o seu povo há 
toda a possibilidade da Salvação. É um assunto espiritual a resolver, toda a possibilidade da Salvação. É um assunto espiritual a resolver, 
ao afetado indivíduo, que a cada momento cai em pecado e assim ao afetado indivíduo, que a cada momento cai em pecado e assim 
desonrando-se a si mesmo, afetando-se do mal a pior a sua própria desonrando-se a si mesmo, afetando-se do mal a pior a sua própria 
vida, vai também transgredindo a Lei de Deus. Mas Deus que é ri-vida, vai também transgredindo a Lei de Deus. Mas Deus que é ri-
quíssimo em misericórdia, está pronto a perdoar-lhe e a receber de quíssimo em misericórdia, está pronto a perdoar-lhe e a receber de 
novo esse seu fi lho que andava perdido, não na condição de bas-novo esse seu fi lho que andava perdido, não na condição de bas-
tardo, mas como fi lho legítimo do Rei, e com todas as bênçãos dos tardo, mas como fi lho legítimo do Rei, e com todas as bênçãos dos 
Céus, para sua própria vida. Céus, para sua própria vida. 
 Se te decidires a seguir a Jesus, podes alcançar a eterna  Se te decidires a seguir a Jesus, podes alcançar a eterna 
Salvação.Salvação.

COMENTÁRIOCOMENTÁRIO
 A pessoa que não tiver Deus bem no centro do seu modo  A pessoa que não tiver Deus bem no centro do seu modo 
de agir, jamais conseguirá tão grande salvação. A Bíblia, a Palavra de agir, jamais conseguirá tão grande salvação. A Bíblia, a Palavra 
do Senhor declara, que a inclinação do homem é para o mal desde do Senhor declara, que a inclinação do homem é para o mal desde 
a sua meninice. De facto, se entregarmos algum objeto frágil nas a sua meninice. De facto, se entregarmos algum objeto frágil nas 
mãos de uma criança, a coisa que mais depressa veremos, é esse mãos de uma criança, a coisa que mais depressa veremos, é esse 
objeto ser completamente destruído. Creio ser por esse mesmo fac-objeto ser completamente destruído. Creio ser por esse mesmo fac-

to e suas consequências que a Escritura Sagrada nos transmite o to e suas consequências que a Escritura Sagrada nos transmite o 
seguinte mandamento: Instrui o menino no caminho em que deve seguinte mandamento: Instrui o menino no caminho em que deve 
andar, e ate ser velho não se desviara dele. (Prov. 26:6)andar, e ate ser velho não se desviara dele. (Prov. 26:6)
 Devido ao não acatamento ou ignorância da ordem divina,  Devido ao não acatamento ou ignorância da ordem divina, 
o mal é já coisa considerada alarmante por parte de muitas pessoas. o mal é já coisa considerada alarmante por parte de muitas pessoas. 
Ora isto sucede porque o homem natural não compreende as coi-Ora isto sucede porque o homem natural não compreende as coi-
sas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode sas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode 
entende-las porque elas se discernem espiritualmente. (1ª Coríntios entende-las porque elas se discernem espiritualmente. (1ª Coríntios 
2:14) Perante uma tal situação, poder-se-á formular a seguinte per-2:14) Perante uma tal situação, poder-se-á formular a seguinte per-
gunta: Como será possível inverter o rumo das coisas de maneira a gunta: Como será possível inverter o rumo das coisas de maneira a 
conseguir libertar as pessoas de semelhante situação?conseguir libertar as pessoas de semelhante situação?
 De acordo com os ensinos recebidos necessitamos, por- De acordo com os ensinos recebidos necessitamos, por-
tanto através da leitura e meditação da Palavra de Deus, a resposta tanto através da leitura e meditação da Palavra de Deus, a resposta 
certa a dar á pergunta atrás apresentada é pelo novo nascimento, de certa a dar á pergunta atrás apresentada é pelo novo nascimento, de 
nascer de novo, nascer do Céu, nascer espiritualmente, precisamos nascer de novo, nascer do Céu, nascer espiritualmente, precisamos 
também de acordar para a grandiosa realidade que Deus existe e também de acordar para a grandiosa realidade que Deus existe e 
que é galardoador daqueles que o buscam. (Hebreus 11:6)que é galardoador daqueles que o buscam. (Hebreus 11:6)
 O amado leitor tem necessidade de buscar o criador de  O amado leitor tem necessidade de buscar o criador de 
todo o seu e coração, é a única porta prá salvação o Senhor Jesus todo o seu e coração, é a única porta prá salvação o Senhor Jesus 
Cristo. Foi ele próprio que disse; Eu sou a porta, se alguém entrar por Cristo. Foi ele próprio que disse; Eu sou a porta, se alguém entrar por 
mim, salvar-se-á, entrara e sairá, e achara pastagens, isto é alimento mim, salvar-se-á, entrara e sairá, e achara pastagens, isto é alimento 
espiritual. (João 10:9) Essa nutrição oriunda da Palavra do Senhor espiritual. (João 10:9) Essa nutrição oriunda da Palavra do Senhor 
recebe-se pela fé em Cristo, pela nossa confi ança na Palavra de recebe-se pela fé em Cristo, pela nossa confi ança na Palavra de 
Deus, pelo facto de crermos nela de todo o coração.Deus, pelo facto de crermos nela de todo o coração.
 O Senhor dirige a cada um de nós este convite: Vinde a  O Senhor dirige a cada um de nós este convite: Vinde a 
mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. 
Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e 
humilde de coração; e encontrareis descanso para as vossas almas. humilde de coração; e encontrareis descanso para as vossas almas. 
(Mateus 11:28-29)(Mateus 11:28-29)

Escreve:Escreve:
Manuel Venade MartinsManuel Venade Martins

(Pastor Evangélico)(Pastor Evangélico)

 Em face deste amoroso convite de Cristo, o prezado leitor  Em face deste amoroso convite de Cristo, o prezado leitor 
deverá dar o seu passo de fé para Jesus. Receba a pessoa de Cristo deverá dar o seu passo de fé para Jesus. Receba a pessoa de Cristo 
pela fé, no coração, como seu único e sufi ciente Salvador e Senhor pela fé, no coração, como seu único e sufi ciente Salvador e Senhor 
da sua vida. Ao fazer isso, arrependendo-se também dos seus pe-da sua vida. Ao fazer isso, arrependendo-se também dos seus pe-
cados, o seu nome será inscrito no Céu, registado no livro da vida cados, o seu nome será inscrito no Céu, registado no livro da vida 
pois Jesus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. (João pois Jesus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. (João 
1:29)1:29)
 Ao nos convertermos a Cristo, através do evangelho, de  Ao nos convertermos a Cristo, através do evangelho, de 
facto o nosso nome fi cara escrito no Céu, nesse lugar tão belo - onde facto o nosso nome fi cara escrito no Céu, nesse lugar tão belo - onde 
as ruas são mais preciosas que o ouro da terra, que nem todas as as ruas são mais preciosas que o ouro da terra, que nem todas as 
riquezas do mundo chegariam para se adquirir um lugar ali. Mas gra-riquezas do mundo chegariam para se adquirir um lugar ali. Mas gra-
ças a Deus que a salvação, a vida eterna, não se compra com dinhei-ças a Deus que a salvação, a vida eterna, não se compra com dinhei-
ro. Mas outro sim, pelo sangue precioso de Jesus que somos salvos ro. Mas outro sim, pelo sangue precioso de Jesus que somos salvos 
da perdição eterna; por esse sangue derramado voluntariamente na da perdição eterna; por esse sangue derramado voluntariamente na 
cruz do Calvário. Como resultado deste tão grande sacrifício, agora cruz do Calvário. Como resultado deste tão grande sacrifício, agora 
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que 
não andam segundo a carne, mas segundo o espírito. (Romanos não andam segundo a carne, mas segundo o espírito. (Romanos 
8:1)8:1)
 Para libertar o ser humano desta trágica situação, agrava- Para libertar o ser humano desta trágica situação, agrava-
da pelo seu destino eterno, o Senhor Jesus Cristo veio à Terra, há da pelo seu destino eterno, o Senhor Jesus Cristo veio à Terra, há 
dois mil anos com uma mensagem gloriosa de convite ao arrependi-dois mil anos com uma mensagem gloriosa de convite ao arrependi-
mento. Este convite, prezado leitor, é também para si. No momento mento. Este convite, prezado leitor, é também para si. No momento 
em que o aceitar pela fé, e se converter a Cristo, é o que se diz, em que o aceitar pela fé, e se converter a Cristo, é o que se diz, 
necessita de nascer de novo, e o seu nome será escrito no livro da necessita de nascer de novo, e o seu nome será escrito no livro da 
vida, no Céu, lugar aonde os salvos viverão eternamente. Portanto, vida, no Céu, lugar aonde os salvos viverão eternamente. Portanto, 
não se esqueça: Jesus morreu e ressuscitou para nos dar uma eter-não se esqueça: Jesus morreu e ressuscitou para nos dar uma eter-
na salvação. na salvação. 
 Assim, deposite a sua fé em Cristo, e siga-o fi elmente. Assim, deposite a sua fé em Cristo, e siga-o fi elmente.

CAMPOS - Vila Nova de CerveiraCAMPOS - Vila Nova de Cerveira

FERNANDO PIRESFERNANDO PIRES
FREIREFREIRE

(Faleceu em 5 de julho de 2011)(Faleceu em 5 de julho 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.  

Ad aeternum, Lda. / Vila Nova de Cerveira

VILA NOVA DE CERVEIRAVILA NOVA DE CERVEIRA

MARIA CONCEIÇÃO FONSECA MARIA CONCEIÇÃO FONSECA 
SOUSA FERREIRA MARTINSSOUSA FERREIRA MARTINS

(Faleceu em 5 de julho de 2011)(Faleceu em 5 de julho de 2011)

AGRADECIMENTOAGRADECIMENTO
 SU SUA FAMÍLIA A FAMÍLIA vem, por este meio, muito reco-vem, por este meio, muito reco-

nhecida, agradecer a todos nhecida, agradecer a todos 
quantos se dignaram mar-quantos se dignaram mar-
car presença no funeral da car presença no funeral da 
saudosa extinta, bem como saudosa extinta, bem como 
a todas as pessoas que lhe  a todas as pessoas que lhe  
demonstraram amor, con-demonstraram amor, con-
sideração e amizade por sideração e amizade por 
ocasião do doloroso transe ocasião do doloroso transe 
que a enlutou.que a enlutou.
 Agradece ainda às  Agradece ainda às 
pessoas que a honraram pessoas que a honraram 
com a presença na missa com a presença na missa 
do 7.º dia em sufrágio da do 7.º dia em sufrágio da 

alma do seu ente querido.alma do seu ente querido.

Agência Funerária António Guerreiro, Lda. / Candemil

GONDARÉM - Vila Nova de CerveiraGONDARÉM - Vila Nova de Cerveira

ANTÓNIO FERREIRA DAANTÓNIO FERREIRA DA
CUNHA GONÇALVESCUNHA GONÇALVES

(Faleceu em 30 de junho de 2011)(Faleceu em 30 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  Agradece igualmente a todos 
quantos estiveram presentes na missa do 7.º dia em sufrá-quantos estiveram presentes na missa do 7.º dia em sufrá-
gio da alma do seu ente querido.gio da alma do seu ente querido.  

Ad aeternum, Lda. / Vila Nova de Cerveira

REBOREDA - Vila Nova de CerveiraREBOREDA - Vila Nova de Cerveira

JOÃO JOSÉ MARTINSJOÃO JOSÉ MARTINS
(Faleceu em 10 de julho de 2011)(Faleceu em 10 de julho de 2011)

AGRADECIMENTOAGRADECIMENTO
  A FAMÍLIAA FAMÍLIA, profundamente sensibilizada com , profundamente sensibilizada com 

as inúmeras provas de carinho as inúmeras provas de carinho 
e amizade recebidas aquando e amizade recebidas aquando 
do velório e funeral do saudo-do velório e funeral do saudo-
so extinto, vem, por este ÚNI-so extinto, vem, por este ÚNI-
CO MEIO, agradecer muito CO MEIO, agradecer muito 
reconhecidamente a todas as reconhecidamente a todas as 
pessoas que lhe manifestaram pessoas que lhe manifestaram 
o seu sentimento de pesar e o seu sentimento de pesar e 
solidariedade.solidariedade.

 Agradece igualmente a todos  Agradece igualmente a todos 
quantos estiveram presentes quantos estiveram presentes 

na missa do 7.º dia em sufrágio da alma do seu ente que-na missa do 7.º dia em sufrágio da alma do seu ente que-
rido.rido.  

Ad aeternum, Lda. / Vila Nova de Cerveira

LOIVO - Vila Nova de CerveiraLOIVO - Vila Nova de Cerveira

RUI ADÉRITORUI ADÉRITO
GOMES CARPINTEIRAGOMES CARPINTEIRA

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

Ad aeternum, Lda. / Vila Nova de Cerveira

GONDARÉM - Vila Nova de CerveiraGONDARÉM - Vila Nova de Cerveira

JOSÉ GUERREIROJOSÉ GUERREIRO
DE CASTRODE CASTRO

(Faleceu em 3 de juLho de 2011)(Faleceu em 3 de juLho 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.  

Ad aeternum, Lda. / Vila Nova de Cerveira
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 O Centro Náutico de Montemor-o-Ve- O Centro Náutico de Montemor-o-Ve-
lho recebeu nos passados dias, 4 e 10 de Ju-lho recebeu nos passados dias, 4 e 10 de Ju-
nho,  mais uma edição do Campeonato Nacional nho,  mais uma edição do Campeonato Nacional 
de Verão, para as categorias de Juniores, Se-de Verão, para as categorias de Juniores, Se-
niores e Pesos Ligeiros. A organização esteve a niores e Pesos Ligeiros. A organização esteve a 
cabo da Federação Portuguesa de Remo.cabo da Federação Portuguesa de Remo.
 A Associação Desportiva e Cultural da  A Associação Desportiva e Cultural da 
Juventude de Cerveira (ADCJC), participou com Juventude de Cerveira (ADCJC), participou com 
duas equipas juniores (4xJF), (4+JM) e uma duas equipas juniores (4xJF), (4+JM) e uma 
equipa sénior peso ligeiro feminino (1X/PL/Fem) equipa sénior peso ligeiro feminino (1X/PL/Fem) 
no dia 4 e com quatro equipas juniores (2-JF), no dia 4 e com quatro equipas juniores (2-JF), 
(1XJF), (2+JM) e (1XJM) no dia 10.(1XJF), (2+JM) e (1XJM) no dia 10.
 No 1º dia de competição, o destaque  No 1º dia de competição, o destaque 
foi para o Quadri-Scull júnior feminino (Maria foi para o Quadri-Scull júnior feminino (Maria 
Dantas, Rafaela Malheiro, Rita Fonseca e Lydia Dantas, Rafaela Malheiro, Rita Fonseca e Lydia 
Guerreiro) que se sagraram Campeãs Nacionais, Guerreiro) que se sagraram Campeãs Nacionais, 
não dando quaisquer hipóteses às suas adver-não dando quaisquer hipóteses às suas adver-
sárias mais fortes, nomeadamente o Infante D. sárias mais fortes, nomeadamente o Infante D. 
Henrique  2º classifi cado e Associação de Remo Henrique  2º classifi cado e Associação de Remo 
para a Competição, 3º classifi cado.para a Competição, 3º classifi cado.
 A equipa de Cerveira desde a linha  A equipa de Cerveira desde a linha 
de partida que impôs um forte ritmo, o que lhe de partida que impôs um forte ritmo, o que lhe 
permitiu liderar, durante toda a prova e no fi m permitiu liderar, durante toda a prova e no fi m 
sagrar-se campeão nacional.sagrar-se campeão nacional.
 Destaque ainda para a equipa Shell de 4 com timoneiro  Destaque ainda para a equipa Shell de 4 com timoneiro 
Júnior masculino (Rui Marinho, Tiago Lopes, Júlio Marques, João Júnior masculino (Rui Marinho, Tiago Lopes, Júlio Marques, João 
Correia e André Ferreira (tim.), que se sagraram, Vice-Campeões Correia e André Ferreira (tim.), que se sagraram, Vice-Campeões 
Nacionais, a escassos quatro segundos do primeiro classifi cado Nacionais, a escassos quatro segundos do primeiro classifi cado 
(SCC).(SCC).
 No 2º dia, o realce, foi para o Shell de 2 sem timoneiro  No 2º dia, o realce, foi para o Shell de 2 sem timoneiro 
júnior feminino (Rita Fonseca e Rafaela Malheiro), que de forma júnior feminino (Rita Fonseca e Rafaela Malheiro), que de forma 
muito decisiva alcançaram o 1º lugar, sagrando-se assim Cam-muito decisiva alcançaram o 1º lugar, sagrando-se assim Cam-
peãs Nacionais, não dando qualquer hipóteses às suas adversá-peãs Nacionais, não dando qualquer hipóteses às suas adversá-
rias, nomeadamente Real Club Fluvial Portuense 2º classifi cado rias, nomeadamente Real Club Fluvial Portuense 2º classifi cado 
e Associação de Remo para a Competição, 3º classifi cado.e Associação de Remo para a Competição, 3º classifi cado.
 De realçar ainda as excelentes classifi cações obtidas  De realçar ainda as excelentes classifi cações obtidas 
pelas restantes equipas, nomeadamente:pelas restantes equipas, nomeadamente:
 Shell de 2 com timoneiro júnior masculino (Rui Mari- Shell de 2 com timoneiro júnior masculino (Rui Mari-
nho, João Correia e André Ferreira (tim.) que se sagraram Vice-nho, João Correia e André Ferreira (tim.) que se sagraram Vice-
Campeões Nacionais, fi cando a dez segundos do 1º; Campeões Nacionais, fi cando a dez segundos do 1º; 
 Skiff júnior feminino (Lydia Guerreiro) -obteve o 3º lu- Skiff júnior feminino (Lydia Guerreiro) -obteve o 3º lu-
gar; gar; 
 Skiff júnior feminino Peso ligeiro (Diana Ferreira) - obte- Skiff júnior feminino Peso ligeiro (Diana Ferreira) - obte-
ve o 4º lugar; ve o 4º lugar; 
 Skiff júnior masculino (Tiago Lopes) - obteve o 6º lu- Skiff júnior masculino (Tiago Lopes) - obteve o 6º lu-
gar.gar.

  Nos dias 30 de Junho e 1, 2 e 3 de julho, realizou-se o I Nos dias 30 de Junho e 1, 2 e 3 de julho, realizou-se o I 
Estágio de Judo de Verão - Cidade de Barcelos para judocas dos Estágio de Judo de Verão - Cidade de Barcelos para judocas dos 
10 aos 14 anos, no qual estiveram presentes vários clubes com 10 aos 14 anos, no qual estiveram presentes vários clubes com 
cerca de 70 judocas, no total, e do Juvalença participaram Ale-cerca de 70 judocas, no total, e do Juvalença participaram Ale-
xandra Silva, Daniela Pedreiras, Cesário Perneta, João Esteves, xandra Silva, Daniela Pedreiras, Cesário Perneta, João Esteves, 
Geraldo Pinto, André Abreu, Filipe Dantas e Pedro Dantas.Geraldo Pinto, André Abreu, Filipe Dantas e Pedro Dantas.
 Os mestres presentes foram Norberto Vale do Judo  Os mestres presentes foram Norberto Vale do Judo 
Clube Barcelos, Nuno Silva e Paulo Sousa da Associação Aca-Clube Barcelos, Nuno Silva e Paulo Sousa da Associação Aca-
démica de Coimbra e António Boloto do Judo Clube de Viseu.démica de Coimbra e António Boloto do Judo Clube de Viseu.
 O estágio foi bastante dinâmico, além de dois treinos  O estágio foi bastante dinâmico, além de dois treinos 
diários de judo de 2 horas e meia, também houve outras ativida-diários de judo de 2 horas e meia, também houve outras ativida-
des, tais como, visita ao centro histórico de Barcelos com visita des, tais como, visita ao centro histórico de Barcelos com visita 
guiada com a responsável dos judocas do Juvalença, Argentina guiada com a responsável dos judocas do Juvalença, Argentina 
Sousa, visita à grandiosa e tradicional feira semanal da cidade, Sousa, visita à grandiosa e tradicional feira semanal da cidade, 
ida à praia de Esposende, ‘futebolada’ e canoagem na praia fl u-ida à praia de Esposende, ‘futebolada’ e canoagem na praia fl u-
vial do rio de Barcelinhos, projeção de vídeos sobre técnicas de vial do rio de Barcelinhos, projeção de vídeos sobre técnicas de 
judo, passeio por Barcelos à noite e no último dia, um torneio judo, passeio por Barcelos à noite e no último dia, um torneio 
amigável entre os judocas, com entrega de medalhas para todos amigável entre os judocas, com entrega de medalhas para todos 
e o respetivo diploma de participação no Estágio e para terminar e o respetivo diploma de participação no Estágio e para terminar 
um piquenique entre todos os participantes.um piquenique entre todos os participantes.
 Segundo os judocas foi uma experiência positiva onde  Segundo os judocas foi uma experiência positiva onde 
houve troca de saberes, em que cada um pode aplicar os conhe-houve troca de saberes, em que cada um pode aplicar os conhe-
cimentos dos mestres e estes com os judocas… cimentos dos mestres e estes com os judocas… 
 O judo é isso mesmo nós damos o que temos e recebe- O judo é isso mesmo nós damos o que temos e recebe-
mos o que os outros tem para dar…mos o que os outros tem para dar…
 A sabedoria não ocupa espaço, mas simplesmente ali- A sabedoria não ocupa espaço, mas simplesmente ali-
menta o nosso corpo e alma, pois tudo o que traz um conheci-menta o nosso corpo e alma, pois tudo o que traz um conheci-
mento novo; traz consigo o alimento da cultura e do desporto.mento novo; traz consigo o alimento da cultura e do desporto.
 Na realidade por vezes esquecemo-nos do que real- Na realidade por vezes esquecemo-nos do que real-
mente é importante… o convívio, o saber e o prazer de o partilhar mente é importante… o convívio, o saber e o prazer de o partilhar 
oferecendo-o aos outros, porque ele por si só, só para nós e não oferecendo-o aos outros, porque ele por si só, só para nós e não 
para todos, simplesmente morre e não evolui.para todos, simplesmente morre e não evolui.

Estágio de judo de BarcelosEstágio de judo de Barcelos

Seis remadoras da Juventude de Cerveira Seis remadoras da Juventude de Cerveira 
campeãs nacionais em juniorescampeãs nacionais em juniores

Jornadas de râguebiJornadas de râguebi

 Com três equipas, duas no escalão Sub14- RAV 1 e  Com três equipas, duas no escalão Sub14- RAV 1 e 
RAV 2 e uma Sub12- Infantis, o RAV- Râguebi deViana joga e RAV 2 e uma Sub12- Infantis, o RAV- Râguebi deViana joga e 
ganha a 1ª jornada do Circuito Beach- rugby ARN/ FPR para os ganha a 1ª jornada do Circuito Beach- rugby ARN/ FPR para os 
escalões Sub12 e Sub14, que decorreu no passado dia 2 de ju-escalões Sub12 e Sub14, que decorreu no passado dia 2 de ju-
lho, na praia de Matosinhos.lho, na praia de Matosinhos.
 Ainda inexperientes nesta versão de râguebi, os RAV1-  Ainda inexperientes nesta versão de râguebi, os RAV1- 
Sub14 fi caram em primeiro lugar, os RAV2- Sub14 em terceiro Sub14 fi caram em primeiro lugar, os RAV2- Sub14 em terceiro 
lugar e os Sub12- Infantis em segundo lugar.lugar e os Sub12- Infantis em segundo lugar.
 Num ambiente de diversão e fair-play, disputaram esta  Num ambiente de diversão e fair-play, disputaram esta 
primeira jornada, o Braga Rugby, CDUP, CRAV, Escola Rugby primeira jornada, o Braga Rugby, CDUP, CRAV, Escola Rugby 
Porto e RAV.Porto e RAV.
 Com quatro jornadas, este circuito disputado em julho,  Com quatro jornadas, este circuito disputado em julho, 
terá a próxima, no sábado 23, na praia de Esposende e a última, terá a próxima, no sábado 23, na praia de Esposende e a última, 
no sábado 30, na praia de Moledono sábado 30, na praia de Moledo


