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O MOMENTO!O MOMENTO!
Já não é a primeira vez que este caso é lembrado, tendo em tempos até sido focado Já não é a primeira vez que este caso é lembrado, tendo em tempos até sido focado 

por um antigo Presidente da República. No concreto, o General Ramalho Eanes, que numa por um antigo Presidente da República. No concreto, o General Ramalho Eanes, que numa 
visita a Vila Nova de Cerveira, quando ainda era Chefe de Estado, negou-se a colocar uma visita a Vila Nova de Cerveira, quando ainda era Chefe de Estado, negou-se a colocar uma 
coroa de fl ores no Monumento aos Heróis da Guerra Peninsular, alegando que uma recor-coroa de fl ores no Monumento aos Heróis da Guerra Peninsular, alegando que uma recor-
dação de vencedores não deveria dar a ideia que era um testemunho de vencidos.dação de vencedores não deveria dar a ideia que era um testemunho de vencidos.

É que, segundo o General, a colocação dos canhões em posição de enterrados, como se mostravam, era É que, segundo o General, a colocação dos canhões em posição de enterrados, como se mostravam, era 
uma indicação de derrota quando, na verdade, a Memória representava um testemunho de vitória dos que em 15 uma indicação de derrota quando, na verdade, a Memória representava um testemunho de vitória dos que em 15 
de fevereiro de 1809 defenderam o Minho e dos quais se destacaram os cerveirenses, que nesse ato patriótico de fevereiro de 1809 defenderam o Minho e dos quais se destacaram os cerveirenses, que nesse ato patriótico 
tomaram parte.tomaram parte.

Depois de umas interessantes alterações, como, por exemplo, em 1985, em que fi caram a descoberto, os Depois de umas interessantes alterações, como, por exemplo, em 1985, em que fi caram a descoberto, os 
canhões voltaram a ser enterrados, posição em que se encontram atualmente no Terreiro de Cerveira.canhões voltaram a ser enterrados, posição em que se encontram atualmente no Terreiro de Cerveira.

Mas deixemos, novamente, a mensagem no ar.Mas deixemos, novamente, a mensagem no ar.
A Memória é, segundo peritos militares, um monumento que deve realçar os vencedores, não os vencidos...A Memória é, segundo peritos militares, um monumento que deve realçar os vencedores, não os vencidos...

J.L.G.J.L.G.

Assembleia Municipal de Vila Nova de Cerveira Assembleia Municipal de Vila Nova de Cerveira 
aprovou  por unanimidade o orçamento para aprovou  por unanimidade o orçamento para 
2013 no valor de 15,1 milhões de euros2013 no valor de 15,1 milhões de euros
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O concelho de Vila Nova de Cerveira O concelho de Vila Nova de Cerveira 
é o único no distrito onde as entradas é o único no distrito onde as entradas 
são superiores às saídassão superiores às saídas                                                                      (Na página 7)(Na página 7)

Novos corpos Novos corpos 
sociais dos sociais dos 
Bombeiros Bombeiros 

Voluntários de Vila Voluntários de Vila 
Nova de CerveiraNova de Cerveira

António José António José 
Seguro, secretário-Seguro, secretário-

geral do Partido geral do Partido 
Socialista, esteve Socialista, esteve 
numa conferência numa conferência 
no Fórum Cultural no Fórum Cultural 

de Cerveirade Cerveira
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Câmara Municipal Câmara Municipal 
oferece livros oferece livros 
e ferramentas e ferramentas 

multimédia para multimédia para 
apoiar escolas apoiar escolas 

no ensino e no ensino e 
aprendizagem de aprendizagem de 

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

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

CREDIVISÃOCREDIVISÃO
10 MESES SEM JUROS

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

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

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

CERVEIRA NOVA, o seu jornal

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

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 POLVOO REI DO POLVO

CHURRASQUEIRACHURRASQUEIRA  
DO CRUZEIRO

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

VINILCERVINILCER
GRÁFICA | PUBLICIDADEGRÁFICA | PUBLICIDADE

Faturas | Guias Transporte | Envelopes | CartõesFaturas | Guias Transporte | Envelopes | Cartões
Carimbos | Calendários | Flyers | Papel TimbradoCarimbos | Calendários | Flyers | Papel Timbrado
Decoração em Viaturas | Lonas Publicitárias | ConvitesDecoração em Viaturas | Lonas Publicitárias | Convites
Brindes | Vinil | Impre. Têxteis | Reclamos | VitrinesBrindes | Vinil | Impre. Têxteis | Reclamos | Vitrines

www.vinilcer.pt | vinilcer@sapo.pt | 962 157 393 | 251 796 811www.vinilcer.pt | vinilcer@sapo.pt | 962 157 393 | 251 796 811
Lamelas - Loivo | 4920-071 V.N. CerveiraLamelas - Loivo | 4920-071 V.N. Cerveira
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Florista Flor e ArteFlorista Flor e Arte
Graça GomesGraça Gomes

Mercado MunicipalMercado Municipal

Loja 5Loja 5

Vila Nova de CerveiraVila Nova de Cerveira

251 794 385251 794 385

96 331 49 48 96 331 49 48 

ShivahShivah
  TEMPLO DE SAÚDE E BEM-ESTAR  TEMPLO DE SAÚDE E BEM-ESTAR

Osteopatia / Terapia Sacro-Craniana / Refl exologia / ReikiOsteopatia / Terapia Sacro-Craniana / Refl exologia / Reiki
Massagem de Recuperação / Massagem Geo TermalMassagem de Recuperação / Massagem Geo Termal
Desintoxicação Linfática (Hidrolinfa) / Florais de BachDesintoxicação Linfática (Hidrolinfa) / Florais de Bach

CONSULTAS:CONSULTAS:
Porto e MatosinhosPorto e Matosinhos

Valença do Minho e Vila Nova de CerveiraValença do Minho e Vila Nova de Cerveira
Contactos: 936 071 979  /  936 035 744Contactos: 936 071 979  /  936 035 744

GABINETE DE APOIOGABINETE DE APOIO
PSICOLÓGICOPSICOLÓGICO

• Consulta Psicológica;Consulta Psicológica;
• Avaliação Psicológica e Diagnóstico Clínico;Avaliação Psicológica e Diagnóstico Clínico;
• Aconselhamento em Situações de Crise;Aconselhamento em Situações de Crise;
• Orientação Escolar, Profi ssional e Vocacional;Orientação Escolar, Profi ssional e Vocacional;
• Reabilitação Cognitiva (após (AVC’S - TCE’S e Reabilitação Cognitiva (após (AVC’S - TCE’S e 

outros Traumatisnos).outros Traumatisnos).

Travessa das Penas, Lj 28 - 4920 Vila Nova de CerveiraTravessa das Penas, Lj 28 - 4920 Vila Nova de Cerveira

Consultas mediante marcação >Consultas mediante marcação >
967 974 880967 974 880
919 731 292919 731 292

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)
4920-273 VILA NOVA DE CERVEIRA4920-273 VILA NOVA DE CERVEIRA

Contactos: Telf.: 251 795 562 / Telm.: 933 612 688Contactos: Telf.: 251 795 562 / Telm.: 933 612 688
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“CERVEIRA NOVA”“CERVEIRA NOVA”
PREÇO DE  ASSINATURAPREÇO DE  ASSINATURA

Nacional: € 18,00

Internacional: € 30,00

Digital: € 12,50

Escreve:Escreve:
Vítor Nelson EstevesVítor Nelson Esteves

Torres da SilvaTorres da Silva

www.cerveiranova.pt

«Porém, não devemos fi car muito admirados, pois outros «Porém, não devemos fi car muito admirados, pois outros 
pormenores nos deixam estupefactos com o que por lá se vai pormenores nos deixam estupefactos com o que por lá se vai 
passando, senão atente-se no “panfl eto” serôdio que está afi -passando, senão atente-se no “panfl eto” serôdio que está afi -
xado à entrada do Centro Escolar (Norte?) de Campos, onde, xado à entrada do Centro Escolar (Norte?) de Campos, onde, 
para além da informação descabida e despropositada que para além da informação descabida e despropositada que 
consta do mesmo, encontramos dois erros ortográfi cos da consta do mesmo, encontramos dois erros ortográfi cos da 
responsabilidade do seu responsabilidade do seu Director (não será diretor?)Director (não será diretor?), que , que 
nos convida a efetuar nos convida a efetuar contato (quando deveria ser con-contato (quando deveria ser con-
tacto)tacto), para determinado endereço! Será que, por se tratar , para determinado endereço! Será que, por se tratar 
de uma escola, pode o acordo ortográfi co em vigor ser tão de uma escola, pode o acordo ortográfi co em vigor ser tão 
grosseiramente atropelado? (ver a fotografi a). Concluímos grosseiramente atropelado? (ver a fotografi a). Concluímos 
que não é seguida a grafi a anterior, nem sequer a atual!»que não é seguida a grafi a anterior, nem sequer a atual!»

Uma retifi cação relacionada Uma retifi cação relacionada 
com o artigo com o artigo 
“Escolas - A minha refl exão”“Escolas - A minha refl exão”

Num texto publicado no número de 20/11/2012, intitulado Num texto publicado no número de 20/11/2012, intitulado 
“Escolas - A minha refl exão”, da autoria do colaborador An-“Escolas - A minha refl exão”, da autoria do colaborador An-
tónio Roleira Marinho, aconteceu que, no sétimo parágrafo, tónio Roleira Marinho, aconteceu que, no sétimo parágrafo, 
por defi ciência de composição, houve algumas imprecisões por defi ciência de composição, houve algumas imprecisões 
de português, a que o autor foi alheio.de português, a que o autor foi alheio.

Para que tudo fi que solucionado publicamos, na íntegra, Para que tudo fi que solucionado publicamos, na íntegra, 
o referido parágrafo, devidamente corrigido, acompanhado o referido parágrafo, devidamente corrigido, acompanhado 
de uma foto que, também por descuido nosso, não veio a de uma foto que, também por descuido nosso, não veio a 
lume no artigo de opinião do número anterior.lume no artigo de opinião do número anterior.

Uma macabra fantochadaUma macabra fantochada
Não gosto das segundas-feiras. Principalmente quando Não gosto das segundas-feiras. Principalmente quando 

coincidem com o início de mais uma avaliação da Troika e a coincidem com o início de mais uma avaliação da Troika e a 
visita da Chanceler Alemã ao nosso país. Não é porque te-visita da Chanceler Alemã ao nosso país. Não é porque te-
nha algum desarranjo intestinal especialmente provocado por nha algum desarranjo intestinal especialmente provocado por 
essas duas instituições, mas porque não gosto de avaliações essas duas instituições, mas porque não gosto de avaliações 
viciadas e cortesias de conveniência.viciadas e cortesias de conveniência.

No fi nal, o discurso de hipocrisia do costume. Com pompa No fi nal, o discurso de hipocrisia do costume. Com pompa 
e circunstância dizem-nos que está tudo a correr lindamente, e circunstância dizem-nos que está tudo a correr lindamente, 
que os portugueses são um povo formidável, que agora não que os portugueses são um povo formidável, que agora não 
podemos desistir porque a meta já esteve mais longe. E pas-podemos desistir porque a meta já esteve mais longe. E pas-
sados alguns dias lá vem a notícia que não é bem assim, que sados alguns dias lá vem a notícia que não é bem assim, que 
afi nal ainda estamos longe da meta, que temos de calibrar afi nal ainda estamos longe da meta, que temos de calibrar 
as ações previstas porque foi detetado mais um desvio nas as ações previstas porque foi detetado mais um desvio nas 
contas públicas. E de bestiais passamos de novo a bestas ou contas públicas. E de bestiais passamos de novo a bestas ou 
mulas de carga da incompetência de quem nos governa(ou).mulas de carga da incompetência de quem nos governa(ou).

Gosto da afetividade latina, mas também das emoções e Gosto da afetividade latina, mas também das emoções e 
razões das coisas. Não gosto de avaliações à distância, frias razões das coisas. Não gosto de avaliações à distância, frias 
e feitas às cegas, sobretudo quando o objetivo é racionalizar e feitas às cegas, sobretudo quando o objetivo é racionalizar 
sem ter em consideração a verdadeira essência daquilo que sem ter em consideração a verdadeira essência daquilo que 
está a ser observado. Quando assim é, correm o risco de está a ser observado. Quando assim é, correm o risco de 
serem injustas.serem injustas.

Isso foi transversal no resultado de três avaliações que Isso foi transversal no resultado de três avaliações que 
recentemente foram feitas a instituições do nosso concelho: a recentemente foram feitas a instituições do nosso concelho: a 
sugestão para a extinção da Fundação da Bienal, a proposta sugestão para a extinção da Fundação da Bienal, a proposta 
para a fusão das Freguesias e as classifi cações das Escolas.para a fusão das Freguesias e as classifi cações das Escolas.

Em comum tem o facto de terem sido avaliadas à distân-Em comum tem o facto de terem sido avaliadas à distân-
cia, através de questionários com parâmetros infl exíveis, sem cia, através de questionários com parâmetros infl exíveis, sem 
o mínimo de atenção para conhecer a realidade, o que está a o mínimo de atenção para conhecer a realidade, o que está a 
ser feito e os projetos para o futuro. ser feito e os projetos para o futuro. 

Com base nesta macabra fantochada centralizadora de-Com base nesta macabra fantochada centralizadora de-

termina-se o presente e con-termina-se o presente e con-
diciona-se o futuro. É por isso diciona-se o futuro. É por isso 
que não gosto das urgências, que não gosto das urgências, 
dos questionários e das clas-dos questionários e das clas-
sifi cações longe da vista.sifi cações longe da vista.

No clima de tensão avalia-No clima de tensão avalia-
tiva em que estamos mergu-tiva em que estamos mergu-
lhados, perdemos facilmente lhados, perdemos facilmente 
o discernimento. Há muita o discernimento. Há muita 
gente a falar das mesmas coi-gente a falar das mesmas coi-
sas, mas as opiniões são sas, mas as opiniões são 
contraditórias. Confunde-se contraditórias. Confunde-se 
o essencial com o supérfl uo. o essencial com o supérfl uo. 
A análise objetiva e profun-A análise objetiva e profun-
da deu lugar a encenações e da deu lugar a encenações e 
controvérsias sobre pormeno-controvérsias sobre pormeno-
res, mas tudo à distância.res, mas tudo à distância.

Na proximidade, quando falamos das nossas Escolas, fa-Na proximidade, quando falamos das nossas Escolas, fa-
lamos da educação dos jovens, falamos de responsabilidade, lamos da educação dos jovens, falamos de responsabilidade, 
de competências, de cidadania, de autoestima, da valoriza-de competências, de cidadania, de autoestima, da valoriza-
ção e do futuro do nosso território. Através dos programas e ção e do futuro do nosso território. Através dos programas e 
dos projetos educativos que desenvolvem, os alunos e pro-dos projetos educativos que desenvolvem, os alunos e pro-
fessores percorrem um caminho partilhado com a comunida-fessores percorrem um caminho partilhado com a comunida-
de local que estima, vive e confi a na sua Escola.de local que estima, vive e confi a na sua Escola.

A quem está a ser avaliado sobra a necessidade de pre-A quem está a ser avaliado sobra a necessidade de pre-
servar e valorizar o que foi alcançado, sem pressas, com pe-servar e valorizar o que foi alcançado, sem pressas, com pe-
quenos passos, evitando as análises superfi ciais, as orienta-quenos passos, evitando as análises superfi ciais, as orienta-
ções desacertadas e as decisões precipitadas de quem não ções desacertadas e as decisões precipitadas de quem não 
conhece o que existe e não sabe o que quer. Um dia os ava-conhece o que existe e não sabe o que quer. Um dia os ava-
liados também avaliarão.liados também avaliarão.

Custo da obra revistoCusto da obra revisto

Construção do multiusos de Cerveira vai ser concluídaConstrução do multiusos de Cerveira vai ser concluída
A construção do pavilhão multiusos de Vila Nova de A construção do pavilhão multiusos de Vila Nova de 

Cerveira, suspensa desde 2011 pela insolvência do em-Cerveira, suspensa desde 2011 pela insolvência do em-
preiteiro, deverá ser retomada até fi nal deste mês e cus-preiteiro, deverá ser retomada até fi nal deste mês e cus-
tará menos 100 mil euros que o previsto.tará menos 100 mil euros que o previsto.

“Esta segunda parte da obra, por assim dizer, será adjudi-“Esta segunda parte da obra, por assim dizer, será adjudi-
cada por 800 mil euros, que se somam aos 900 mil euros do cada por 800 mil euros, que se somam aos 900 mil euros do 
que já foi construído. Infelizmente, fi cará pronto com mais de que já foi construído. Infelizmente, fi cará pronto com mais de 
um ano de atraso, que foi o nosso prejuízo”, admitiu à agên-um ano de atraso, que foi o nosso prejuízo”, admitiu à agên-
cia Lusa o presidente da Câmara de Vila Nova de Cerveira.cia Lusa o presidente da Câmara de Vila Nova de Cerveira.

Segundo José Manuel Carpinteira, a obra deverá fi car Segundo José Manuel Carpinteira, a obra deverá fi car 
concluída no prazo de nove meses e a consignação da em-concluída no prazo de nove meses e a consignação da em-
preitada será feita “dentro de dias”, tendo em conta que o preitada será feita “dentro de dias”, tendo em conta que o 
vencedor de concurso público lançado pela autarquia para vencedor de concurso público lançado pela autarquia para 
conclusão do pavilhão “já foi escolhido”.conclusão do pavilhão “já foi escolhido”.

“Agora, só vamos acabar o pavilhão, garantindo que fi ca “Agora, só vamos acabar o pavilhão, garantindo que fi ca 
funcional. Aos 1,8 milhões de euros inicialmente previstos funcional. Aos 1,8 milhões de euros inicialmente previstos 
vamos cortar 100 mil euros em alguns trabalhos que colocá-vamos cortar 100 mil euros em alguns trabalhos que colocá-
mos de lado e que estavam previstos no primeiro concurso”, mos de lado e que estavam previstos no primeiro concurso”, 
acrescentou.acrescentou.

Em causa estão trabalhos de arquitetura, instalações elé-Em causa estão trabalhos de arquitetura, instalações elé-
tricas e de ar condicionado, além dos respetivos arranjos ex-tricas e de ar condicionado, além dos respetivos arranjos ex-
teriores, mas com a autarquia a promover cortes na aquisição teriores, mas com a autarquia a promover cortes na aquisição 

de alguns equipamentos.de alguns equipamentos.
Em junho de 2011, dias antes de avançar com o pedido Em junho de 2011, dias antes de avançar com o pedido 

de insolvência, o primeiro empreiteiro ainda entregou a obra de insolvência, o primeiro empreiteiro ainda entregou a obra 
ao município, a 50% da construção, para “facilitar” a futura ao município, a 50% da construção, para “facilitar” a futura 
retoma dos trabalhos, recordou ainda o autarca.retoma dos trabalhos, recordou ainda o autarca.

Trata-se de um pavilhão multiusos em construção junto Trata-se de um pavilhão multiusos em construção junto 
ao Centro de Apoio às Empresas de Vila Nova de Cerveira, ao Centro de Apoio às Empresas de Vila Nova de Cerveira, 
na zona industrial do concelho, e que já soma vários meses na zona industrial do concelho, e que já soma vários meses 
de atraso na sua conclusão, que deveria ter acontecido no de atraso na sua conclusão, que deveria ter acontecido no 
fi nal do ano passado. “De facto, tem sido um processo con-fi nal do ano passado. “De facto, tem sido um processo con-
turbado. Mas acredito que desta vai”, admitiu ainda Carpin-turbado. Mas acredito que desta vai”, admitiu ainda Carpin-
teira. Naquele local, a câmara já construiu uma creche para teira. Naquele local, a câmara já construiu uma creche para 
os mais de 2000 trabalhadores das cerca de 80 empresas ali os mais de 2000 trabalhadores das cerca de 80 empresas ali 
instaladas, além de um auditório.instaladas, além de um auditório.

Este pavilhão multiusos é a terceira fase do projeto e con-Este pavilhão multiusos é a terceira fase do projeto e con-
ta com comparticipação de fundos comunitários. “É um es-ta com comparticipação de fundos comunitários. “É um es-
paço que idealizámos em conjunto com os empresários para paço que idealizámos em conjunto com os empresários para 
receber eventos culturais e desportivos, mas sobretudo para receber eventos culturais e desportivos, mas sobretudo para 
servir de apoio a empresas. Será útil para exporem os seus servir de apoio a empresas. Será útil para exporem os seus 
produtos, com feiras temáticas, além da natural vertente des-produtos, com feiras temáticas, além da natural vertente des-
portiva”, concluiu o autarca.portiva”, concluiu o autarca.

LusaLusa
(19/11/2012)(19/11/2012)

 Lenda dos cervos  Lenda dos cervos 
de Vila Nova de Cerveirade Vila Nova de Cerveira

                                
Quando os animais tinham o dom de falar e pensar,Quando os animais tinham o dom de falar e pensar,

Existia um maravilhoso e extenso terreno desabitado.Existia um maravilhoso e extenso terreno desabitado.
Onde mais tarde a terra portuguesa se veio a instalarOnde mais tarde a terra portuguesa se veio a instalar

Com aquele que foi o nosso primeiro condado.Com aquele que foi o nosso primeiro condado.

Um grande bando de cervos acossados fugia,Um grande bando de cervos acossados fugia,
Aos caçadores que os perseguiam ferozmente.Aos caçadores que os perseguiam ferozmente.
Onde dom Afonso depois de lutar contra a mãe,Onde dom Afonso depois de lutar contra a mãe,
Com custo Instaura a nossa primeira monarquia.Com custo Instaura a nossa primeira monarquia.

Conta a lenda que o bando de cervos tinhaConta a lenda que o bando de cervos tinha
Como chefe um grande veado por maioria escolhido.Como chefe um grande veado por maioria escolhido.

E que a sua linhagem direta há muito descendia,E que a sua linhagem direta há muito descendia,
Dos famosos deuses do Olimpo reconhecido.Dos famosos deuses do Olimpo reconhecido.

O chefe Veado tinha sobre o povo poder absoluto,O chefe Veado tinha sobre o povo poder absoluto,
Comandava com mão de ferro os seus súbditos.Comandava com mão de ferro os seus súbditos.

Velando sempre pelo seu bem, muito altivo e justo.Velando sempre pelo seu bem, muito altivo e justo.
Não cedendo nunca a desmandos e caprichos.Não cedendo nunca a desmandos e caprichos.

Um grande Rei com sucesso reconhecido,Um grande Rei com sucesso reconhecido,
Por toda a corte era estimado e idolatrado.Por toda a corte era estimado e idolatrado.

Como assim se julgava e a deuses ter pertencido,Como assim se julgava e a deuses ter pertencido,
Sentia-se eternamente imortal e nunca acabado.Sentia-se eternamente imortal e nunca acabado.

Construiremos aqui um reino novo e poderoso,Construiremos aqui um reino novo e poderoso,
Onde seremos os únicos donos e senhores.Onde seremos os únicos donos e senhores.

Lutaremos sempre até ao limite do nosso esforço,Lutaremos sempre até ao limite do nosso esforço,
Não permitindo a entrada a estranhos usurpadores.Não permitindo a entrada a estranhos usurpadores.

A vontade do rei foi por todos reconhecida,A vontade do rei foi por todos reconhecida,
Os cervos ou veados ao trabalho e defesa,Os cervos ou veados ao trabalho e defesa,

Se entregaram pr’a bem da terra que lhes pertencia.Se entregaram pr’a bem da terra que lhes pertencia.
Pelas redondezas, apelidada de terras de cervaria. Pelas redondezas, apelidada de terras de cervaria. 

Mais tarde a ganância e a inveja por muitas vezes,Mais tarde a ganância e a inveja por muitas vezes,
É contada com a intenção dos veados destronar.É contada com a intenção dos veados destronar.

Por godos, suevos, mouros, everos e portugueses,Por godos, suevos, mouros, everos e portugueses,
Que chegaram com o reino dos cervos acabar.Que chegaram com o reino dos cervos acabar.

De todas estas lutas só o velho Rei dos cervos fi cou,De todas estas lutas só o velho Rei dos cervos fi cou,
E já com o Condado Portucalense a governar. E já com o Condado Portucalense a governar. 

Um jovem cavaleiro Português, o velho cervo desafi ou,Um jovem cavaleiro Português, o velho cervo desafi ou,
Para uma luta corpo a corpo com lealdade enfrentar. Para uma luta corpo a corpo com lealdade enfrentar. 

O velho e valente veado com orgulho aceitou,O velho e valente veado com orgulho aceitou,
Apesar do jovem cavaleiro ser mais forte.Apesar do jovem cavaleiro ser mais forte.

O imortal veado numa luta feroz vencedor acabou,O imortal veado numa luta feroz vencedor acabou,
Por levar o jovem cavaleiro Português à morte.Por levar o jovem cavaleiro Português à morte.

Solitário fi cou, usando como estandarte e brasão,Solitário fi cou, usando como estandarte e brasão,
A bandeira que com valentia conquistara. A bandeira que com valentia conquistara. 

Velho doente, cansado, vivendo sozinho então,Velho doente, cansado, vivendo sozinho então,
Prostrado naquelas maravilhosas terras estava.Prostrado naquelas maravilhosas terras estava.

Cheio de chagas pestilentas e malignas, Cheio de chagas pestilentas e malignas, 
Assim foi encontrado, onde já morto jazia. Assim foi encontrado, onde já morto jazia. 

Segurando na mão o escudo das cinco quinas,Segurando na mão o escudo das cinco quinas,
Com o velho Rei acabava o reino de cervaria.Com o velho Rei acabava o reino de cervaria.

Conta a lenda com verdade ou fantasia,Conta a lenda com verdade ou fantasia,
Que os homens construíram de primeira. Que os homens construíram de primeira. 

Com muito esforço, trabalho e alegria,    Com muito esforço, trabalho e alegria,    
A que hoje é chamada, Vila Nova de Cerveira.A que hoje é chamada, Vila Nova de Cerveira.

E para nada se perder do que nos foi contado, E para nada se perder do que nos foi contado, 
As armas da vila têm as quinas portuguesas.As armas da vila têm as quinas portuguesas.
E num campo verde e aberto está um veado,E num campo verde e aberto está um veado,

Com porte altivo acentuando mais as suas belezas.Com porte altivo acentuando mais as suas belezas.

Hoje a jeito do famoso cervo homenagear,  Hoje a jeito do famoso cervo homenagear,  
Os feitos que conseguiu sem medo nem pavor.Os feitos que conseguiu sem medo nem pavor.

Está altivo, belo e forte no Monte Crasto a vigiar,Está altivo, belo e forte no Monte Crasto a vigiar,
As maravilhosas terras de que foi dono e senhor. As maravilhosas terras de que foi dono e senhor. 

Este belo legado nos deixou como presente Este belo legado nos deixou como presente 
O Rio Minho a montanha, os seus fortes. O Rio Minho a montanha, os seus fortes. 
Um por de Sol majestoso e imponente,Um por de Sol majestoso e imponente,

Esta boa gente e a maravilhosa Vila das Artes.Esta boa gente e a maravilhosa Vila das Artes.

João B. MorgadoJoão B. Morgado
(VNCerveira)(VNCerveira)

Corta-mato Vila das ArtesCorta-mato Vila das Artes
Nova edição, velhos artistasNova edição, velhos artistas

Cumprindo uma nova edição disputou-se no Centro Mu-Cumprindo uma nova edição disputou-se no Centro Mu-
nicipal de Atletismo de Vila Nova de Cerveira a versão de nicipal de Atletismo de Vila Nova de Cerveira a versão de 
2012 do Corta-mato Vila das Artes. Esta realização integrou 2012 do Corta-mato Vila das Artes. Esta realização integrou 
a segunda etapa do circuito de preparação de corta-mato a segunda etapa do circuito de preparação de corta-mato 
promovido pela associação de atletismo de Viana do Castelo promovido pela associação de atletismo de Viana do Castelo 
e teve como particularidade terem-se repetido grande parte e teve como particularidade terem-se repetido grande parte 
dos vencedores da primeira etapa. dos vencedores da primeira etapa. 

Disputada no dia 17 de novembro, junto às margens do Disputada no dia 17 de novembro, junto às margens do 
rio Minho a prova realizou-se em condições muito propícias rio Minho a prova realizou-se em condições muito propícias 
à prática da modalidade usando um percurso com um grau à prática da modalidade usando um percurso com um grau 
de difi culdade média, maioritariamente plano, mas com uma de difi culdade média, maioritariamente plano, mas com uma 
zona com declives variados que emprestaram alguma difi cul-zona com declives variados que emprestaram alguma difi cul-
dade extra às distâncias que cada escalão tinha que cumprir.dade extra às distâncias que cada escalão tinha que cumprir.

Como vem sendo habitual a primeira prova disputada foi Como vem sendo habitual a primeira prova disputada foi 
a de benjamins, o escalão com os atletas mais jovens. Tendo a de benjamins, o escalão com os atletas mais jovens. Tendo 
como principal objetivo integrar estes praticantes neste tipo como principal objetivo integrar estes praticantes neste tipo 
de corrida, o regulamento permite que eles corram, se assim de corrida, o regulamento permite que eles corram, se assim 
o desejarem, acompanhados quer de colegas mais velhos, o desejarem, acompanhados quer de colegas mais velhos, 
quer de pais ou treinadores. Embora não seja fundamental, quer de pais ou treinadores. Embora não seja fundamental, 
salienta-se o registo como vencedores de Lara Salgueiro, do salienta-se o registo como vencedores de Lara Salgueiro, do 
Vila de Punhe e Ricardo Pedra, do Olímpico Vianense, que Vila de Punhe e Ricardo Pedra, do Olímpico Vianense, que 
já tinham vencido em Cardielos. Nas provas que se segui-já tinham vencido em Cardielos. Nas provas que se segui-
ram, até ao escalão de juvenis, os vencedores continuaram ram, até ao escalão de juvenis, os vencedores continuaram 
a repetir-se. Foi assim, que em infantis venceram Inês Silva a repetir-se. Foi assim, que em infantis venceram Inês Silva 
e Paulo Brito dos Arcos de Valdevez, clube que repetiu a e Paulo Brito dos Arcos de Valdevez, clube que repetiu a 
dupla vitória em Iniciados, com Juliana Dias e Diogo Dantas. dupla vitória em Iniciados, com Juliana Dias e Diogo Dantas. 
Nos juvenis chegaram em primeiro lugar à linha de meta Ana Nos juvenis chegaram em primeiro lugar à linha de meta Ana 
Lima, do Mazarefes e Paulo Cunha de Paredes de Coura. Lima, do Mazarefes e Paulo Cunha de Paredes de Coura. 
Foi preciso esperar pelas provas femininas de juniores e se-Foi preciso esperar pelas provas femininas de juniores e se-
niores para encontrar vencedores diferentes dos que tinham niores para encontrar vencedores diferentes dos que tinham 
acontecido na primeira etapa, consagrando esta como ven-acontecido na primeira etapa, consagrando esta como ven-
cedores Elisabete Nunes, do Vila de Punhe, em juniores e cedores Elisabete Nunes, do Vila de Punhe, em juniores e 
Cristina Rodrigues, do Mazarefes, em seniores. Nos mesmos Cristina Rodrigues, do Mazarefes, em seniores. Nos mesmos 
escalões, mas no género masculino, venceram respetiva-escalões, mas no género masculino, venceram respetiva-
mente André Morais e Hélder Pereira, ambos dos Cyclones, mente André Morais e Hélder Pereira, ambos dos Cyclones, 
que também tinham vencido na primeira etapa.que também tinham vencido na primeira etapa.

A.A.V.C.A.A.V.C.
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CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO 
DO NOROESTE, C.R.L.DO NOROESTE, C.R.L.

Sede: Praceta Dr. Francisco Sá CarneiroSede: Praceta Dr. Francisco Sá Carneiro
4750-297 BARCELOS4750-297 BARCELOS

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Barcelos, com o Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Barcelos, com o 
número único de matrícula e identifi cação fi scal 506 656 267número único de matrícula e identifi cação fi scal 506 656 267

CONVOCATÓRIA DA ASSEMBLEIA GERAL CONVOCATÓRIA DA ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIAORDINÁRIA

Ao abrigo do n.º 2 do artigo 22.º e do artigo 24.º dos Estatutos, con-Ao abrigo do n.º 2 do artigo 22.º e do artigo 24.º dos Estatutos, con-
voco os associados da voco os associados da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do No-Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do No-
roeste, C.R.L.roeste, C.R.L., no pleno gozo dos seus direitos, a reunirem-se em , no pleno gozo dos seus direitos, a reunirem-se em 
Assembleia Geral, pelas Assembleia Geral, pelas 8 horas do dia 29 de dezembro de 20128 horas do dia 29 de dezembro de 2012, , 
na sua Sede Social, sita na Praceta Dr. Francisco Sá Carneiro em na sua Sede Social, sita na Praceta Dr. Francisco Sá Carneiro em 
Barcelos, para discutir e votar as matérias da seguinte:Barcelos, para discutir e votar as matérias da seguinte:

ORDEM DE TRABALHOSORDEM DE TRABALHOS
1.º - Apreciação e votação do Plano de Atividades e do Orçamento 1.º - Apreciação e votação do Plano de Atividades e do Orçamento 
da Caixa Agrícola para o exercício de 2013;da Caixa Agrícola para o exercício de 2013;
2.º - Apreciação e deliberação da proposta para utilização da re-2.º - Apreciação e deliberação da proposta para utilização da re-
serva para educação e formação cooperativa durante o exercício serva para educação e formação cooperativa durante o exercício 
de 2013;de 2013;
3.º - Apreciação e deliberação sobre a proposta do Conselho de 3.º - Apreciação e deliberação sobre a proposta do Conselho de 
Administração Executivo para a emissão de Títulos de Investimen-Administração Executivo para a emissão de Títulos de Investimen-
to até ao montante de € 3.000.000,00 (três milhões de euros);to até ao montante de € 3.000.000,00 (três milhões de euros);
4.º - Deliberação sobre a declaração sobre a política de remunera-4.º - Deliberação sobre a declaração sobre a política de remunera-
ção dos órgãos de administração e fi scalização da Caixa de Crédito ção dos órgãos de administração e fi scalização da Caixa de Crédito 
Agrícola Mútuo do Noroeste, C.R.L. para 2013;Agrícola Mútuo do Noroeste, C.R.L. para 2013;
5.º - Eleição dos titulares dos cargos sociais da Caixa Agrícola para 5.º - Eleição dos titulares dos cargos sociais da Caixa Agrícola para 
o triénio 2013/2015;o triénio 2013/2015;
6.º - Deliberação sobre a dispensa da caução prevista no artigo 6.º - Deliberação sobre a dispensa da caução prevista no artigo 
396.º do Código das Sociedades Comerciais;396.º do Código das Sociedades Comerciais;
7.º - Designação do Revisor Ofi cial de Contas efetivo e suplente 7.º - Designação do Revisor Ofi cial de Contas efetivo e suplente 
para o triénio de 2013/2015;para o triénio de 2013/2015;
8.º - Outros assuntos de interesse coletivo.8.º - Outros assuntos de interesse coletivo.

Nos termos da alínea b) do artigo 19.º dos Estatutos, as listas de-Nos termos da alínea b) do artigo 19.º dos Estatutos, as listas de-
vem obrigatoriamente ser remetidas ao Presidente da Mesa da vem obrigatoriamente ser remetidas ao Presidente da Mesa da 
Assembleia Geral com a antecedência mínima de quinze dias, em Assembleia Geral com a antecedência mínima de quinze dias, em 
relação à data da Assembleia Geral, conter os requisitos legais e relação à data da Assembleia Geral, conter os requisitos legais e 
regulamentares e os referidos no mencionado artigo 19.º dos Es-regulamentares e os referidos no mencionado artigo 19.º dos Es-
tatutos.tatutos.

A Assembleia Geral Eleitoral decorrerá entre as A Assembleia Geral Eleitoral decorrerá entre as 11 e as 12 horas11 e as 12 horas  
(Ponto 5.º da Ordem de Trabalhos).(Ponto 5.º da Ordem de Trabalhos).

Os associados com direito a voto podem exercê-lo por correspon-Os associados com direito a voto podem exercê-lo por correspon-
dência (art. 52.º e n.º 4 do art. 43.º do Código Cooperativo):dência (art. 52.º e n.º 4 do art. 43.º do Código Cooperativo):
a) - Serão considerados os votos por correspondência cujas decla-a) - Serão considerados os votos por correspondência cujas decla-
rações sejam expedidas por carta e recebidas na Sede da Caixa de rações sejam expedidas por carta e recebidas na Sede da Caixa de 
Crédito Agrícola Mútuo do Noroeste, C.R.L., até ao segundo dia útil Crédito Agrícola Mútuo do Noroeste, C.R.L., até ao segundo dia útil 
anterior à data da Assembleia Geral;anterior à data da Assembleia Geral;
b) - O boletim de voto, envelope e a declaração de identifi cação b) - O boletim de voto, envelope e a declaração de identifi cação 
estarão à disposição dos associados nas agências da Caixa de estarão à disposição dos associados nas agências da Caixa de 
Crédito Agrícola do Noroeste, C.R.L., a partir de 18 de dezembro Crédito Agrícola do Noroeste, C.R.L., a partir de 18 de dezembro 
de 2012;de 2012;
c) - Para o efeito, o boletim de voto, deverá estar contido em en-c) - Para o efeito, o boletim de voto, deverá estar contido em en-
velope fechado não identifi cado, por sua vez este envelope será velope fechado não identifi cado, por sua vez este envelope será 
inserido em outro envelope dirigido ao Presidente da Mesa da As-inserido em outro envelope dirigido ao Presidente da Mesa da As-
sembleia Geral;sembleia Geral;
d) - A declaração de identifi cação deve ser assinada, devendo o d) - A declaração de identifi cação deve ser assinada, devendo o 
associado, (i) em caso de pessoa singular, indicar o número, data associado, (i) em caso de pessoa singular, indicar o número, data 
de emissão e entidade emitente do documento de identifi cação e a de emissão e entidade emitente do documento de identifi cação e a 
fi m de assegurar a autenticidade do voto, deverá ser acompanhada fi m de assegurar a autenticidade do voto, deverá ser acompanhada 
de cópia do respetivo documento de identifi cação (ii) em caso de de cópia do respetivo documento de identifi cação (ii) em caso de 
pessoa coletiva, carimbar e indicar a qualidade do representante;pessoa coletiva, carimbar e indicar a qualidade do representante;
e) - Os votos recebidos por correspondência serão contados ime-e) - Os votos recebidos por correspondência serão contados ime-
diatamente após o encerramento do período de votação e antes diatamente após o encerramento do período de votação e antes 
dos votos dos presentes.dos votos dos presentes.

Se à hora marcada não estiverem presentes o número sufi ciente Se à hora marcada não estiverem presentes o número sufi ciente 
de associados para o funcionamento da Assembleia Geral, de associados para o funcionamento da Assembleia Geral, esta esta 
reunirá uma hora depois, com qualquer númeroreunirá uma hora depois, com qualquer número, de acordo com , de acordo com 
o n.º 2 do artigo 25.º dos Estatutos.o n.º 2 do artigo 25.º dos Estatutos.

Barcelos, Sede Social da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do No-Barcelos, Sede Social da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do No-
roeste, C.R.L., 19 de novembro de 2012.roeste, C.R.L., 19 de novembro de 2012.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,

Dr. Sebastião Camilo Oliveira RamosDr. Sebastião Camilo Oliveira Ramos

Performance gastronómica Performance gastronómica 
“Passe-Vite” no Castelo de “Passe-Vite” no Castelo de 
CerveiraCerveira

A performance gastronómica “Passe-Vite”, produzi-A performance gastronómica “Passe-Vite”, produzi-
da pela “Comédias do Minho”, vai ser apresentada em Vila da pela “Comédias do Minho”, vai ser apresentada em Vila 
Nova de Cerveira, entre 6 e 9 de dezembro. Os espetáculos Nova de Cerveira, entre 6 e 9 de dezembro. Os espetáculos 
serão representados no Castelo da Vila, pelas 21h30 e a serão representados no Castelo da Vila, pelas 21h30 e a 
entrada é livre.entrada é livre.

A performance gastronómica “Passe-Vite” é uma A performance gastronómica “Passe-Vite” é uma 
criação de Tânia Almeida e Gonçalo Fonseca, atores re-criação de Tânia Almeida e Gonçalo Fonseca, atores re-
sidentes da “Comédias do Minho”. A peça parte de uma sidentes da “Comédias do Minho”. A peça parte de uma 
situação de aniversário de um restaurante e promete um situação de aniversário de um restaurante e promete um 
serão recheado de entretimento. No “menu” de degustação serão recheado de entretimento. No “menu” de degustação 
participam sete atores de casca mole, uma cadela de carne participam sete atores de casca mole, uma cadela de carne 
vermelha, meia dúzia de referências, um universo rico em vermelha, meia dúzia de referências, um universo rico em 
clichés e meia chávena de sotaques. clichés e meia chávena de sotaques. 

A receita é simples: “Põe-se sete atores em lume A receita é simples: “Põe-se sete atores em lume 
brando, acrescenta-se um pouco de inspiração, bate-se as brando, acrescenta-se um pouco de inspiração, bate-se as 
cenas até ponto de caramelo e coloca-se a mistura em re-cenas até ponto de caramelo e coloca-se a mistura em re-
pouso. Num recipiente à parte, improvisa-se uns acepipes, pouso. Num recipiente à parte, improvisa-se uns acepipes, 
rega-se com um pouco de loucura, e polvilha-se com um rega-se com um pouco de loucura, e polvilha-se com um 
ambiente sinistro. Por fi m, empratam-se as iguarias teatrais, ambiente sinistro. Por fi m, empratam-se as iguarias teatrais, 
servidas depois num restaurante deluxe, com direito a se-servidas depois num restaurante deluxe, com direito a se-
rão de entretimento repleto de boa disposição. O espetador rão de entretimento repleto de boa disposição. O espetador 
é um cliente que não paga a conta do jantar e tem direito a é um cliente que não paga a conta do jantar e tem direito a 
escrever no Livro de reclamações”. escrever no Livro de reclamações”. 

O espetáculo tem cocriação e interpretação de Inês O espetáculo tem cocriação e interpretação de Inês 
Barros, Isabel Quaresma, Joana Mealha, Luís Filipe Silva, Barros, Isabel Quaresma, Joana Mealha, Luís Filipe Silva, 
Regina Cardoso, Rui Mendonça e Vasco Ferreira, vídeo de Regina Cardoso, Rui Mendonça e Vasco Ferreira, vídeo de 
Paulo Menezes e som de Armanda Carvalho. “Passe-Vite” Paulo Menezes e som de Armanda Carvalho. “Passe-Vite” 
é um espetáculo promovido pela ADRIMINHO no âmbito do é um espetáculo promovido pela ADRIMINHO no âmbito do 
projeto de cooperação “Histórias Decantadas” apresentado projeto de cooperação “Histórias Decantadas” apresentado 
ao abrigo do programa Proder - Projeto de Desenvolvimen-ao abrigo do programa Proder - Projeto de Desenvolvimen-
to Rural.to Rural.

Cristina CancelaCristina Cancela
SolicitadoraSolicitadora

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

Telefone/Fax: (+351) 251 794 345

Joaquim Magalhães
Advogado

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

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

Programa PME Digital Programa PME Digital 
apresentado em Vila Nova apresentado em Vila Nova 
de Cerveirade Cerveira

O programa PME Digital foi apresentado em Vila Nova O programa PME Digital foi apresentado em Vila Nova 
de Cerveira numa sessão onde foi destacada a importância de Cerveira numa sessão onde foi destacada a importância 
de um território como o Alto Minho (cujo tecido empresarial de um território como o Alto Minho (cujo tecido empresarial 
é maioritariamente pontilhado por micro, pequenas e médias é maioritariamente pontilhado por micro, pequenas e médias 
empresas) começar a apostar nas infraestruturas tecnológi-empresas) começar a apostar nas infraestruturas tecnológi-
cas que já possui para atrair crescimento e desenvolvimento cas que já possui para atrair crescimento e desenvolvimento 
sustentável.sustentável.

O Presidente da CEVAL e da AEVC, Luís Ceia, chamou à O Presidente da CEVAL e da AEVC, Luís Ceia, chamou à 
atenção para a necessidade de colocar ao dispor dos agen-atenção para a necessidade de colocar ao dispor dos agen-
tes socioeconómicos regionais soluções que já estão dis-tes socioeconómicos regionais soluções que já estão dis-
poníveis como forma de fomentar a fi xação de empresas e poníveis como forma de fomentar a fi xação de empresas e 
recursos humanos competentes.recursos humanos competentes.

O Programa PME digital é uma iniciativa do Ministério O Programa PME digital é uma iniciativa do Ministério 
da Economia e do Emprego, que pretende ajudar as micro da Economia e do Emprego, que pretende ajudar as micro 
e pequenas e médias empresas portuguesas a serem mais e pequenas e médias empresas portuguesas a serem mais 
competitivas ao disponibilizar soluções tecnológicas de ges-competitivas ao disponibilizar soluções tecnológicas de ges-
tão de negócios baseadas em Internet mais recentes e em tão de negócios baseadas em Internet mais recentes e em 
condições extremamente acessíveis.condições extremamente acessíveis.

Cuidado com as tentativas Cuidado com as tentativas 
de burlas através do telefonede burlas através do telefone

A pessoas do concelho de Vila Nova de Cerveira tem A pessoas do concelho de Vila Nova de Cerveira tem 
acontecido tentativas de burlas através de chamadas tele-acontecido tentativas de burlas através de chamadas tele-
fónicas.fónicas.

Alguém lhes liga a comunicar que têm uma dívida à PT Alguém lhes liga a comunicar que têm uma dívida à PT 
Comunicações, relativa à subscrição da Internet, com atra-Comunicações, relativa à subscrição da Internet, com atra-
sos muito consideráveis, cujos valores rondam os quatrocen-sos muito consideráveis, cujos valores rondam os quatrocen-
tos euros.tos euros.

Os subscritores do serviço de Internet, que sabem que Os subscritores do serviço de Internet, que sabem que 
nada devem, afi rmam que isso é falso e que estão na dispo-nada devem, afi rmam que isso é falso e que estão na dispo-
sição de nada pagar.sição de nada pagar.

Entretanto os burlistas continuam a insistir na existência Entretanto os burlistas continuam a insistir na existência 
da dívida, indo até ao ponto de dizerem que podem propor ao da dívida, indo até ao ponto de dizerem que podem propor ao 
seu superior hierárquico um desconto que pode ir até metade seu superior hierárquico um desconto que pode ir até metade 
do débito.do débito.

Claro que as pessoas não querem ser lesadas, pois nada Claro que as pessoas não querem ser lesadas, pois nada 
devem, o que aliás tem sido comprovado pela própria PT e devem, o que aliás tem sido comprovado pela própria PT e 
pelos documentos em posse das pessoas contactadas.pelos documentos em posse das pessoas contactadas.

Já tudo serve para tentar enganar e extorquir dinheiro.Já tudo serve para tentar enganar e extorquir dinheiro.

V Feira do Livro na Escola V Feira do Livro na Escola 
Superior Gallaecia entre Superior Gallaecia entre 
6 e 21 de dezembro6 e 21 de dezembro

Vai decorrer a V Feira do Livro ESG, nas instalações da Vai decorrer a V Feira do Livro ESG, nas instalações da 
Escola Superior Gallaecia, no largo das Oliveiras, de 6 a 21 Escola Superior Gallaecia, no largo das Oliveiras, de 6 a 21 
de dezembro.de dezembro.

Todas as quintas, sextas e sábados, entre as 10h e as Todas as quintas, sextas e sábados, entre as 10h e as 
17h30 poderão ser adquiridos livros e revistas de Arquite-17h30 poderão ser adquiridos livros e revistas de Arquite-
tura, Urbanismo, Arte e Design com descontos de até 40%. tura, Urbanismo, Arte e Design com descontos de até 40%. 
Para além dos preços muito mais convidativos de editoras, Para além dos preços muito mais convidativos de editoras, 
haverá também livros do dia com descontos especiais e li-haverá também livros do dia com descontos especiais e li-
vros usados (sobre diversos assuntos) e revistas antigas a vros usados (sobre diversos assuntos) e revistas antigas a 
preços simbólicos.preços simbólicos.

Reconhecimento para Reconhecimento para 
quem teve a boa vontade quem teve a boa vontade 
de colaborarde colaborar

No dia 20 de novembro “Cerveira Nova” foi atacado por No dia 20 de novembro “Cerveira Nova” foi atacado por 
vírus informático, deixando completamente fora de serviço o vírus informático, deixando completamente fora de serviço o 
site do jornal, que se encontra alojado em instalações exter-site do jornal, que se encontra alojado em instalações exter-
nas de servidores apropriados.nas de servidores apropriados.

Foram necessárias algumas horas para colocar de novo Foram necessárias algumas horas para colocar de novo 
o site em funcionamento e o contributo de técnicos para que o site em funcionamento e o contributo de técnicos para que 
os nossos leitores pudessem, no próprio dia 20 de novembro, os nossos leitores pudessem, no próprio dia 20 de novembro, 
ter disponível o Cerveira Nova, foi importante.ter disponível o Cerveira Nova, foi importante.

Um sincero reconhecimento de gratidão para quem teve Um sincero reconhecimento de gratidão para quem teve 
a boa vontade de colaborar.a boa vontade de colaborar.

Jantar de Natal do Juvalença Jantar de Natal do Juvalença 
reuniu cerca de uma centena reuniu cerca de uma centena 
de pessoasde pessoas

No dia 24 de novembro realizou-se, num restaurante de No dia 24 de novembro realizou-se, num restaurante de 
Valença, mais um convívio entre judocas e familiares; o jan-Valença, mais um convívio entre judocas e familiares; o jan-
tar de Natal de 2012 do Juvalença contou com 99 pessoas, tar de Natal de 2012 do Juvalença contou com 99 pessoas, 
reunindo parte da família judoca que, como se sabe, inclui reunindo parte da família judoca que, como se sabe, inclui 
alguns desportistas cerveirenses.alguns desportistas cerveirenses.

No fi nal deste jantar entregaram-se lembranças aos ju-No fi nal deste jantar entregaram-se lembranças aos ju-
docas que contaram com a presença do vereador do des-docas que contaram com a presença do vereador do des-
porto em representação do Município de Valença, o qual tem porto em representação do Município de Valença, o qual tem 
apoiado as várias atividades do clube.apoiado as várias atividades do clube.

Palavras calorosas para todos aqueles que colaboraram Palavras calorosas para todos aqueles que colaboraram 
com o Judo Clube de Valença, incluindo os atletas, foram di-com o Judo Clube de Valença, incluindo os atletas, foram di-
rigidas aos presentes pelos responsáveis do Juvalença como rigidas aos presentes pelos responsáveis do Juvalença como 
reconhecimento pelo seu empenho e trabalho, tanto a nível reconhecimento pelo seu empenho e trabalho, tanto a nível 
nacional como internacional.nacional como internacional.
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Textos da responsabilidade do Gabinete de Imprensa da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira

Documentos previsionais de gestão para 2013:Documentos previsionais de gestão para 2013:
Realismo e sentido de responsabilidade defi nem propostas Realismo e sentido de responsabilidade defi nem propostas 
apresentadas pelo Executivo cerveirense para 2013apresentadas pelo Executivo cerveirense para 2013

Serviços Municipais de Intervenção Social passam a funcionar num Serviços Municipais de Intervenção Social passam a funcionar num 
novo espaço melhorando condições para funcionários e utentesnovo espaço melhorando condições para funcionários e utentes

Em reunião camarária de sexta-feira, dia Em reunião camarária de sexta-feira, dia 
30 de novembro de 2012, o Executivo cerveiren-30 de novembro de 2012, o Executivo cerveiren-
se aprovou, por unanimidade, as propostas das se aprovou, por unanimidade, as propostas das 

Grandes Opções de Plano e de Orçamento de Grandes Opções de Plano e de Orçamento de 
2013. Marcados pelos tempos difíceis que o país 2013. Marcados pelos tempos difíceis que o país 
atravessa e considerando que estes documentos atravessa e considerando que estes documentos 

representam o fecho de um ciclo político autár-representam o fecho de um ciclo político autár-
quico protagonizado por José Manuel Carpintei-quico protagonizado por José Manuel Carpintei-
ra, que não se pode recandidatar a presidente da ra, que não se pode recandidatar a presidente da 
câmara local, a opção do executivo cerveirense câmara local, a opção do executivo cerveirense 
foi no sentido de privilegiar, para além da conclu-foi no sentido de privilegiar, para além da conclu-
são do plano de ação sufragado pelos eleitores são do plano de ação sufragado pelos eleitores 
em 2009, criar as condições para que a transição em 2009, criar as condições para que a transição 
política do próximo outono, se faça nas melhores política do próximo outono, se faça nas melhores 
condições possíveis.condições possíveis.

Com um Orçamento da receita e da despe-Com um Orçamento da receita e da despe-
sa de 15,1 milhões de euros, as Grandes Opções sa de 15,1 milhões de euros, as Grandes Opções 
do Plano, com cerca de 7,8 milhões de euros, re-do Plano, com cerca de 7,8 milhões de euros, re-
presentam mais de 51% do esforço fi nanceiro a presentam mais de 51% do esforço fi nanceiro a 
realizar no próximo ano, destacando-se o Inves-realizar no próximo ano, destacando-se o Inves-
timento (direto e indireto da autarquia) previsto, timento (direto e indireto da autarquia) previsto, 
o qual superando os 6,4 milhões de euros, conti-o qual superando os 6,4 milhões de euros, conti-
nuará, mesmo assim a ser, a principal aposta do nuará, mesmo assim a ser, a principal aposta do 
município.município.

Sob o signo do realismo e da responsabili-Sob o signo do realismo e da responsabili-
dade, o Executivo cerveirense ao apresentar es-dade, o Executivo cerveirense ao apresentar es-
tes documentos previsionais, pretende concluir a tes documentos previsionais, pretende concluir a 
sua ação política no próximo ano, com o mesmo sua ação política no próximo ano, com o mesmo 
rigor e empenho de sempre, privilegiando, nome-rigor e empenho de sempre, privilegiando, nome-
adamente, o investimento nas funções sociais e adamente, o investimento nas funções sociais e 
promovendo as medidas de gestão consideradas promovendo as medidas de gestão consideradas 
necessárias para manter e reforçar as condições necessárias para manter e reforçar as condições 
de sustentabilidade económica e fi nanceira do de sustentabilidade económica e fi nanceira do 
município de Vila Nova de Cerveira.município de Vila Nova de Cerveira.

Os Serviços Municipais de Intervenção Social Os Serviços Municipais de Intervenção Social 
de Cerveira vão dispor de um novo espaço muito em de Cerveira vão dispor de um novo espaço muito em 
breve. O município adquiriu, remodelou e adaptou um breve. O município adquiriu, remodelou e adaptou um 
imóvel, na Avenida José Luciano de Castro, e procede-imóvel, na Avenida José Luciano de Castro, e procede-
se já à instalação dos diversos gabinetes e da Loja So-se já à instalação dos diversos gabinetes e da Loja So-
cial. O objetivo é proporcionar melhores condições de cial. O objetivo é proporcionar melhores condições de 
trabalho aos funcionários e um serviço mais adequado trabalho aos funcionários e um serviço mais adequado 
e mais acolhedor para os utentes. e mais acolhedor para os utentes. 

O município está a trabalhar para que a transição O município está a trabalhar para que a transição 
esteja concluída no fi nal da semana. A ocasião será esteja concluída no fi nal da semana. A ocasião será 
assinalada com um almoço, no dia 7 de dezembro. A assinalada com um almoço, no dia 7 de dezembro. A 
Câmara Municipal vai juntar neste convívio os idosos Câmara Municipal vai juntar neste convívio os idosos 
institucionalizados, os voluntários do Banco Local de institucionalizados, os voluntários do Banco Local de 
Voluntariado parceiros da Rede Social.Voluntariado parceiros da Rede Social.

O novo espaço acolherá os 12 gabinetes e a O novo espaço acolherá os 12 gabinetes e a 
Loja Social, que funcionará a partir de agora de acordo Loja Social, que funcionará a partir de agora de acordo 
com regulamento próprio. Os Serviços Municipais de com regulamento próprio. Os Serviços Municipais de 
Intervenção Social são compostos pelo Gabinete de Intervenção Social são compostos pelo Gabinete de 
Serviço Social, que intervém junto da população ca-Serviço Social, que intervém junto da população ca-
renciada em matéria de habitação, incluindo habitação renciada em matéria de habitação, incluindo habitação 
social; Gabinete de Inserção Profi ssional, vocacionado social; Gabinete de Inserção Profi ssional, vocacionado 
para questões de emprego; Gabinete de Apoio ao Emi-para questões de emprego; Gabinete de Apoio ao Emi-
grante, que auxilia emigrantes e ex-emigrantes, desig-grante, que auxilia emigrantes e ex-emigrantes, desig-
nadamente em relação a formalidades legais; Serviço nadamente em relação a formalidades legais; Serviço 

de Proximidade Social, para prestação de serviços de de Proximidade Social, para prestação de serviços de 
proximidade; Gabinete de Saúde, que atua na promo-proximidade; Gabinete de Saúde, que atua na promo-
ção e educação para a saúde e coordena a Unidade ção e educação para a saúde e coordena a Unidade 
Móvel de Saúde; Gabinete de Apoio ao Idoso, onde Móvel de Saúde; Gabinete de Apoio ao Idoso, onde 
se incluem matérias relacionadas, por exemplo, com se incluem matérias relacionadas, por exemplo, com 
o “tele-alarme”, cartão “Idade +” e CSI; Gabinete da o “tele-alarme”, cartão “Idade +” e CSI; Gabinete da 
Rede Social, que faz a coordenação da Rede Social e Rede Social, que faz a coordenação da Rede Social e 
da Loja Social; Gabinete de Apoio à Vítima, com com-da Loja Social; Gabinete de Apoio à Vítima, com com-
petência em assuntos que envolvam vítimas de violên-petência em assuntos que envolvam vítimas de violên-
cia e questões de igualdade de género; Gabinete do cia e questões de igualdade de género; Gabinete do 
Banco Local de Voluntariado, vocacionado para as ati-Banco Local de Voluntariado, vocacionado para as ati-
vidades de voluntariado; Gabinete de Educação, para vidades de voluntariado; Gabinete de Educação, para 
a ação social escolar e bolsas de estudos; Gabinete da a ação social escolar e bolsas de estudos; Gabinete da 
Juventude, que se ocupa de eventos e atividades juve-Juventude, que se ocupa de eventos e atividades juve-
nis e Gabinete da Comissão de Proteção de Crianças e nis e Gabinete da Comissão de Proteção de Crianças e 
Jovens, direcionado para crianças e jovens em perigo. Jovens, direcionado para crianças e jovens em perigo. 

A estes, e ainda no âmbito dos Serviços Munici-A estes, e ainda no âmbito dos Serviços Munici-
pais de Intervenção Social, acresce a Loja Social, onde pais de Intervenção Social, acresce a Loja Social, onde 
a população carenciada poderá encontrar diversos a população carenciada poderá encontrar diversos 
bens, desde géneros alimentares a mobiliário. Estes bens, desde géneros alimentares a mobiliário. Estes 
bens são entregues de forma gratuita, de acordo com bens são entregues de forma gratuita, de acordo com 
as normas regulamentares.as normas regulamentares.

A Loja Social de Vila Nova de Cerveira tem com A Loja Social de Vila Nova de Cerveira tem com 
objetivo promover e contribuir para a melhoria das con-objetivo promover e contribuir para a melhoria das con-

dições de vida dos indivíduos e ou famílias do concelho dições de vida dos indivíduos e ou famílias do concelho 
em situação de vulnerabilidade económica, através da em situação de vulnerabilidade económica, através da 
atribuição de bens com o objetivo de suprir necessida-atribuição de bens com o objetivo de suprir necessida-
des básicas imediatas. des básicas imediatas. 

Visa ainda potenciar o envolvimento da socieda-Visa ainda potenciar o envolvimento da socieda-
de civil, empresas, instituições e de toda a comunidade de civil, empresas, instituições e de toda a comunidade 
na recolha de bens, e fomentar a articulação das enti-na recolha de bens, e fomentar a articulação das enti-
dades parceiras que integram a Rede Social do conce-dades parceiras que integram a Rede Social do conce-
lho de Vila Nova de Cerveira, visando a identifi cação e lho de Vila Nova de Cerveira, visando a identifi cação e 
encaminhamento de situações de carência.encaminhamento de situações de carência.

A intervenção no novo espaço da Avenida José A intervenção no novo espaço da Avenida José 
Luciano de Castro incluiu, exteriormente, a substitui-Luciano de Castro incluiu, exteriormente, a substitui-
ção da cobertura e a caixilharia. Foi ainda construída ção da cobertura e a caixilharia. Foi ainda construída 
uma rampa para acesso das pessoas com mobilidade uma rampa para acesso das pessoas com mobilidade 
condicionada. Na parte interna, a intervenção resultou condicionada. Na parte interna, a intervenção resultou 
na reformulação das casas de banho, pinturas e subs-na reformulação das casas de banho, pinturas e subs-
tituição do piso.tituição do piso.

14 novembro 201214 novembro 2012

REUNIÃO DO EXECUTIVOREUNIÃO DO EXECUTIVO
Órgão ExecutivoÓrgão Executivo

Período antes da ordem do diaPeríodo antes da ordem do dia

Ordem do diaOrdem do dia

• Aprovação da ata da reunião de 31 de outubro de Aprovação da ata da reunião de 31 de outubro de 
20122012

• Suspensão de mandato – vereador João Fernando Suspensão de mandato – vereador João Fernando 
Brito NogueiraBrito Nogueira

Rendas e concessõesRendas e concessões

• José Robalo Navarres Monteiro – ausência da feira José Robalo Navarres Monteiro – ausência da feira 
- substituição- substituição

• Maria Rosalina Lourenço Anjo - pedido de troca de Maria Rosalina Lourenço Anjo - pedido de troca de 
lugar da feiralugar da feira

• Associação dos Feirantes do Distrito do Porto, Douro Associação dos Feirantes do Distrito do Porto, Douro 
e Minho – redução de taxas de ocupação dos lugares e Minho – redução de taxas de ocupação dos lugares 
de terradode terrado

Expediente e assuntos diversosExpediente e assuntos diversos

• Protocolo de colaboração – Liga Portuguesa Contra o Protocolo de colaboração – Liga Portuguesa Contra o 
Cancro/Núcleo Regional do NorteCancro/Núcleo Regional do Norte

• Resumo diário da TesourariaResumo diário da Tesouraria
• Aprovação da ata em minutaAprovação da ata em minuta
• EncerramentoEncerramento
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“CERVEIRA NOVA”“CERVEIRA NOVA”
PREÇO DE  ASSINATURAPREÇO DE  ASSINATURA

Nacional: € 20,00
Internacional: € 30,00

Digital: € 12,50

ETAP participou nas atividades ETAP participou nas atividades 
do ‘Dia do Não Fumador’ do ‘Dia do Não Fumador’ 
promovidas pela Câmara promovidas pela Câmara 
Municipal de CerveiraMunicipal de Cerveira

No âmbito do ‘Dia Mundial do Não Fumador’, a ETAP No âmbito do ‘Dia Mundial do Não Fumador’, a ETAP 
– Escola Profi ssional, participou nas atividades “Saúde na – Escola Profi ssional, participou nas atividades “Saúde na 
Comunidade” promovidas pela Câmara Municipal e que de-Comunidade” promovidas pela Câmara Municipal e que de-
correram no dia 17 de Novembro, no Largo do Terreiro, em correram no dia 17 de Novembro, no Largo do Terreiro, em 
Cerveira.Cerveira.

As atividades consistiram numa verdadeira ação de sen-As atividades consistiram numa verdadeira ação de sen-
sibilização sobre a temática da saúde. Para além da sessão sibilização sobre a temática da saúde. Para além da sessão 
de rastreios e palestras, foi da responsabilidade da ETAP, de rastreios e palestras, foi da responsabilidade da ETAP, 
através da Unidade de Hotelaria de Vila Praia de Âncora, a através da Unidade de Hotelaria de Vila Praia de Âncora, a 
realização de workshops e showcooking sobre alimentação realização de workshops e showcooking sobre alimentação 
saudável. Coube aos alunos de Fotografi a, da ETAP de Vila saudável. Coube aos alunos de Fotografi a, da ETAP de Vila 
Nova de Cerveira, o registo videográfi co de todo o evento.Nova de Cerveira, o registo videográfi co de todo o evento.

Continuam abertas inscrições Continuam abertas inscrições 
para o evento “Cantar as para o evento “Cantar as 
Janeiras 2013”Janeiras 2013”

A Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira vai organi-A Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira vai organi-
zar, como já temos noticiado, no dia 20 do próximo mês de zar, como já temos noticiado, no dia 20 do próximo mês de 
janeiro, a quarta edição do evento “Cantar as Janeiras”, que janeiro, a quarta edição do evento “Cantar as Janeiras”, que 
terá lugar no Fórum Cultural de Cerveira, pelas 15h00.terá lugar no Fórum Cultural de Cerveira, pelas 15h00.

As inscrições estão abertas até ao dia 7 de janeiro, e es-As inscrições estão abertas até ao dia 7 de janeiro, e es-
tão disponíveis na página principal do portal municipal, na tão disponíveis na página principal do portal municipal, na 
Casa do Turismo e nos serviços de Cultura, juntamente com Casa do Turismo e nos serviços de Cultura, juntamente com 
as normas de participação, que regulam a participação de as normas de participação, que regulam a participação de 
cada grupo.cada grupo.

A ‘Festa de Natal’ no Lar Maria A ‘Festa de Natal’ no Lar Maria 
Luísa, em Cerveira, é no dia Luísa, em Cerveira, é no dia 
21 de dezembro21 de dezembro

Está marcada para o dia 21 de dezembro a ‘Festa de Na-Está marcada para o dia 21 de dezembro a ‘Festa de Na-
tal’ do Lar Maria Luísa de Vila Nova de Cerveira.tal’ do Lar Maria Luísa de Vila Nova de Cerveira.

Esta unidade, ligada à Misericórdia, quer celebrar o even-Esta unidade, ligada à Misericórdia, quer celebrar o even-
to «em comunhão com todos os utentes, funcionários e ir-to «em comunhão com todos os utentes, funcionários e ir-
mãos da Santa Casa».mãos da Santa Casa».

Os atos natalícios terão início às 14h30 nas instalações Os atos natalícios terão início às 14h30 nas instalações 
do Lar de Idosos Maria Luísa.do Lar de Idosos Maria Luísa.

Tal como em anos anteriores é esperada a colaboração Tal como em anos anteriores é esperada a colaboração 
e boa vontade das pessoas para um acontecimento de soli-e boa vontade das pessoas para um acontecimento de soli-
dariedade, em que os principais envolvidos são os utentes dariedade, em que os principais envolvidos são os utentes 
do lar.do lar.

Estão marcadas para 8 de Estão marcadas para 8 de 
dezembro as diretas no PS dezembro as diretas no PS 
de Cerveira para escolher de Cerveira para escolher 
candidato à Câmara Municipalcandidato à Câmara Municipal

Tal como já temos anunciado, o PS de Vila Nova de Cer-Tal como já temos anunciado, o PS de Vila Nova de Cer-
veira vai efetuar eleições diretas para escolher o candidato veira vai efetuar eleições diretas para escolher o candidato 
que vai liderar a lista à Câmara Municipal nas autárquicas que vai liderar a lista à Câmara Municipal nas autárquicas 
2013.2013.

A data das diretas é no dia 8 de dezembro e os candida-A data das diretas é no dia 8 de dezembro e os candida-
tos são os já anunciados Fernando Nogueira, atual vereador, tos são os já anunciados Fernando Nogueira, atual vereador, 
e João Araújo, presidente da Junta de Freguesia de Lovelhe e João Araújo, presidente da Junta de Freguesia de Lovelhe 
e líder da comissão política concelhia do PS de Vila Nova de e líder da comissão política concelhia do PS de Vila Nova de 
Cerveira.Cerveira.

Saliente-se, ainda, que os dois candidatos cumpriram a Saliente-se, ainda, que os dois candidatos cumpriram a 
garantia de apoio de pelo menos um terço dos elementos da garantia de apoio de pelo menos um terço dos elementos da 
comissão política concelhia, de 10 por cento dos militantes e comissão política concelhia, de 10 por cento dos militantes e 
de 10 por cento de autarcas socialistas do concelho.de 10 por cento de autarcas socialistas do concelho.

A ‘Feira da Ladra’ em ReboredaA ‘Feira da Ladra’ em Reboreda

No dia 2 de dezembro houve uma inédita realização na No dia 2 de dezembro houve uma inédita realização na 
freguesia de Reboreda.freguesia de Reboreda.

Tratou-se da ‘1.ª Feira da Ladra’, levada a efeito na loca-Tratou-se da ‘1.ª Feira da Ladra’, levada a efeito na loca-
lidade e que teve início às 14 horas, na Junta de Freguesia lidade e que teve início às 14 horas, na Junta de Freguesia 
local.local.

Variados artigos foram vendidos, a preços baixos, nesse Variados artigos foram vendidos, a preços baixos, nesse 
mercado que a comissão de festas em louvor de S. Roque de mercado que a comissão de festas em louvor de S. Roque de 
Gontige organizou.Gontige organizou.

Houve animação popular com a participação de tocado-Houve animação popular com a participação de tocado-
res de concertina.res de concertina.

Entre os artigos vendidos contavam-se livros, roupas, Entre os artigos vendidos contavam-se livros, roupas, 
CD’s, calçado e produtos da região.CD’s, calçado e produtos da região.

A ‘1.ª Feira da Ladra’ de Reboreda foi, portanto, uma ini-A ‘1.ª Feira da Ladra’ de Reboreda foi, portanto, uma ini-
ciativa que, no futuro, até poderá ter continuidade.ciativa que, no futuro, até poderá ter continuidade.

Na galeria da Casa do Turismo vai estar patente ao pú-Na galeria da Casa do Turismo vai estar patente ao pú-
blico, a partir de 5 de dezembro, a exposição “O Presépio no blico, a partir de 5 de dezembro, a exposição “O Presépio no 
Natal Cerveirense”.Natal Cerveirense”.

A mostra é da responsabilidade de Castro Guerreiro e a A mostra é da responsabilidade de Castro Guerreiro e a 
abertura é a partir das 17 horas.abertura é a partir das 17 horas.

Esta exposição de presépios na sede do concelho de Vila Esta exposição de presépios na sede do concelho de Vila 
Nova de Cerveira também estará patente na Unisénior e de-Nova de Cerveira também estará patente na Unisénior e de-
correrá até 27 de janeiro, contando com o apoio da Câmara correrá até 27 de janeiro, contando com o apoio da Câmara 
Municipal.Municipal.

Sessão de esclarecimento – Sessão de esclarecimento – 
Associação de Estudantes de Associação de Estudantes de 
Vila Nova de CerveiraVila Nova de Cerveira

O Clube dos Pensadores do Agrupamento de Escolas O Clube dos Pensadores do Agrupamento de Escolas 
de Vila Nova de Cerveira organizou, no passado dia 12 de de Vila Nova de Cerveira organizou, no passado dia 12 de 
novembro, um debate com a lista candidata à Associação novembro, um debate com a lista candidata à Associação 
de Estudantes da Escola Básica e Secundária de Vila Nova de Estudantes da Escola Básica e Secundária de Vila Nova 
de Cerveira. Após a apresentação do seu programa eleitoral de Cerveira. Após a apresentação do seu programa eleitoral 
aos alunos do 3º ciclo e secundário, seguiu-se um debate aos alunos do 3º ciclo e secundário, seguiu-se um debate 
aceso e dinâmico entre o público presente e os representan-aceso e dinâmico entre o público presente e os representan-
tes da lista. Deste debate nasceu o consenso geral de que, tes da lista. Deste debate nasceu o consenso geral de que, 
no futuro, a Associação de Estudantes deverá ter um papel no futuro, a Associação de Estudantes deverá ter um papel 
mais interventivo na vida escolar, representando os alunos mais interventivo na vida escolar, representando os alunos 
nos órgãos de decisão e colaborando na construção de uma nos órgãos de decisão e colaborando na construção de uma 
Escola mais dinâmica e moderna.Escola mais dinâmica e moderna.

Vêm aí as férias de Natal e o Aquamuseu do Rio Minho, Vêm aí as férias de Natal e o Aquamuseu do Rio Minho, 
como já é habitual, preparou um programa lúdico e didático como já é habitual, preparou um programa lúdico e didático 
para ocupar os mais novos neste período. As inscrições já para ocupar os mais novos neste período. As inscrições já 
estão a decorrer.estão a decorrer.

De 19 a 21 de dezembro 2012, entre as 14h30 e as De 19 a 21 de dezembro 2012, entre as 14h30 e as 
17h30, o Aquamuseu do Rio Minho irá realizar uma série de 17h30, o Aquamuseu do Rio Minho irá realizar uma série de 
atividades pedagógicas com o tema “Os 3R”. Durante estes atividades pedagógicas com o tema “Os 3R”. Durante estes 
três dias falar-se-á das maneiras de reduzir a quantidade de três dias falar-se-á das maneiras de reduzir a quantidade de 
lixo que produzimos, utilizar várias vezes os mesmos resídu-lixo que produzimos, utilizar várias vezes os mesmos resídu-
os e a de como transformar coisas aparentemente inúteis em os e a de como transformar coisas aparentemente inúteis em 
novos produtos úteis para o nosso dia-a-dia, ajudando assim novos produtos úteis para o nosso dia-a-dia, ajudando assim 
a proteger o nosso meio ambiente. a proteger o nosso meio ambiente. 

Estas atividades serão dirigidas a crianças com idades Estas atividades serão dirigidas a crianças com idades 
entre os 7 e os 13 anos. Para mais informações e inscrições entre os 7 e os 13 anos. Para mais informações e inscrições 
contactar o Aquamuseu do Rio Minho.contactar o Aquamuseu do Rio Minho.

2.ª Edição do ‘Feirão das 2.ª Edição do ‘Feirão das 
Gerações’ da Santa Casa Gerações’ da Santa Casa 
da Misericórdia de Vila Nova da Misericórdia de Vila Nova 
de Cerveira é no dia 8 de de Cerveira é no dia 8 de 
dezembrodezembro  

A Santa Casa da Misericórdia vai realizar novamente o A Santa Casa da Misericórdia vai realizar novamente o 
feirão das gerações. Esta atividade terá lugar no sábado, dia feirão das gerações. Esta atividade terá lugar no sábado, dia 
8 de dezembro, entre as 9 e as 16 horas, junto ao largo da 8 de dezembro, entre as 9 e as 16 horas, junto ao largo da 
feira. feira. 

A creche, jardim-de-infância e o lar Maria Luísa contarão A creche, jardim-de-infância e o lar Maria Luísa contarão 
com os trabalhos realizados pelos seus utentes e funcioná-com os trabalhos realizados pelos seus utentes e funcioná-
rios. O primeiro evento superou as expectativas de todos os rios. O primeiro evento superou as expectativas de todos os 
que estiveram envolvidos nesta organização. O entusiasmo que estiveram envolvidos nesta organização. O entusiasmo 
das crianças na venda dos produtos, o empenho dos funcio-das crianças na venda dos produtos, o empenho dos funcio-
nários, mas sobretudo a adesão da comunidade cerveirense nários, mas sobretudo a adesão da comunidade cerveirense 
e dos vizinhos espanhóis foi a rampa para dar continuidade e dos vizinhos espanhóis foi a rampa para dar continuidade 
a este trabalho. a este trabalho. 

A 8 de dezembro, e dada a proximidade do natal, os vi-A 8 de dezembro, e dada a proximidade do natal, os vi-
sitantes poderão encontrar variados produtos, entre os quais sitantes poderão encontrar variados produtos, entre os quais 
se destacam produtos alusivos a esta época natalícia.se destacam produtos alusivos a esta época natalícia.

Férias de Natal no Férias de Natal no 
Aquamuseu do Rio MinhoAquamuseu do Rio Minho

“O Presépio no Natal “O Presépio no Natal 
Cerveirense”Cerveirense”
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FUNERAIS
EM CAMINHA

No cemitério municipal de Caminha foi No cemitério municipal de Caminha foi 
sepultado sepultado ADRIANO DO NASCIMENTO ADRIANO DO NASCIMENTO 
RODRIGUESRODRIGUES, sargento aposentado da , sargento aposentado da 
ex-guarda fi scal. Natural de Lovelhe, era ex-guarda fi scal. Natural de Lovelhe, era 
viúvo e contava 86 anos de idade.viúvo e contava 86 anos de idade.
Inf. Agência Funerária CaminhenseInf. Agência Funerária Caminhense

EM REBOREDA
Residente no lugar da Bemposta, foi a Residente no lugar da Bemposta, foi a 

enterrar no cemitério paroquial de Rebo-enterrar no cemitério paroquial de Rebo-
reda reda IDALINA EMÍLIA DIASIDALINA EMÍLIA DIAS. Contava 84 . Contava 84 
anos de idade e era solteira.anos de idade e era solteira.
Inf. Agência Funerária Ad aeternum. Lda.Inf. Agência Funerária Ad aeternum. Lda.

EM GONDARÉM
Para o cemitério paroquial de Gon-Para o cemitério paroquial de Gon-

darém foi a sepultar darém foi a sepultar MAXIMINAMAXIMINA  MARIA MARIA 
D’ABREU GUERREIROD’ABREU GUERREIRO, de 94 anos. Era , de 94 anos. Era 
viúva e residia na rua do Viso.viúva e residia na rua do Viso.
Inf. Agência Funerária Ad aeternum. Lda.Inf. Agência Funerária Ad aeternum. Lda.

Ainda em Gondarém foi a sepultar, no Ainda em Gondarém foi a sepultar, no 
campo santo local, campo santo local, IZABEL GONÇAL-IZABEL GONÇAL-
VES DA SILVA COUTOVES DA SILVA COUTO, que residia na , que residia na 
avenida do Parque, nesta freguesia. Na-avenida do Parque, nesta freguesia. Na-
tural do concelho de Barcelos, contava a tural do concelho de Barcelos, contava a 
avançada idade de 91 anos e era casada avançada idade de 91 anos e era casada 
com José Manuel Couto.com José Manuel Couto.
Inf. Agência Funerária António Guerreiro, Lda.Inf. Agência Funerária António Guerreiro, Lda.

EM SOPO
Com 84 anos foi a enterrar, no cemi-Com 84 anos foi a enterrar, no cemi-

tério paroquial de Sopo, tério paroquial de Sopo, FLORINDA MA-FLORINDA MA-
RIA FIUSARIA FIUSA, viúva, que residia no lugar da , viúva, que residia no lugar da 
Gávea. Gávea. 
Inf. Agência Funerária Ad aeternum. Lda.Inf. Agência Funerária Ad aeternum. Lda.

JOAQUIM DOMINGOS DA CUNHAJOAQUIM DOMINGOS DA CUNHA, , 
viúvo, foi a sepultar no cemitério paroquial viúvo, foi a sepultar no cemitério paroquial 
de Sopo. Residia no lugar de Pardelhas e de Sopo. Residia no lugar de Pardelhas e 
tinha a proveta idade de 94 anos.tinha a proveta idade de 94 anos.
Inf. Agência Funerária Ad aeternum. Lda.Inf. Agência Funerária Ad aeternum. Lda.

Às famílias de luto apresentamos sentidas 
condolências.

Pague a sua assinatura através 
de transferência bancária 

para a conta com o
NIB: 0033-0000-50077499264-05

Por razões de trabalho ou de estudo, o concelho Por razões de trabalho ou de estudo, o concelho 
de Vila Nova de Cerveira está na vanguarda, a nível de Vila Nova de Cerveira está na vanguarda, a nível 
do distrito de Viana do Castelo, na movimentação de do distrito de Viana do Castelo, na movimentação de 
pessoas. É que para um total de 2104 entradas, o nú-pessoas. É que para um total de 2104 entradas, o nú-
mero de saídas é de 1308, enquanto nos restantes mero de saídas é de 1308, enquanto nos restantes 
municípios do Alto Minho as saídas são superiores às municípios do Alto Minho as saídas são superiores às 
entradas.entradas.

Isto está bem explícito nos resultados defi nitivos Isto está bem explícito nos resultados defi nitivos 
dos censos 2011, publicados em 20 de novembro pelo dos censos 2011, publicados em 20 de novembro pelo 
Instituto Nacional de Estatística.Instituto Nacional de Estatística.

Vários serão os fatores que encaminham o conce-Vários serão os fatores que encaminham o conce-
lho de Vila Nova de Cerveira para essa situação de lho de Vila Nova de Cerveira para essa situação de 
vanguarda, mas os que aparecem com mais prepon-vanguarda, mas os que aparecem com mais prepon-
derância são, como já referimos, os relacionados com derância são, como já referimos, os relacionados com 
o trabalho e com o estudo.o trabalho e com o estudo.

No tocante ao trabalho, os polos industriais dão um No tocante ao trabalho, os polos industriais dão um 
importante contributo para o positivo dessas entradas, importante contributo para o positivo dessas entradas, 
enquanto o estudo acompanha esse ato evolutivo.enquanto o estudo acompanha esse ato evolutivo.

O elevado número de unidades empresariais é um O elevado número de unidades empresariais é um 
atrativo para a vinda de muitas pessoas para o conce-atrativo para a vinda de muitas pessoas para o conce-
lho, graças aos postos de trabalho que proporciona e lho, graças aos postos de trabalho que proporciona e 

aos variados setores que movimenta.aos variados setores que movimenta.
Por outro lado, a vertente estudo, com valores com-Por outro lado, a vertente estudo, com valores com-

provados no ensino superior e no ensino profi ssional é provados no ensino superior e no ensino profi ssional é 
outro grande atrativo para o chamamento de pessoas.outro grande atrativo para o chamamento de pessoas.

Junte-se a tudo isto, especialmente no setor traba-Junte-se a tudo isto, especialmente no setor traba-
lho, uma rede de transportes exclusiva, com horários lho, uma rede de transportes exclusiva, com horários 
adaptados aos turnos de laboração.adaptados aos turnos de laboração.

A título de curiosidade e ainda segundo os dados A título de curiosidade e ainda segundo os dados 
do INE, Caminha teve 1197 entradas e 2667 saídas; do INE, Caminha teve 1197 entradas e 2667 saídas; 
Arcos de Valdevez, 1780 entrada e 1801 saídas; Va-Arcos de Valdevez, 1780 entrada e 1801 saídas; Va-
lença, 1929 entradas e 1993 saídas; Melgaço, 426 en-lença, 1929 entradas e 1993 saídas; Melgaço, 426 en-
tradas e 735 saídas; Monção, 752 entradas e 1979 sa-tradas e 735 saídas; Monção, 752 entradas e 1979 sa-
ídas; Paredes de Coura, 431 entradas e 1322 saídas; ídas; Paredes de Coura, 431 entradas e 1322 saídas; 
Ponte da Barca, 837 entradas e 1729 saídas; Ponte de Ponte da Barca, 837 entradas e 1729 saídas; Ponte de 
Lima, 2741 e 6344 saídas; e Viana do Castelo, 8989 Lima, 2741 e 6344 saídas; e Viana do Castelo, 8989 
entradas e 9311 saídas.entradas e 9311 saídas.

Portanto, face aos dados apresentados pela fonte Portanto, face aos dados apresentados pela fonte 
ofi cial, o concelho de Vila Nova de Cerveira cativa e ofi cial, o concelho de Vila Nova de Cerveira cativa e 
esperamos que continue a cativar trabalhadores e es-esperamos que continue a cativar trabalhadores e es-
tudantes.tudantes.

José Lopes GonçalvesJosé Lopes Gonçalves

CERVEIRA NOVA 
O SEU JORNAL

Sessões sobre artesanato Sessões sobre artesanato 
em Vila Nova de Cerveiraem Vila Nova de Cerveira

Entre 14 e 15 de dezembro irão decorrer em Vila Nova Entre 14 e 15 de dezembro irão decorrer em Vila Nova 
de Cerveira sessões em torno do tema das artes e ofícios de Cerveira sessões em torno do tema das artes e ofícios 
tradicionais.tradicionais.

Isto integra-se no projeto “E-ARTE” apresentado pela Isto integra-se no projeto “E-ARTE” apresentado pela 
Adriminho em parceria com a Adrimag.Adriminho em parceria com a Adrimag.

O objetivo passa por alertar a comunidade para a neces-O objetivo passa por alertar a comunidade para a neces-
sidade da profi ssionalização do setor, apresentando instru-sidade da profi ssionalização do setor, apresentando instru-
mentos focalizados no estímulo e dinamização das econo-mentos focalizados no estímulo e dinamização das econo-
mias locais.mias locais.

Além de Vila Nova de Cerveira também haverá sessões Além de Vila Nova de Cerveira também haverá sessões 
em Valença, Melgaço e Caminha, ainda este mês. Porque em Valença, Melgaço e Caminha, ainda este mês. Porque 
em novembro os concelhos abrangidos foram Monção e Pa-em novembro os concelhos abrangidos foram Monção e Pa-
redes de Coura.redes de Coura.

De referir, ainda, que cada sessão contempla, além da De referir, ainda, que cada sessão contempla, além da 
apresentação do projeto, os resultados do levantamento e apresentação do projeto, os resultados do levantamento e 
diagnóstico do artesanato nos concelhos e o estatuto de ar-diagnóstico do artesanato nos concelhos e o estatuto de ar-
tesão e da unidade produtiva artesanal.tesão e da unidade produtiva artesanal.

A marcha a favor da Liga A marcha a favor da Liga 
Portuguesa Contra o Cancro Portuguesa Contra o Cancro 
rendeu 500 Eurosrendeu 500 Euros

Numa organização do município cerveirense, decorreu no Numa organização do município cerveirense, decorreu no 
dia 18 de novembro, no concelho, uma marcha a favor da dia 18 de novembro, no concelho, uma marcha a favor da 
Liga Portuguesa Contra o Cancro.Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Foram angariados, nesse acontecimento, 500 Euros que Foram angariados, nesse acontecimento, 500 Euros que 
reverteram em prol da instituição de solidariedade social.reverteram em prol da instituição de solidariedade social.

A marcha teve um percurso de 5 quilómetros, pois teve A marcha teve um percurso de 5 quilómetros, pois teve 
início no parque do Castelinho e passagem pelo monte de início no parque do Castelinho e passagem pelo monte de 
Nossa Senhora da Encarnação.Nossa Senhora da Encarnação.

Refi ra-se que ainda recentemente decorreu no concelho Refi ra-se que ainda recentemente decorreu no concelho 
de Vila Nova de Cerveira o peditório anual a favor da Liga de Vila Nova de Cerveira o peditório anual a favor da Liga 
Portuguesa Contra o Cancro. Só que dessa angariação de Portuguesa Contra o Cancro. Só que dessa angariação de 
donativos ainda não nos foi comunicado o quantitativo dos donativos ainda não nos foi comunicado o quantitativo dos 
valores arrecadados.valores arrecadados.

Crónica da quinzenaCrónica da quinzena

O concelho de Vila Nova de Cerveira é o único no O concelho de Vila Nova de Cerveira é o único no 
distrito onde as entradas são superiores às saídasdistrito onde as entradas são superiores às saídas

Novos corpos sociais da Novos corpos sociais da 
Associação Humanitária dos Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Bombeiros Voluntários de 
Vila Nova de CerveiraVila Nova de Cerveira

Foram eleitos, em 23 de novembro, os novos corpos sociais Foram eleitos, em 23 de novembro, os novos corpos sociais 
da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Vila Nova de Cerveira, que deverão ser empossados no dia Vila Nova de Cerveira, que deverão ser empossados no dia 
16 de dezembro.16 de dezembro.

ASSEMBLEIA GERALASSEMBLEIA GERAL - Efetivos: Presidente - Rui Alberto  - Efetivos: Presidente - Rui Alberto 
Rodrigues da Cruz; vice-presidente - Joaquim Domingos Rodrigues da Cruz; vice-presidente - Joaquim Domingos 
Martins Conde Gonçalves; secretário relator - Catarina Ale-Martins Conde Gonçalves; secretário relator - Catarina Ale-
xandra Lopes Pereira. Suplentes: Manuel Carlos Encarnação xandra Lopes Pereira. Suplentes: Manuel Carlos Encarnação 
Barros e Armindo Manuel Loureiro Barros.Barros e Armindo Manuel Loureiro Barros.

CONSELHO FISCAL CONSELHO FISCAL - Efetivos: Presidente - José Joaquim - Efetivos: Presidente - José Joaquim 
Cunha Alves; vice-presidente - Cármen de La Salete Oliveira Cunha Alves; vice-presidente - Cármen de La Salete Oliveira 
Araújo; secretário relator - Nuno André Costa Martins Silva. Araújo; secretário relator - Nuno André Costa Martins Silva. 
Suplentes: António Manuel Romeu de Carvalho e Fernando Suplentes: António Manuel Romeu de Carvalho e Fernando 
Manuel Gonçalves Roleira.Manuel Gonçalves Roleira.

DIREÇÃODIREÇÃO - Efetivos: Presidente - Fernando José Rodrigues  - Efetivos: Presidente - Fernando José Rodrigues 
Pires Venade; vice-presidente - Manuel Alberto Araújo Ro-Pires Venade; vice-presidente - Manuel Alberto Araújo Ro-
leira; secretário - Victor Manuel Inácio Costa; secretário ad-leira; secretário - Victor Manuel Inácio Costa; secretário ad-
junto - Constantino João Magalhães Costa; tesoureiro - João junto - Constantino João Magalhães Costa; tesoureiro - João 
Manuel de Sousa Araújo; vogais - Alfredo Gomes Pereira e Manuel de Sousa Araújo; vogais - Alfredo Gomes Pereira e 
Fernando Bessa Marinho. Suplentes: Victor Miguel Almeida Fernando Bessa Marinho. Suplentes: Victor Miguel Almeida 
Hilário, Joaquim Fernando Costa Carvalho e Joaquim Anice-Hilário, Joaquim Fernando Costa Carvalho e Joaquim Anice-
to Bernardes Martins Lara.to Bernardes Martins Lara.

Almoço de Natal na Casa Almoço de Natal na Casa 
do Minho em Lisboa em do Minho em Lisboa em 
16 de dezembro16 de dezembro

A Casa do Minho em Lisboa organiza o almoço de Natal A Casa do Minho em Lisboa organiza o almoço de Natal 
no dia 16 de dezembro, com início às 13 horas.no dia 16 de dezembro, com início às 13 horas.

A confraternização irá decorrer na sede da instituição e, A confraternização irá decorrer na sede da instituição e, 
além da parte gastronómica, haverá ainda animação ao to-além da parte gastronómica, haverá ainda animação ao to-
que de concertinas, como é habitual nas festas minhotas.que de concertinas, como é habitual nas festas minhotas.

As marcações para o almoço de Natal poderão ser efetu-As marcações para o almoço de Natal poderão ser efetu-
adas na Casa do Minho, das 14 às 18 horas, ou pelo telefone adas na Casa do Minho, das 14 às 18 horas, ou pelo telefone 
217 584 742.217 584 742.

António José Seguro António José Seguro 
participou, em Cerveira, participou, em Cerveira, 
numa conferência/debate numa conferência/debate 
sobre a “importância do sobre a “importância do 
desenvolvimento do cluster desenvolvimento do cluster 
das indústrias criativas na das indústrias criativas na 
região norte”região norte”

Realizou-se em 30 de novembro, em Vila Nova de Cer-Realizou-se em 30 de novembro, em Vila Nova de Cer-
veira, uma conferência/debate sobre “A importância do de-veira, uma conferência/debate sobre “A importância do de-
senvolvimento do cluster das indústrias criativas na região senvolvimento do cluster das indústrias criativas na região 
norte”, que contou com a presença do secretário-geral do norte”, que contou com a presença do secretário-geral do 
Partido Socialista, António José Seguro. O evento teve lugar Partido Socialista, António José Seguro. O evento teve lugar 
no Fórum Cultural de Cerveira, na Avenida das Comunidades no Fórum Cultural de Cerveira, na Avenida das Comunidades 
Portuguesas.Portuguesas.

Depois houve ainda uma visita do secretário-geral do Depois houve ainda uma visita do secretário-geral do 
Partido Socialista e de outras entidades à incubadora de in-Partido Socialista e de outras entidades à incubadora de in-
dústrias criativas da Bienal de Cerveira.dústrias criativas da Bienal de Cerveira.



8 | Informação Regional8 | Informação Regional Cerveira Nova - Cerveira Nova - 5 de 5 de dezembro dezembro de 2012de 2012

http://www.cerveiranova.pthttp://www.cerveiranova.pt

Operação - Combate ao Operação - Combate ao 
tráfi co de droga no Minhotráfi co de droga no Minho

Em 22 de novembro, o Comando Territorial da GNR de Em 22 de novembro, o Comando Territorial da GNR de 
Viana do Castelo, através do Destacamento Territorial de Ar-Viana do Castelo, através do Destacamento Territorial de Ar-
cos de Valdevez, deu início a uma operação de combate ao cos de Valdevez, deu início a uma operação de combate ao 
tráfi co de droga, dando cumprimento a 30 (trinta) mandados tráfi co de droga, dando cumprimento a 30 (trinta) mandados 
de busca domiciliária emitidos pelo Tribunal Judicial de Ponte de busca domiciliária emitidos pelo Tribunal Judicial de Ponte 
da Barca.da Barca.

 Para além de meios afetos ao próprio Comando Territo- Para além de meios afetos ao próprio Comando Territo-
rial de Viana, foram empregues meios humanos e materiais rial de Viana, foram empregues meios humanos e materiais 
do GIOE – Grupo de Intervenção de Operações Especiais da do GIOE – Grupo de Intervenção de Operações Especiais da 
UI (Unidade de Intervenção) da GNR, dos Comandos Terri-UI (Unidade de Intervenção) da GNR, dos Comandos Terri-
toriais da GNR de Braga, do Porto, de Aveiro e de Vila Real, toriais da GNR de Braga, do Porto, de Aveiro e de Vila Real, 
bem como do Comando Distrital da Polícia de Segurança Pú-bem como do Comando Distrital da Polícia de Segurança Pú-
blica de Braga, totalizando 215 efetivos.blica de Braga, totalizando 215 efetivos.

Os mandados decorrem de um inquérito judicial a correr Os mandados decorrem de um inquérito judicial a correr 
termos no NIC (Núcleo de Investigação Criminal) do supra termos no NIC (Núcleo de Investigação Criminal) do supra 
referido Destacamento e visaram a deteção/apreensão de referido Destacamento e visaram a deteção/apreensão de 
artigos relacionados com o tráfi co de droga e/ou furtados.artigos relacionados com o tráfi co de droga e/ou furtados.

As buscas realizaram-se em residências localizadas nos As buscas realizaram-se em residências localizadas nos 
concelhos de Póvoa do Lanhoso, Arcos de Valdevez, Ponte concelhos de Póvoa do Lanhoso, Arcos de Valdevez, Ponte 
da Barca, Vila Verde e na cidade de Braga (Picoto, Bairro da Barca, Vila Verde e na cidade de Braga (Picoto, Bairro 
Amarelo e Fujacal), sendo que no decurso das mesmas fo-Amarelo e Fujacal), sendo que no decurso das mesmas fo-
ram também cumpridos mandados de detenção, dos quais ram também cumpridos mandados de detenção, dos quais 
resultaram 13 indivíduos detidos (todos do sexo masculino, resultaram 13 indivíduos detidos (todos do sexo masculino, 
com idades compreendidas entre os 18 e os 39 anos de ida-com idades compreendidas entre os 18 e os 39 anos de ida-
de e residentes nas localidades indicadas).de e residentes nas localidades indicadas).

Durante as buscas foi apreendido: 30. 010,00€ em notas Durante as buscas foi apreendido: 30. 010,00€ em notas 
do BCE; 2.030,62 grs de haxixe; 770,83 grs de cocaína; 763 do BCE; 2.030,62 grs de haxixe; 770,83 grs de cocaína; 763 
pés de canábis; 45,85 grs de cabeças de canábis; 36,1 grs pés de canábis; 45,85 grs de cabeças de canábis; 36,1 grs 
de sementes canábis; 3,3 grs de heroína; 72 telemóveis; 11 de sementes canábis; 3,3 grs de heroína; 72 telemóveis; 11 
viaturas; 1 pistola cal. 6,35 mm; 1 balança de precisão; e 7 viaturas; 1 pistola cal. 6,35 mm; 1 balança de precisão; e 7 
computadores portáteis.computadores portáteis.

‘Festival Internacional de ‘Festival Internacional de 
Jardins’ de Ponte de LimaJardins’ de Ponte de Lima
Jardim mais votado é a proposta Jardim mais votado é a proposta 
Irlandesa “Jardim da Abundância”Irlandesa “Jardim da Abundância”

Os visitantes do Festival Internacional de Jardins de Pon-Os visitantes do Festival Internacional de Jardins de Pon-
te de Lima votaram maciçamente no Jardim da Abundância, te de Lima votaram maciçamente no Jardim da Abundância, 
proposta Irlandesa que apresentava um lugar de conexão e proposta Irlandesa que apresentava um lugar de conexão e 
conversa, onde o jardim é um lugar para trabalhar, brincar conversa, onde o jardim é um lugar para trabalhar, brincar 
e relaxar, cheio de luz, sombra e fragrância, mas sobretudo e relaxar, cheio de luz, sombra e fragrância, mas sobretudo 
um lugar onde se cultiva, se cozinha e se desfruta a comida.um lugar onde se cultiva, se cozinha e se desfruta a comida.

Da autoria de Eugene Boyle e Carol Melody, esta propos-Da autoria de Eugene Boyle e Carol Melody, esta propos-
ta captou a preferência dos visitantes, registando 34,3% a ta captou a preferência dos visitantes, registando 34,3% a 
maior incidência de sempre.maior incidência de sempre.

O “Jardim da Abundância” continha uma rica diversida-O “Jardim da Abundância” continha uma rica diversida-
de de plantas comestíveis oriundas de contextos agrícolas de de plantas comestíveis oriundas de contextos agrícolas 
e domésticos, celebrando um estilo de vida sustentável num e domésticos, celebrando um estilo de vida sustentável num 
equilíbrio com a natureza. A sua forma escultórica e funda-equilíbrio com a natureza. A sua forma escultórica e funda-
mento orgânico inspiram-se nos temas cíclicos das estações, mento orgânico inspiram-se nos temas cíclicos das estações, 
do crescimento, do microclima e dos sistemas naturais, dos do crescimento, do microclima e dos sistemas naturais, dos 
quais a horta é dependente.quais a horta é dependente.

De acordo com o regulamento do Festival Internacional De acordo com o regulamento do Festival Internacional 
de Jardins, o mais votado mantém lugar cativo durante a de Jardins, o mais votado mantém lugar cativo durante a 
próxima edição, completando as 11 onze novas propostas próxima edição, completando as 11 onze novas propostas 
que vão compor o Festival em 2013, sob o lema “Jardim dos que vão compor o Festival em 2013, sob o lema “Jardim dos 
Sentidos”.Sentidos”.

Em segundo e terceiro lugar, estão duas propostas Ibéri-Em segundo e terceiro lugar, estão duas propostas Ibéri-
cas, respetivamente, o jardim português + Zoom – Uma reali-cas, respetivamente, o jardim português + Zoom – Uma reali-
dade Aumentada com 13,8% e o Jardim Plástico da Espanha dade Aumentada com 13,8% e o Jardim Plástico da Espanha 
com 11,4%.com 11,4%.

A proposta portuguesa materializada através de uma pi-A proposta portuguesa materializada através de uma pi-
zza gigante apela a todos os sentidos, tal como a “arte de co-zza gigante apela a todos os sentidos, tal como a “arte de co-
zinhar”, transmitindo todas as características distintivas desta zinhar”, transmitindo todas as características distintivas desta 
arte, como os aromas, as texturas e as cores.arte, como os aromas, as texturas e as cores.

Porto de Mar de Porto de Mar de 
Viana do CasteloViana do Castelo

O Presidente do Conselho Empresarial dos Vales do Mi-O Presidente do Conselho Empresarial dos Vales do Mi-
nho e Lima (CEVAL) reclamou hoje a assunção de um com-nho e Lima (CEVAL) reclamou hoje a assunção de um com-
promisso claro por parte do Governo (mais especifi camente promisso claro por parte do Governo (mais especifi camente 
por parte das secretarias de Estado das Obras Públicas, do por parte das secretarias de Estado das Obras Públicas, do 
Mar e do Desenvolvimento Regional) e da Comissão de Co-Mar e do Desenvolvimento Regional) e da Comissão de Co-
ordenação da Região Norte no sentido da rápida conclusão ordenação da Região Norte no sentido da rápida conclusão 
dos acessos rodoviários ao Porto de Mar de Viana do Cas-dos acessos rodoviários ao Porto de Mar de Viana do Cas-
telo.telo.

Segundo Luís Ceia, “a infraestrutura vianense sempre foi, Segundo Luís Ceia, “a infraestrutura vianense sempre foi, 
ao longo de mais de 300 anos, uma peça fundamental no de-ao longo de mais de 300 anos, uma peça fundamental no de-
senvolvimento socioeconómico da região e tem atualmente senvolvimento socioeconómico da região e tem atualmente 
condições para se afi rmar como uma importante plataforma condições para se afi rmar como uma importante plataforma 
de internacionalização face ao posicionamento estratégico de internacionalização face ao posicionamento estratégico 
que possui, designadamente ao nível do cluster energético, que possui, designadamente ao nível do cluster energético, 
pelo que o Porto de Mar tem de ser considerado uma priori-pelo que o Porto de Mar tem de ser considerado uma priori-
dade nacional em termos de investimentos”.dade nacional em termos de investimentos”.

“Num momento em que Portugal necessita de rentabilizar “Num momento em que Portugal necessita de rentabilizar 
meios para encontrar um caminho sustentado de saída para meios para encontrar um caminho sustentado de saída para 
a crise, e quando estão já defi nidos os pontos principais do a crise, e quando estão já defi nidos os pontos principais do 
próximo quadro comunitário de apoio, o investimento no Por-próximo quadro comunitário de apoio, o investimento no Por-
to de Mar de Viana do Castelo deve ser considerado um de-to de Mar de Viana do Castelo deve ser considerado um de-
sígnio nacional porque ou se aproveita este último pacote de sígnio nacional porque ou se aproveita este último pacote de 
ajudas da União Europeia para recuperar o atraso estrutural ajudas da União Europeia para recuperar o atraso estrutural 
do Noroeste Peninsular ou a região fi cará eternamente refém do Noroeste Peninsular ou a região fi cará eternamente refém 
de problemas que nunca conseguirá resolver”.de problemas que nunca conseguirá resolver”.

As declarações do Presidente do CEVAL foram proferi-As declarações do Presidente do CEVAL foram proferi-
das à margem de uma sessão de apresentação dos serviços das à margem de uma sessão de apresentação dos serviços 
do Porto de Viana do Castelo e durante a qual, administração do Porto de Viana do Castelo e durante a qual, administração 
desta entidade procedeu à subscrição da sua adesão à rede desta entidade procedeu à subscrição da sua adesão à rede 
colaborativa que está a criada sob a égide da logo marca colaborativa que está a criada sob a égide da logo marca 
100% Alto Minho.100% Alto Minho.

Valença dá a conhecer Valença dá a conhecer 
história militarhistória militar

A Casamata Abobadada, das Portas do Meio, na Forta-A Casamata Abobadada, das Portas do Meio, na Forta-
leza, foi transformada em espaço interpretativo da história leza, foi transformada em espaço interpretativo da história 
militar medieval de Valença, com réplicas de armamento da militar medieval de Valença, com réplicas de armamento da 
época.época.

Uma réplica de uma catapulta medieval, em tamanho Uma réplica de uma catapulta medieval, em tamanho 
real, é o grande atrativo deste espaço. A catapulta era um real, é o grande atrativo deste espaço. A catapulta era um 
mecanismo, com uma espécie de braço, para lançar projé-mecanismo, com uma espécie de braço, para lançar projé-
teis de certa dimensão, nomeadamente pedras, aos exérci-teis de certa dimensão, nomeadamente pedras, aos exérci-
tos invasores, ou nos tempos de confl ito com Espanha, para tos invasores, ou nos tempos de confl ito com Espanha, para 
a fortifi cação de Tui. a fortifi cação de Tui. 

Réplicas de armas de combate corpo-a-corpo e de hastes Réplicas de armas de combate corpo-a-corpo e de hastes 
enriquecem esta amostra, em especial as espadas, os man-enriquecem esta amostra, em especial as espadas, os man-
guais e punhais, ou as lanças e as bestas. guais e punhais, ou as lanças e as bestas. 

As bandeiras e os estandartes medievais completam esta As bandeiras e os estandartes medievais completam esta 
mostra que pretende proporcionar uma viagem pela história mostra que pretende proporcionar uma viagem pela história 
militar medieval de Valença.militar medieval de Valença.

A Fortaleza de Valença, hoje, evocativa do sistema aba-A Fortaleza de Valença, hoje, evocativa do sistema aba-
luartado e com mais de 5 km’s de extensão de muros apre-luartado e com mais de 5 km’s de extensão de muros apre-
senta, ainda, muitas marcas dos tempos medievais com, senta, ainda, muitas marcas dos tempos medievais com, 
destaque para as Portas da Gaviarra e a cisterna, as Por-destaque para as Portas da Gaviarra e a cisterna, as Por-
tas do Açougue ou Afonsinas, a Igreja de Santa Maria, ou a tas do Açougue ou Afonsinas, a Igreja de Santa Maria, ou a 
Igreja de Santo Estêvão onde são visíveis alguns elementos Igreja de Santo Estêvão onde são visíveis alguns elementos 
arquitetónicos da antiga Igreja medieval, sendo detetáveis, arquitetónicos da antiga Igreja medieval, sendo detetáveis, 
também, alguns vestígios de muralha.também, alguns vestígios de muralha.

Esta mostra permanente pode ser visitada de segunda a Esta mostra permanente pode ser visitada de segunda a 
sábado, entre as 9h00 e as 17h00. O acesso é gratuito.sábado, entre as 9h00 e as 17h00. O acesso é gratuito.

Parque de lazer e recreio Parque de lazer e recreio 
para a prática de BTT epara a prática de BTT e
Dwnhill em Estorãos e Dwnhill em Estorãos e 
CabraçãoCabração

Ponte de Lima traz novas dinâmicas e motivos de visita Ponte de Lima traz novas dinâmicas e motivos de visita 
ao seu território de montanha com a criação de um parque de ao seu território de montanha com a criação de um parque de 
lazer e recreio destinado à prática de BTT e Downhill, que se lazer e recreio destinado à prática de BTT e Downhill, que se 
desen-volve ao longo da vertente compreendida entre o Alto desen-volve ao longo da vertente compreendida entre o Alto 
do Ca-valinho e o lugar de Mãos nas Freguesias de Estorãos do Ca-valinho e o lugar de Mãos nas Freguesias de Estorãos 
e Cabração, denominado Bike Park de Ponte de Lima.e Cabração, denominado Bike Park de Ponte de Lima.

Como forma de potenciar os recursos endógenos e Como forma de potenciar os recursos endógenos e 
explorando as evidentes sinergias existentes entre a prática explorando as evidentes sinergias existentes entre a prática 
desportiva, o turismo de natureza e o turismo ativo, o Bike desportiva, o turismo de natureza e o turismo ativo, o Bike 
Park rentabiliza as excecionais ca-racterísticas naturais Park rentabiliza as excecionais ca-racterísticas naturais 
existentes para a realização das modali-dades referidas, existentes para a realização das modali-dades referidas, 
particularmente os fortes declives, a rede de caminhos e o particularmente os fortes declives, a rede de caminhos e o 
agradável enquadramento paisagístico. agradável enquadramento paisagístico. 

O Bike Park de Ponte de Lima é um parque de Lazer O Bike Park de Ponte de Lima é um parque de Lazer 
que está dotado para a prática de BTT e Downhill, e que está dotado para a prática de BTT e Downhill, e 
para a educação das crianças e adolescentes para esta para a educação das crianças e adolescentes para esta 
atividade desportiva, muito popular entre os mais jovens. atividade desportiva, muito popular entre os mais jovens. 
Será incentivado o usufruto deste parque pelas escolas de Será incentivado o usufruto deste parque pelas escolas de 
primeiro, segundo e terceiro ciclo do concelho, abrangendo primeiro, segundo e terceiro ciclo do concelho, abrangendo 
um vasto universo de estabelecimentos de ensino e alunos.um vasto universo de estabelecimentos de ensino e alunos.

Enquanto estrutura física, o Bike Park corresponde a uma Enquanto estrutura física, o Bike Park corresponde a uma 
rede de pistas cicláveis, com grau de difi culdade variável, rede de pistas cicláveis, com grau de difi culdade variável, 
cuja constituição recorre, sempre que possível, aos caminhos cuja constituição recorre, sempre que possível, aos caminhos 
fl orestais. Na parte superior da vertente, local de início das fl orestais. Na parte superior da vertente, local de início das 
provas, foi implementada uma estrutura amovível que dará o provas, foi implementada uma estrutura amovível que dará o 
indispen-sável apoio logístico à prática desportiva. indispen-sável apoio logístico à prática desportiva. 

Diretora da Associação Europeia de Vias Verdes visitouDiretora da Associação Europeia de Vias Verdes visitou
percursos verdes do Alto Minho – “Alto Minho Greenways”percursos verdes do Alto Minho – “Alto Minho Greenways”

A convite da Comunidade Intermunicipal do Minho-Lima A convite da Comunidade Intermunicipal do Minho-Lima 
(CIM Alto Minho), a diretora da Associação Europeia de Vias (CIM Alto Minho), a diretora da Associação Europeia de Vias 
Verdes, Mercedes Muñoz, visitou, no passado dia 18 de no-Verdes, Mercedes Muñoz, visitou, no passado dia 18 de no-
vembro, a rede de ecovias e ecopistas do Alto Minho inse-vembro, a rede de ecovias e ecopistas do Alto Minho inse-
ridas naquela rede internacional, da qual a CIM é membro ridas naquela rede internacional, da qual a CIM é membro 
efetivo.efetivo.

A adesão a esta rede constituiu um passo importante A adesão a esta rede constituiu um passo importante 
para a valorização dos recursos ambientais do Alto Minho, para a valorização dos recursos ambientais do Alto Minho, 
através da internacionalização da rede de corredores verdes através da internacionalização da rede de corredores verdes 
presente no território – “Alto Minho Greenways”, com mais de presente no território – “Alto Minho Greenways”, com mais de 
50 quilómetros e situados ao longo dos três eixos - litoral, rio 50 quilómetros e situados ao longo dos três eixos - litoral, rio 
Minho e rio Lima. Minho e rio Lima. 

Refi ra-se que o Alto Minho dispõe de espaços de grande Refi ra-se que o Alto Minho dispõe de espaços de grande 
valor natural que lhe conferem a primeira condição de apti-valor natural que lhe conferem a primeira condição de apti-
dão para o Turismo de Natureza e para o Ecoturismo. Desde dão para o Turismo de Natureza e para o Ecoturismo. Desde 
logo, o Parque Nacional da Peneda-Gerês, a Paisagem Pro-logo, o Parque Nacional da Peneda-Gerês, a Paisagem Pro-
tegida das Lagoas de Bertiandos e S. Pedro d’Arcos, a Pai-tegida das Lagoas de Bertiandos e S. Pedro d’Arcos, a Pai-
sagem Protegida do Corno de Bico e os sítios de importância sagem Protegida do Corno de Bico e os sítios de importância 
comunitária e zonas de proteção especial dos rios Minho e comunitária e zonas de proteção especial dos rios Minho e 
Lima, Litoral Norte e Serra d’Arga, onde se insere a rede de Lima, Litoral Norte e Serra d’Arga, onde se insere a rede de 

percursos verdes do Alto Minho e que associados a uma di-percursos verdes do Alto Minho e que associados a uma di-
versidade de recursos culturais, patrimoniais e náuticos, con-versidade de recursos culturais, patrimoniais e náuticos, con-
ferem à região um vasto leque de oportunidades em termos ferem à região um vasto leque de oportunidades em termos 
de valorização e competitividade territorial.de valorização e competitividade territorial.

Ao nível nacional, a Comunidade Intermunicipal pro-Ao nível nacional, a Comunidade Intermunicipal pro-
moveu recentemente oito dos principais percursos verdes moveu recentemente oito dos principais percursos verdes 
do Alto Minho, designadamente o Trilho do Corno de Bico do Alto Minho, designadamente o Trilho do Corno de Bico 
(Paredes de Coura), o Caminho do Pão, Caminhos da Fé (Paredes de Coura), o Caminho do Pão, Caminhos da Fé 
(Arcos de Valdevez), o Trilho das Pesqueiras (Melgaço), o (Arcos de Valdevez), o Trilho das Pesqueiras (Melgaço), o 
Trilho da Serra d’Arga (Caminha e Ponte de Lima), o Trilho Trilho da Serra d’Arga (Caminha e Ponte de Lima), o Trilho 
de Entre Ambos os Rios (Ponte da Barca), o Trilho do For-de Entre Ambos os Rios (Ponte da Barca), o Trilho do For-
te de Montedor (Viana do Castelo), o Trilho Interpretativo te de Montedor (Viana do Castelo), o Trilho Interpretativo 
da Ribeira de Covas (VN Cerveira) e o Trilho da Foz do Rio da Ribeira de Covas (VN Cerveira) e o Trilho da Foz do Rio 
Manco (Monção e Valença), através do ciclo de caminhadas Manco (Monção e Valença), através do ciclo de caminhadas 
“Alto Minho Greenways”. Esta ação promocional realizou-se “Alto Minho Greenways”. Esta ação promocional realizou-se 
todos os sábados, entre 29 de setembro e 17 de novembro, e todos os sábados, entre 29 de setembro e 17 de novembro, e 
contou com mais de quatro centenas de participantes, entre contou com mais de quatro centenas de participantes, entre 
pedestrianistas, órgãos de comunicação social e empresas pedestrianistas, órgãos de comunicação social e empresas 
de animação turística. de animação turística. 
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Pague a sua assinatura através dePague a sua assinatura através de
transferência bancária transferência bancária 

para a conta com opara a conta com o
NIB: 0033-0000-50077499264-05NIB: 0033-0000-50077499264-05

ESTAMOS NA NET EMESTAMOS NA NET EM
www.cerveiranova.ptwww.cerveiranova.pt

CERVEIRA NOVA, O SEU JORNALCERVEIRA NOVA, O SEU JORNAL

Vamos todos lá troikarVamos todos lá troikar
Poema na Voz dum MinhotoPoema na Voz dum Minhoto

Troikas tu troiko euTroikas tu troiko eu
Todo o mundo vai troikarTodo o mundo vai troikar

Só não troika quem morreuSó não troika quem morreu
Pois não está cá p’ra pagarPois não está cá p’ra pagar

Troika o pai e troika o fi lhoTroika o pai e troika o fi lho
Troika a fi lha e troika a mãeTroika a fi lha e troika a mãe

E p’ra que não dê sarilhoE p’ra que não dê sarilho
Troikam os avós tambémTroikam os avós também

A troika está na modaA troika está na moda
Ninguém pode fugir delaNinguém pode fugir dela
Vai de roda vai de rodaVai de roda vai de roda

Troikem sempre com cautelaTroikem sempre com cautela

Porque a troika não perdoaPorque a troika não perdoa
Todos têm que troikarTodos têm que troikar

Porque se alguém a atraiçoaPorque se alguém a atraiçoa
Vai ter muito que pagarVai ter muito que pagar

Troikar no momento éTroikar no momento é
Verdadeira obsessãoVerdadeira obsessão

Até um qualquer chechéAté um qualquer cheché
Troika quer queira quer nãoTroika quer queira quer não

Na Assembleia os deputadosNa Assembleia os deputados
Também troikam sem relaxoTambém troikam sem relaxo

Têm que troikar coitadosTêm que troikar coitados
Para preservar o tachoPara preservar o tacho

E assim vai a troikisseE assim vai a troikisse
Neste país troikutadoNeste país troikutado

Nesta grande trapalhiceNesta grande trapalhice
O povo é sempre tramadoO povo é sempre tramado

Troikar é obrigatórioTroikar é obrigatório
Mais não seja p’ra pagarMais não seja p’ra pagar

Sem ter culpas no cartórioSem ter culpas no cartório
Lá vamos ter que esmifrarLá vamos ter que esmifrar

A troika é uma doençaA troika é uma doença
Só se cura com dinheiroSó se cura com dinheiro

E ai de quem se convençaE ai de quem se convença
Que pode ser caloteiroQue pode ser caloteiro

E assim a troika passaE assim a troika passa
E fi ca na nossa históriaE fi ca na nossa história
Como a maior desgraçaComo a maior desgraça

De que nós temos memóriaDe que nós temos memória

Pela Ribeira MinhoPela Ribeira Minho
Ó meu belo rio Minho,Ó meu belo rio Minho,

Que vais tu a murmurar?Que vais tu a murmurar?
De segredos vais cheiinho,De segredos vais cheiinho,

E vais deitá-los ao mar.E vais deitá-los ao mar.

De leve beijas as margensDe leve beijas as margens
Por não teres tempo a perder,Por não teres tempo a perder,
São bem longas as viagensSão bem longas as viagens
Que andas sempre a fazer.Que andas sempre a fazer.

São viagens só de ida,São viagens só de ida,
Porque nunca mais regressam,Porque nunca mais regressam,

Como acontece na vida,Como acontece na vida,
Conforme os dias que passam!Conforme os dias que passam!

Na lenta deténs-te um pouco,Na lenta deténs-te um pouco,
Apreciando a paisagem,Apreciando a paisagem,
Sentindo o desejo loucoSentindo o desejo louco

De te espreguiçares na margem!De te espreguiçares na margem!

(Voltando à pressa com que vinha(Voltando à pressa com que vinha
Passa Cerveira encantado,Passa Cerveira encantado,

Porque ‘inda antes de CaminhaPorque ‘inda antes de Caminha
Vai querer fi car parado!).Vai querer fi car parado!).

Mesmo ali sobre o teu leito,Mesmo ali sobre o teu leito,
De alegrias e dores,De alegrias e dores,

Há um coração perfeito:Há um coração perfeito:
É a Ilha dos Amores.É a Ilha dos Amores.

Namorado enamorado,Namorado enamorado,
Daqui segues para a fozDaqui segues para a foz
Onde vais cumprir o fadoOnde vais cumprir o fado

De te juntares a outra voz.De te juntares a outra voz.

Joaquim Santos MarinhoJoaquim Santos Marinho
11/11/201211/11/2012

Para os meninos da MaiaPara os meninos da Maia
“Ser ou não ser diferente”“Ser ou não ser diferente”

Ser diferente é agitar Ser diferente é agitar 
Massas contra a indiferençaMassas contra a indiferença

Ser diferente é caminharSer diferente é caminhar
E assim, mostrar a diferençaE assim, mostrar a diferença

Mas que diferença haveráMas que diferença haverá
Num ser que nasceu diferenteNum ser que nasceu diferente

Para outro dito normalPara outro dito normal
Passar ao lado indiferentePassar ao lado indiferente

Indiferente e incapazIndiferente e incapaz
De ao diferente dar a mãoDe ao diferente dar a mão
Não pensado que talvezNão pensado que talvez
Sejam diferentes, ou nãoSejam diferentes, ou não

E ao falar de diferençasE ao falar de diferenças
Quero aqui enaltecerQuero aqui enaltecer
“A criança diferente”“A criança diferente”
Por meninos acolherPor meninos acolher

Está sedeada na MaiaEstá sedeada na Maia
Isto é, em MilheirósIsto é, em Milheirós

Uma associação de amigosUma associação de amigos
Precisa de todos nósPrecisa de todos nós

Tem meninos amorososTem meninos amorosos
E colo pedem pois éE colo pedem pois é

Como o Hermínio e o PedroComo o Hermínio e o Pedro
Mais o Bruno e o AndréMais o Bruno e o André

São diferentes é verdadeSão diferentes é verdade
Mas são doces como melMas são doces como mel

É só ver a Rosalina É só ver a Rosalina 
E o meigo RafaelE o meigo Rafael

Na equipa a comandarNa equipa a comandar
E de uma forma amorosaE de uma forma amorosa

Não podemos ignorarNão podemos ignorar
A doce Dora e a RosaA doce Dora e a Rosa

Na luta pela diferençaNa luta pela diferença
Sem temor nem pieguiceSem temor nem pieguice
Alvissaras temos que darAlvissaras temos que dar

À presidente ClarisseÀ presidente Clarisse

Por ter um fi lho diferentePor ter um fi lho diferente
Pela indiferença lutouPela indiferença lutou
“E a criança diferente”“E a criança diferente”
Com a sua força criouCom a sua força criou

Todos nós somos diferentesTodos nós somos diferentes
Ser indiferente é que não!Ser indiferente é que não!

Porque em qualquer ser diferentePorque em qualquer ser diferente
Também bate um coração.Também bate um coração.

Armanda Ribeiro,Armanda Ribeiro,
(Amadora)(Amadora)

AusênciaAusência
Uma rosa desfolhada Uma rosa desfolhada 
Junto às pétalas fi couJunto às pétalas fi cou

O vento sem dizer nadaO vento sem dizer nada
As pétalas dissipou.As pétalas dissipou.

E lá longe eu encontrei E lá longe eu encontrei 
As pétalas a voarAs pétalas a voar

Mas confesso que não seiMas confesso que não sei
Porque o vento as quis levar.Porque o vento as quis levar.

Dia a dia o vento as distaDia a dia o vento as dista
E mais distantes se vãoE mais distantes se vão
Ficando longe da vistaFicando longe da vista
E longe do coração.E longe do coração.

São assim as nossas vidasSão assim as nossas vidas
Às pétalas semelhantesÀs pétalas semelhantes

Vão sendo mais esquecidasVão sendo mais esquecidas
Quando fi cam mais distantes!...Quando fi cam mais distantes!...

Euclides CavacoEuclides Cavaco
(Canadá)(Canadá)

Tu és alguém a quem Tu és alguém a quem 
eu muito quis...eu muito quis...

Pensas,Pensas,
Ser somente tuSer somente tu
A viver a solidãoA viver a solidão

Dos dias que eu não vivi!Dos dias que eu não vivi!
E, sempre pensando em ti!E, sempre pensando em ti!

A solidão dos meus dias sem sol!A solidão dos meus dias sem sol!
Sem esperança!Sem esperança!
Que me tornaramQue me tornaram

Num homem solitário!Num homem solitário!
Quando, por ti passoQuando, por ti passo

E tento ocultar-meE tento ocultar-me
Na solidão do meu destinoNa solidão do meu destino

Na solidão do meu cansaço,Na solidão do meu cansaço,
Eu penso!Eu penso!

Tu foste alguémTu foste alguém
A quem eu muito quisA quem eu muito quis

E muito amei...E muito amei...
Mas, quando nasciMas, quando nasci

Foi somente,Foi somente,
Para te fazer infeliz.Para te fazer infeliz.

Tu, eras alguém,Tu, eras alguém,
Que eu queriaQue eu queria

Simplesmente amar!Simplesmente amar!
Amar perdidamente...Amar perdidamente...

Amar até ao fi m dos meus dias!!!Amar até ao fi m dos meus dias!!!

Isabel RibeiroIsabel Ribeiro

É por aqui que É por aqui que 
costumo fi carcostumo fi car

Quando os dias começam a fi car até mais tardeQuando os dias começam a fi car até mais tarde
espreguiçando-se na debilidade do solespreguiçando-se na debilidade do sol

nas esteiras e nos chãosnas esteiras e nos chãos
nos bancos da marginalnos bancos da marginal

viajando no vapor das águasviajando no vapor das águas
no pátio da aldeiano pátio da aldeia

contemplando o recolher natural das coisas.contemplando o recolher natural das coisas.

É por aqui que também costumo fi car até mais tardeÉ por aqui que também costumo fi car até mais tarde
nas coisas que voltam aos seus lugares.nas coisas que voltam aos seus lugares.

Nas badaladas do sinoNas badaladas do sino
que da igreja chegam nostálgicas, arrastadas...que da igreja chegam nostálgicas, arrastadas...

envolvendo-me numa películaenvolvendo-me numa película
de rasgar fácil.de rasgar fácil.

Não resisto nunca a esta serenidadeNão resisto nunca a esta serenidade
do declinar do diado declinar do dia

como não resisto à serenidade das palavrascomo não resisto à serenidade das palavras
dos gestos, dos olhares... à serenidade do criar.dos gestos, dos olhares... à serenidade do criar.

Não resisto à serenidade da tua serenidadeNão resisto à serenidade da tua serenidade
quando em mim entras pelas brechasquando em mim entras pelas brechas

do pensamento.do pensamento.

Adelaide GraçaAdelaide Graça
(Do livro: “No Vão da Ausência”)(Do livro: “No Vão da Ausência”)

As rosasAs rosas
Há muitas rosas na mesaHá muitas rosas na mesa

Na sala ainda há maisNa sala ainda há mais
Elas dão muita belezaElas dão muita beleza
Essas rosas naturaisEssas rosas naturais

São elas o meu idealSão elas o meu ideal
Tão lindas como elas sãoTão lindas como elas são

Mas elas não são rivalMas elas não são rival
Da imaculada ConceiçãoDa imaculada Conceição

Deus que estes versos me inspiraDeus que estes versos me inspira
Daqueles que são perversosDaqueles que são perversos

Pois eu não digo mentirasPois eu não digo mentiras
Em fazer os meus versosEm fazer os meus versos

Eu sempre tenho razãoEu sempre tenho razão
Nos versos que eu crieiNos versos que eu criei

Eu faço do coraçãoEu faço do coração
Que a vós eu dediqueiQue a vós eu dediquei

Por hoje acabo assimPor hoje acabo assim
Neste dia de amorNeste dia de amor

É muito bom para mimÉ muito bom para mim
Pensando em vós SenhorPensando em vós Senhor

Judite CarvalhoJudite Carvalho
(Cerveira)(Cerveira)

MORADIA EM SEIXASMORADIA EM SEIXAS
VENDE-SE OU ALUGA-SE VENDE-SE OU ALUGA-SE 
por época ou permanentepor época ou permanente

Totalmente mobilada. Boa localização, com Totalmente mobilada. Boa localização, com 
vistas para o rio, 5 quartos, 2 cozinhas, sala vistas para o rio, 5 quartos, 2 cozinhas, sala 
comum, 2 garagens, 3 terraços e quintal c/comum, 2 garagens, 3 terraços e quintal c/

churrasqueirachurrasqueira

Contactar: 963 040 429  /  258 727 063Contactar: 963 040 429  /  258 727 063
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        E, tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do oriente a Jerusalém,         E, tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do oriente a Jerusalém, 
dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vi¬mos a sua estrela no oriente, e viemos a adorá-lo. (Mateus 2:1-2)dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vi¬mos a sua estrela no oriente, e viemos a adorá-lo. (Mateus 2:1-2)

COMENTÁRIOCOMENTÁRIO
(2012-12-A)(2012-12-A)

JESUS É O SENHOR E REIJESUS É O SENHOR E REI
INTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

        O Salmista profetizou sobre Jesus assim: O Senhor         O Salmista profetizou sobre Jesus assim: O Senhor 
se assentou sobre o dilúvio; o Senhor se assenta como Rei, se assentou sobre o dilúvio; o Senhor se assenta como Rei, 
perpetuamente. (Salmo 29:10) Falou ele inspirado pelo Espí-perpetuamente. (Salmo 29:10) Falou ele inspirado pelo Espí-
rito Santo que depois de vencer a sua batalha, com o próprio rito Santo que depois de vencer a sua batalha, com o próprio 
inimigo (diabo) venceria e retornaria a se assentar no seu tro-inimigo (diabo) venceria e retornaria a se assentar no seu tro-
no eternamente. Confi rmado está também noutra Escritura no eternamente. Confi rmado está também noutra Escritura 
assim. Levantai-vos ó portas as vossas cabeças. Levantai-assim. Levantai-vos ó portas as vossas cabeças. Levantai-
vos ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória.vos ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória.

       As Escrituras confi rmam que Jesus subiu aos Céus        As Escrituras confi rmam que Jesus subiu aos Céus 
e assentou-se à direita do Pai. (Marcos 16:19) Cumprindo-se e assentou-se à direita do Pai. (Marcos 16:19) Cumprindo-se 
na íntegra as Escrituras, no dia da Assunção de Jesus acima na íntegra as Escrituras, no dia da Assunção de Jesus acima 
de todos os Céus, ao seu lugar eterno, à direita do Pai.de todos os Céus, ao seu lugar eterno, à direita do Pai.

        Brevemente virá ao mundo, mas como Rei, buscar a         Brevemente virá ao mundo, mas como Rei, buscar a 
sua igreja que Ele comprou com seu próprio sangue no Cal-sua igreja que Ele comprou com seu próprio sangue no Cal-
vário. Isto é, como Rei da Glória; foi como se alguém sai-se vário. Isto é, como Rei da Glória; foi como se alguém sai-se 
para uma batalha militar, e no fi nal regressa-se vitorioso com para uma batalha militar, e no fi nal regressa-se vitorioso com 
a bandeira nas mãos. a bandeira nas mãos. 

COMENTÁRIOCOMENTÁRIO

 Verifi camos através de todas as Escrituras, que Ele  Verifi camos através de todas as Escrituras, que Ele 
é o Rei, o Senhor de todas as coisas, muito embora nascesse é o Rei, o Senhor de todas as coisas, muito embora nascesse 
em condições bastante humildes, numa manjedoura. Pergun-em condições bastante humildes, numa manjedoura. Pergun-
taram os magos que tinham vindo do Oriente distante, onde taram os magos que tinham vindo do Oriente distante, onde 
está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Eles sabiam ser está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Eles sabiam ser 
Jesus realmente o Rei, o que aliás também se confi rma pelas Jesus realmente o Rei, o que aliás também se confi rma pelas 

ofertas que lhe fi zeram, uma das quais em ouro, símbolo da ofertas que lhe fi zeram, uma das quais em ouro, símbolo da 
realeza.realeza.

 Ao longo da Sua carreira neste mundo, o Senhor  Ao longo da Sua carreira neste mundo, o Senhor 
Jesus Cristo teve várias oportunidades de Se fazer aclamar Jesus Cristo teve várias oportunidades de Se fazer aclamar 
rei de Israel, o que evitou, entre outra razões, devido à Sua rei de Israel, o que evitou, entre outra razões, devido à Sua 
humildade, e conhecedor dos pensamentos humanos, teve humildade, e conhecedor dos pensamentos humanos, teve 
de retirar-se varias vezes para não ser aclamado pelo povo, de retirar-se varias vezes para não ser aclamado pelo povo, 
em especial depois de executar algumas maravilhas como a em especial depois de executar algumas maravilhas como a 
da multiplicação dos pães. Quando os discípulos viram Je-da multiplicação dos pães. Quando os discípulos viram Je-
sus repreender o vento e o mar, e estes aquietaram-se de sus repreender o vento e o mar, e estes aquietaram-se de 
imediato, fi caram com a certeza absoluta de estarem na pre-imediato, fi caram com a certeza absoluta de estarem na pre-
sença de alguém muito importante. Mas quem é este que até sença de alguém muito importante. Mas quem é este que até 
o vento e o mar lhe obedecem? (Marcos 4:41) Perguntaram o vento e o mar lhe obedecem? (Marcos 4:41) Perguntaram 
admirados. E eles que já haviam assistido a algumas curas admirados. E eles que já haviam assistido a algumas curas 
executadas pelo Divino Mestre, fi caram surpreendidos, se executadas pelo Divino Mestre, fi caram surpreendidos, se 
ainda fosse alguma pessoa, agora o vento e o mar! Isto era ainda fosse alguma pessoa, agora o vento e o mar! Isto era 
uma coisa que não podiam compreender. Mas Jesus como uma coisa que não podiam compreender. Mas Jesus como 
Rei e Senhor do Universo, apenas ordenava, e as forças da Rei e Senhor do Universo, apenas ordenava, e as forças da 
Natureza obedeciam. Caminhando sobre as ondas do mar da Natureza obedeciam. Caminhando sobre as ondas do mar da 
Galileia demonstrou que era na realidade o Senhor e Criador Galileia demonstrou que era na realidade o Senhor e Criador 
do Universo.do Universo.

 As Boas Novas de Salvação eram anunciadas com  As Boas Novas de Salvação eram anunciadas com 
amor e fi rmeza. As pessoas estavam, todavia, mais inclina-amor e fi rmeza. As pessoas estavam, todavia, mais inclina-
das a valorizar muitas outras coisas, entre as quais os Seus das a valorizar muitas outras coisas, entre as quais os Seus 
familiares. Claro que o Divino Mestre sempre esclarecia: An-familiares. Claro que o Divino Mestre sempre esclarecia: An-
tes, bem-aventurados os que ouvem a Palavra de Deus e a tes, bem-aventurados os que ouvem a Palavra de Deus e a 
guardam. Citou por exemplo: Minha mãe e meus irmãos são guardam. Citou por exemplo: Minha mãe e meus irmãos são 
aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. (Lucas aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. (Lucas 

Escreve:Escreve:
Manuel Venade MartinsManuel Venade Martins

(Pastor Evangélico)(Pastor Evangélico)

8:21)8:21)
 Este maravilhoso Senhor que perdoa pecados, as- Este maravilhoso Senhor que perdoa pecados, as-

sume-se como Rei da eternidade no Monte da transfi gura-sume-se como Rei da eternidade no Monte da transfi gura-
ção e todo o Seu esplendor e glória transparecem diante dos ção e todo o Seu esplendor e glória transparecem diante dos 
apóstolos Pedro, João, e Tiago.apóstolos Pedro, João, e Tiago.

 Interrogado por Pilatos, se era realmente rei, res- Interrogado por Pilatos, se era realmente rei, res-
pondeu: Tu dizes que eu sou Rei. Eu para isso nasci, e para pondeu: Tu dizes que eu sou Rei. Eu para isso nasci, e para 
isso vim ao mundo, a fi m de dar testemunho da verdade. isso vim ao mundo, a fi m de dar testemunho da verdade. 
(João 18:37) Isto apesar do esclarecimento posterior que (João 18:37) Isto apesar do esclarecimento posterior que 
o Seu reino não era deste mundo, mas sim um reino muito o Seu reino não era deste mundo, mas sim um reino muito 
maior e eterno! Até mesmo na cruz, onde morreu para res-maior e eterno! Até mesmo na cruz, onde morreu para res-
gatar o ser humano da condenação eterna, foi colocado um gatar o ser humano da condenação eterna, foi colocado um 
letreiro escrito nas três línguas mais conhecidas na época: letreiro escrito nas três línguas mais conhecidas na época: 
Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. (João19:19) E assim, de Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. (João19:19) E assim, de 
modo bastante humilde, Jesus nasceu e morreu como um modo bastante humilde, Jesus nasceu e morreu como um 
verdadeiro Rei.verdadeiro Rei.

 Depois Ele ressuscitou dos mortos, fi cando o Seu  Depois Ele ressuscitou dos mortos, fi cando o Seu 
túmulo vazio defi nitivamente. É esta a grande diferença que túmulo vazio defi nitivamente. É esta a grande diferença que 
o distingue de todos os dirigentes políticos e religiosos.o distingue de todos os dirigentes políticos e religiosos.

          Cristo Jesus é realmente o Rei do Universo e terá           Cristo Jesus é realmente o Rei do Universo e terá 
de ser reconhecido como tal, se não nesta vida, conforme se de ser reconhecido como tal, se não nesta vida, conforme se 
lê: Porque todo o joelho se há de dobrar na Sua presença, lê: Porque todo o joelho se há de dobrar na Sua presença, 
e também todos terão de reconhecer que Jesus é o Senhor. e também todos terão de reconhecer que Jesus é o Senhor. 
(Filipenses 2:10)(Filipenses 2:10)

 Aconselho o leitor a aceitar a Jesus como seu único  Aconselho o leitor a aceitar a Jesus como seu único 
e sufi ciente Salvador, agora mesmo, dobrando os seus joe-e sufi ciente Salvador, agora mesmo, dobrando os seus joe-
lhos de livre vontade. Amém.lhos de livre vontade. Amém.

IMPORTANTEIMPORTANTE
Se o amado leitor deseja mais e melhores esclarecimen-Se o amado leitor deseja mais e melhores esclarecimen-

tos, pode contactar comigo através dos telefones 251 823 tos, pode contactar comigo através dos telefones 251 823 
463 (em Portugal) ou 001 631 666.9238 (USA) ou, ainda, o 463 (em Portugal) ou 001 631 666.9238 (USA) ou, ainda, o 
nosso representante para Portugal, Sr.ª Isabel Tenedório, nosso representante para Portugal, Sr.ª Isabel Tenedório, 
pelo telefone 251 107 069 ou pelo telemóvel 964 262 007.pelo telefone 251 107 069 ou pelo telemóvel 964 262 007.

Se desejar, pode visitar o nosso Web site na Internet em: Se desejar, pode visitar o nosso Web site na Internet em: 
http://www.igrejaemanuel.orghttp://www.igrejaemanuel.org
 Pode ainda escrever para: Pode ainda escrever para:
 IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS EMANUEL IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS EMANUEL
 14 Connecticut Ave. 14 Connecticut Ave.
 BAY SHORE, NY 11706-3007 BAY SHORE, NY 11706-3007
 USA USA

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

Agência AdrianoAgência Adriano
(FUNDADA EM 1862)

Adriano Gonçalves da Cunha

Armador

FUNERAIS E TRANSLADAÇÕESFUNERAIS E TRANSLADAÇÕES

Arão / 4930 VALENÇA
Telf.: 251 822 476  -  251 823 546
Telm.: 969 703 739  -  965 803 222

GONDARÉM - Vila Nova de Cerveira

MAXIMINA MARIA
D’ABREU GUERREIRO

(Faleceu em 14 de novembro de 2012)

AGRADECIMENTO
  A FAMÍLIAA FAMÍLIA, na impossibi-, na impossibi-
lidade de o fazer pessoal-lidade de o fazer pessoal-
mente como era seu desejo, mente como era seu desejo, 
vem, por este único meio, vem, por este único meio, 
agradecer as inúmeras agradecer as inúmeras 
provas de afeto  recebidas provas de afeto  recebidas 
aquando do velório e fune-aquando do velório e fune-
ral do seu ente querido, bem ral do seu ente querido, bem 
como a quem, por qualquer como a quem, por qualquer 
outro modo, lhe tenha mani-outro modo, lhe tenha mani-
festado o seu pesar.festado o seu pesar.

 Também agradece a todas  Também agradece a todas 
as pessoas que estiveram presentes na Missa do 7.º as pessoas que estiveram presentes na Missa do 7.º 
dia em sufrágio da alma da saudosa extinta.dia em sufrágio da alma da saudosa extinta.

Ad aeternum, Lda. / Vila Nova de Cerveira

GONDARÉM - Vila Nova de CerveiraGONDARÉM - Vila Nova de Cerveira

IZABEL GONÇALVES DAIZABEL GONÇALVES DA
SILVA COUTOSILVA COUTO

(Faleceu em 20 de novembro de 2012)(Faleceu em 20 de novembro de 2012)

AGRADECIMENTOAGRADECIMENTO
  A FAMÍLIAA FAMÍLIA, na impossibili-, na impossibili-
dade de o fazer pessoalmente, dade de o fazer pessoalmente, 
vem, por este ÚNICO MEIO, vem, por este ÚNICO MEIO, 
agradecer, muito reconheci-agradecer, muito reconheci-
damente, as manifestações damente, as manifestações 
de solidariedade, amizade e de solidariedade, amizade e 
pesar demonstradas por oca-pesar demonstradas por oca-
sião do falecimento e funeral sião do falecimento e funeral 
do seu ente querido.do seu ente querido.

 Também àqueles que, por  Também àqueles que, por 
qualquer outro modo, apre-qualquer outro modo, apre-

sentaram os seus sentimentos de pesar manifesta o sentaram os seus sentimentos de pesar manifesta o 
seu mais profundo reconhecimento, não esquecendo seu mais profundo reconhecimento, não esquecendo 
as pessoas que participaram na missa do 7.º dia em as pessoas que participaram na missa do 7.º dia em 
sufrágio da sua alma.sufrágio da sua alma.

Agência Funerária António Guerreiro, Lda. / Candemil

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

SOPO - Vila Nova de Cerveira

FLORINDA MARIA
FIUSA

(Faleceu em 17 de novembro de 2012)

AGRADECIMENTO
  A FAMÍLIAA FAMÍLIA, na impossibi-, na impossibi-
lidade de o fazer pessoal-lidade de o fazer pessoal-
mente como era seu desejo, mente como era seu desejo, 
vem, por este único meio, vem, por este único meio, 
agradecer as inúmeras agradecer as inúmeras 
provas de afeto  recebidas provas de afeto  recebidas 
aquando do velório e fune-aquando do velório e fune-
ral do seu ente querido, bem ral do seu ente querido, bem 
como a quem, por qualquer como a quem, por qualquer 
outro modo, lhe tenha mani-outro modo, lhe tenha mani-
festado o seu pesar.festado o seu pesar.

 Também agradece a todas  Também agradece a todas 
as pessoas que estiveram presentes na Missa do 7.º as pessoas que estiveram presentes na Missa do 7.º 
dia em sufrágio da alma da saudosa extinta.dia em sufrágio da alma da saudosa extinta.

Ad aeternum, Lda. / Vila Nova de Cerveira

REBOREDA - Vila Nova de Cerveira

IDALINA EMÍLIA
DIAS

(Faleceu em 28 de novembro de 2012)

AGRADECIMENTO
  A FAMÍLIAA FAMÍLIA, na impossibi-, na impossibi-
lidade de o fazer pessoal-lidade de o fazer pessoal-
mente como era seu desejo, mente como era seu desejo, 
vem, por este único meio, vem, por este único meio, 
agradecer as inúmeras agradecer as inúmeras 
provas de afeto  recebidas provas de afeto  recebidas 
aquando do velório e fune-aquando do velório e fune-
ral do seu ente querido, bem ral do seu ente querido, bem 
como a quem, por qualquer como a quem, por qualquer 
outro modo, lhe tenha mani-outro modo, lhe tenha mani-
festado o seu pesar.festado o seu pesar.

 Também agradece a todas  Também agradece a todas 
as pessoas que estiveram presentes na Missa do 7.º as pessoas que estiveram presentes na Missa do 7.º 
dia em sufrágio da alma da saudosa extinta.dia em sufrágio da alma da saudosa extinta.

Ad aeternum, Lda. / Vila Nova de Cerveira

www.cerveiranova.pt
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Sugestões e outros registosSugestões e outros registos
NEM TUDO LEMBRANEM TUDO LEMBRA

Nunca é de mais lembrar Nunca é de mais lembrar 
o cenário triste e desolador o cenário triste e desolador 
em que se encontra a antiga em que se encontra a antiga 
‘Quinta do Brigadeiro’, situ-‘Quinta do Brigadeiro’, situ-
ada na rua Martins Vicente, ada na rua Martins Vicente, 
precisamente às portas da precisamente às portas da 
vila, do lado norte, onde se vila, do lado norte, onde se 
verifi ca grande quantidade de verifi ca grande quantidade de 
silvas, arbustos, ervas, enfi m silvas, arbustos, ervas, enfi m 
um panorama pouco atrativo, um panorama pouco atrativo, 
dando a impressão de uma dando a impressão de uma 
quinta tristemente abandona-quinta tristemente abandona-
da. Uma simples e periódica da. Uma simples e periódica 
limpeza seria de enaltecer, limpeza seria de enaltecer, 
para que essa entrada da vila para que essa entrada da vila 
oferecesse uma imagem mais oferecesse uma imagem mais 
digna e atrativa, indo, assim, digna e atrativa, indo, assim, 
ao encontro da imagem das ao encontro da imagem das 
ruas e largos da vila, que se apresentam diariamente sempre ruas e largos da vila, que se apresentam diariamente sempre 
muito limpas e asseadas, o que muito nos apraz registar.muito limpas e asseadas, o que muito nos apraz registar.

Escreve:Escreve:
Gaspar Lopes VianaGaspar Lopes Viana

CaminhadaCaminhada
O dia 18 de novembro, domingo, foi O dia 18 de novembro, domingo, foi 

escolhido para fazer uma caminhada de escolhido para fazer uma caminhada de 
solidariedade, a favor da liga contra o solidariedade, a favor da liga contra o 
cancro. Às 9 horas e meia, novos, ve-cancro. Às 9 horas e meia, novos, ve-
lhos e crianças, de ambos os sexos em lhos e crianças, de ambos os sexos em 
número bem elevado, ordeiramente for-número bem elevado, ordeiramente for-
maram fi la, junto às antigas instalações maram fi la, junto às antigas instalações 
do ferry no castelinho, afi m de se proce-do ferry no castelinho, afi m de se proce-
der à inscrição que, se efetuou dentro der à inscrição que, se efetuou dentro 
do maior civismo. O pagamento simbó-do maior civismo. O pagamento simbó-
lico de três euros deu direito a uma ca-lico de três euros deu direito a uma ca-
misola branca com as inscrições da liga misola branca com as inscrições da liga 
que, orgulhosamente todos vestiram.  que, orgulhosamente todos vestiram.  

O dia amanheceu cheio de sol, com O dia amanheceu cheio de sol, com 
um céu azul límpido de nuvens, apadri-um céu azul límpido de nuvens, apadri-
nhando incondicionalmente tão meritó-nhando incondicionalmente tão meritó-
rio evento. Todos os ingredientes convi-rio evento. Todos os ingredientes convi-
davam a um bom passeio em direção à davam a um bom passeio em direção à 
Senhora da Encarnação. Os participan-Senhora da Encarnação. Os participan-
tes ávidos de cumprirem o seu dever, tes ávidos de cumprirem o seu dever, 
puseram pés a caminho, cada um com puseram pés a caminho, cada um com 
mais ou menos limitações. Com piso mais ou menos limitações. Com piso 
plano e com vontade de estarem pre-plano e com vontade de estarem pre-
sentes, rapidamente com passo largo sentes, rapidamente com passo largo 
deixaram para traz o lindo parque, os deixaram para traz o lindo parque, os 
verdes plátanos que enchem a avenida verdes plátanos que enchem a avenida 
do cais e os velhos carochos, balançan-do cais e os velhos carochos, balançan-
do suavemente sobre o espelho azula-do suavemente sobre o espelho azula-
do do rio Minho.do do rio Minho.

Do largo da feira, depois da ponte Do largo da feira, depois da ponte 
do caminho-de-ferro, podia se ver um do caminho-de-ferro, podia se ver um 
mar de camisolas brancas discretamen-mar de camisolas brancas discretamen-
te apresadas, caminhando a passo ace-te apresadas, caminhando a passo ace-
lerado enchendo a avenida dos heróis lerado enchendo a avenida dos heróis 
do Ultramar.do Ultramar.

Ao passar em frente ao Fórum, uma Ao passar em frente ao Fórum, uma 
caminhante septuagenária de saúde caminhante septuagenária de saúde 
debilitada, enleia-se na trela de uma debilitada, enleia-se na trela de uma 
cadelinha que, também participava com cadelinha que, também participava com 
a sua dona, estendendo-se desampa-a sua dona, estendendo-se desampa-
rada ao comprido em cima das pedras rada ao comprido em cima das pedras 
do passeio. A caminhada dessa partici-do passeio. A caminhada dessa partici-
pante quedou-se por ali, com muito pe-pante quedou-se por ali, com muito pe-

sar para ela. O incidente provocou um sar para ela. O incidente provocou um 
ligeiro atraso, pois não existia um carro ligeiro atraso, pois não existia um carro 
de apoio que pudesse prestar assistên-de apoio que pudesse prestar assistên-
cia a qualquer indesejável eventualida-cia a qualquer indesejável eventualida-
de. Os que fi caram apoiar a acidentada de. Os que fi caram apoiar a acidentada 
para poder se juntar aos demais parti-para poder se juntar aos demais parti-
cipantes, encetaram uma marcha mais cipantes, encetaram uma marcha mais 
acelerada, para as suas capacidades, acelerada, para as suas capacidades, 
até se encontrarem com os derradeiros até se encontrarem com os derradeiros 
participantes no princípio da estrada participantes no princípio da estrada 
que começa no cruzeiro até ao desti-que começa no cruzeiro até ao desti-
no. A maior parte deles, já escalavam no. A maior parte deles, já escalavam 
os improvisados degraus de rochas as-os improvisados degraus de rochas as-
simétricas e disformes que, formavam simétricas e disformes que, formavam 
a escadaria antigamente improvisada a escadaria antigamente improvisada 
que, servia de atalho à capelinha da que, servia de atalho à capelinha da 
Senhora (ver fotos Junto). Bem depres-Senhora (ver fotos Junto). Bem depres-
sa a caminhada que estava proposta se sa a caminhada que estava proposta se 
tornou numa difícil escalada, obrigan-tornou numa difícil escalada, obrigan-
do alguns maridos ensinar a respirar a do alguns maridos ensinar a respirar a 
suas esposas, num constante e provi-suas esposas, num constante e provi-
dencial, inspira e expira, procurando o dencial, inspira e expira, procurando o 
controlo cardíaco.  controlo cardíaco.  

Algumas mães, pesarosas e desilu-Algumas mães, pesarosas e desilu-
didas com os seus fi lhos nos carrinhos didas com os seus fi lhos nos carrinhos 
de bebé, desconhecedoras do trajeto, de bebé, desconhecedoras do trajeto, 
desistiram.   desistiram.   

Um pouco mais acima, depois de Um pouco mais acima, depois de 
deixar para trás a “atalaia”, muitos dos deixar para trás a “atalaia”, muitos dos 
que podiam ter completado o seu pro-que podiam ter completado o seu pro-
pósito, desceram pela estrada que fi ca pósito, desceram pela estrada que fi ca 
no sopé do monte do Espírito Santo em no sopé do monte do Espírito Santo em 
direção ao Prado, ainda outras solicita-direção ao Prado, ainda outras solicita-
ram a presença de algum familiar, para ram a presença de algum familiar, para 
nos seus carros os levarem a suas ca-nos seus carros os levarem a suas ca-
sas.   sas.   

Algumas pessoas sussurravam, Algumas pessoas sussurravam, 
umas com as outras, a falta da prome-umas com as outras, a falta da prome-
tida presença da nossa conhecida pe-tida presença da nossa conhecida pe-
quena/grande mulher, também campeã quena/grande mulher, também campeã 
de maratona do mundo Rosa Mota, de maratona do mundo Rosa Mota, 
exemplo de persistência, sacrifício e exemplo de persistência, sacrifício e 
humildade, sempre presente em todos humildade, sempre presente em todos 
estes eventos a favor dos desfavoreci-estes eventos a favor dos desfavoreci-
dos do bem essencial que, é a saúde.  dos do bem essencial que, é a saúde.  

Um bem-haja a todos estes eventos Um bem-haja a todos estes eventos 
que, devem primar por uma boa e cui-que, devem primar por uma boa e cui-
dada organização, deixando todos os dada organização, deixando todos os 
que se interessam pelo bem comum, que se interessam pelo bem comum, 
satisfeitos e de certo modo agradeci-satisfeitos e de certo modo agradeci-
dos.dos.

Carminda Esteves SilvaCarminda Esteves Silva
(Cerveira, 21/11/2012)(Cerveira, 21/11/2012)

Câmara oferece livros e ferramentas multimédia para Câmara oferece livros e ferramentas multimédia para 
apoiar escolas no ensino e aprendizagem de inglêsapoiar escolas no ensino e aprendizagem de inglês

Dando continuidade aos investimen-Dando continuidade aos investimen-
tos já efetuados na área da educação, tos já efetuados na área da educação, 
o município de Vila Nova de Cerveira o município de Vila Nova de Cerveira 
adquiriu novas ferramentas educativas: adquiriu novas ferramentas educativas: 
“Biblioteca Gigante”, “Manual Digital” e “Biblioteca Gigante”, “Manual Digital” e 
“My English Corner”. O objetivo é con-“My English Corner”. O objetivo é con-
tribuir para ampliar o conhecimento dos tribuir para ampliar o conhecimento dos 
alunos de uma forma lúdica, mas muito alunos de uma forma lúdica, mas muito 
pedagógica e a distribuição pelas es-pedagógica e a distribuição pelas es-
colas do ensino pré-escolar e primeiro colas do ensino pré-escolar e primeiro 
ciclo já está a ser feita. ciclo já está a ser feita. 

Já quase todas as escolas recebe-Já quase todas as escolas recebe-
ram os novos livros e materiais multi-ram os novos livros e materiais multi-
média. Os estabelecimentos do ensino média. Os estabelecimentos do ensino 
pré-escolar dispõem da “Biblioteca do pré-escolar dispõem da “Biblioteca do 
Gigante” (livro e DVD), que oferece um Gigante” (livro e DVD), que oferece um 
ambiente rico de aprendizagem e tem ambiente rico de aprendizagem e tem 
mesmo potencialidades para envolver mesmo potencialidades para envolver 
toda a comunidade educativa, com his-toda a comunidade educativa, com his-
tórias interativas, jogos, músicas e mui-tórias interativas, jogos, músicas e mui-
tas outras atividades.tas outras atividades.

As escolas do primeiro ciclo rece-As escolas do primeiro ciclo rece-
bem manuais “My English Corner” e o bem manuais “My English Corner” e o 
DVD “Manual Digital”, para as turmas DVD “Manual Digital”, para as turmas 
desde o 1.º ao 4.º ano.desde o 1.º ao 4.º ano.

“My English Corner” é o caderno de “My English Corner” é o caderno de 
atividades de Língua Inglesa do “Manu-atividades de Língua Inglesa do “Manu-
al Digital”. Em conjunto com os conteú-al Digital”. Em conjunto com os conteú-
dos multimédia, o caderno de atividades dos multimédia, o caderno de atividades 
promove percursos de aprendizagem promove percursos de aprendizagem 
diferenciados. A variedade de propos-diferenciados. A variedade de propos-
tas de exploração da Língua Inglesa es-tas de exploração da Língua Inglesa es-
timula a prática das quatro competên-timula a prática das quatro competên-

cias: ouvir, falar, ler e escrever.cias: ouvir, falar, ler e escrever.
O “Manual Digital” é um produto O “Manual Digital” é um produto 

multimédia com centenas de atividades multimédia com centenas de atividades 
interativas e dinâmicas que estimulam a interativas e dinâmicas que estimulam a 
aprendizagem, permitindo rever e con-aprendizagem, permitindo rever e con-
solidar conceitos.solidar conceitos.

G.C.G.C.

Do Terreiro ao Rafael PedreiraDo Terreiro ao Rafael Pedreira
Por Francisco Ferreira (Chico)Por Francisco Ferreira (Chico)

Por vontade dos responsáveis do Por vontade dos responsáveis do 
Jornal Cerveira Nova, por vontade dos Jornal Cerveira Nova, por vontade dos 
meus meus “compagnons de route Cerveiren-“compagnons de route Cerveiren-
se”se” e por minha vontade, vou regressar  e por minha vontade, vou regressar 
a estas páginas com o mesmo senti-a estas páginas com o mesmo senti-
mento de recordar, viver e servir a his-mento de recordar, viver e servir a his-
tória do Clube Desportivo de Cerveira tória do Clube Desportivo de Cerveira 
(CDC).(CDC).

Num ano fértil de acontecimentos Num ano fértil de acontecimentos 
como a comemoração dos 40 anos do como a comemoração dos 40 anos do 
Clube e o lançamento do livro Clube e o lançamento do livro “Clube “Clube 
Desportivo de Cerveira e as suas raí-Desportivo de Cerveira e as suas raí-
zes”zes” de Constantino Costa, uma exce- de Constantino Costa, uma exce-
lente obra editada sobre o nosso clube.lente obra editada sobre o nosso clube.

Aproveito ainda para dar as boas Aproveito ainda para dar as boas 
vindas ao Presidente Rui Teixeira e vindas ao Presidente Rui Teixeira e 
seus pares que recentemente foram seus pares que recentemente foram 
eleitos para gerirem os destinos do eleitos para gerirem os destinos do 
CDC no biénio 2012/14, e na qualidade CDC no biénio 2012/14, e na qualidade 
de sócio desta instituição apelar à dire-de sócio desta instituição apelar à dire-

ção para uma refl exão conjunta sobre o ção para uma refl exão conjunta sobre o 
tema que abordo neste artigo.tema que abordo neste artigo.

“O lugar dos sócios no Estádio Ra-“O lugar dos sócios no Estádio Ra-
fael Pedreira”fael Pedreira”

Nos jogos disputados no Rafael Pe-Nos jogos disputados no Rafael Pe-
dreira, os sócios do CDC encontram-se dreira, os sócios do CDC encontram-se 
dispersos na bancada (e não só!) quan-dispersos na bancada (e não só!) quan-
do, no meu entender, deveriam estar si-do, no meu entender, deveriam estar si-
tuados num local de referência que por tuados num local de referência que por 
direito próprio, é nem mais nem menos, direito próprio, é nem mais nem menos, 
que a parte central da bancada princi-que a parte central da bancada princi-
pal, onde se situam as cadeiras com as pal, onde se situam as cadeiras com as 
cores do nosso clube. A equipa a jogar cores do nosso clube. A equipa a jogar 
em casa não tem uma referência na em casa não tem uma referência na 
bancada, onde se sintam apoiados, e bancada, onde se sintam apoiados, e 
obviamente os adversários pressiona-obviamente os adversários pressiona-
dos. Os sócios do CDC, assistem aos dos. Os sócios do CDC, assistem aos 
jogos da sua equipa, quantas vezes no jogos da sua equipa, quantas vezes no 
meio da claque adversária, quantas ve-meio da claque adversária, quantas ve-
zes sujeitos a insultos e incómodos.zes sujeitos a insultos e incómodos.

Entendo que os elementos da dire-Entendo que os elementos da dire-
ção, as autoridades, os convidados, os ção, as autoridades, os convidados, os 
fundadores, e até os sócios com quo-fundadores, e até os sócios com quo-
tas especiais (se os houver?), deveriam tas especiais (se os houver?), deveriam 
utilizar os camarotes do Estádio Rafael utilizar os camarotes do Estádio Rafael 
Pedreira, que foi para isso que foram Pedreira, que foi para isso que foram 
projetados e construídos.projetados e construídos.

Os sócios, são o melhor e mais va-Os sócios, são o melhor e mais va-
lioso ativo do Clube, pelo que também lioso ativo do Clube, pelo que também 
merecem o melhor e mais confortável merecem o melhor e mais confortável 
lugar nas bancadas do CDCerveira.lugar nas bancadas do CDCerveira.

Não me parece que seja polémico Não me parece que seja polémico 
ou de difícil resolução.ou de difícil resolução.

Será uma oportunidade para de 15 Será uma oportunidade para de 15 
em 15 dias os Cerveirenses “in loco” em 15 dias os Cerveirenses “in loco” 
conviverem com aquilo que os une:conviverem com aquilo que os une:

O SEMPRE CLUBE DESPORTIVO O SEMPRE CLUBE DESPORTIVO 
DE CERVEIRA.DE CERVEIRA.

População de Cerveira já População de Cerveira já 
escolhe na Net o destino escolhe na Net o destino 
da antiga pousadada antiga pousada

Várias dezenas de pessoas já votaram no “site” da Câ-Várias dezenas de pessoas já votaram no “site” da Câ-
mara de Vila Nova de Cerveira que desafi a a população do mara de Vila Nova de Cerveira que desafi a a população do 
concelho a decidir sobre o destino para o castelo da vila, que concelho a decidir sobre o destino para o castelo da vila, que 
até 2008 funcionou como pousada.até 2008 funcionou como pousada.

Perante as três opções apresentadas pela autarquia para Perante as três opções apresentadas pela autarquia para 
o futuro da antiga pousada Dom Dinis, 15 munícipes escolhe-o futuro da antiga pousada Dom Dinis, 15 munícipes escolhe-
ram, esta sexta-feira à tarde, o acolhimento de atividades “a ram, esta sexta-feira à tarde, o acolhimento de atividades “a 
promover por entidades públicas ou privadas que permitam a promover por entidades públicas ou privadas que permitam a 
dinamização socioeconómico do espaço”, integrado no cen-dinamização socioeconómico do espaço”, integrado no cen-
tro histórico da “vila das Artes”, como Vila Nova de Cerveira tro histórico da “vila das Artes”, como Vila Nova de Cerveira 
se auto designa.se auto designa.

Empatadas, com menos votos, estavam as restantes op-Empatadas, com menos votos, estavam as restantes op-
ções, que preveem a “exclusiva instalação” de serviços mu-ções, que preveem a “exclusiva instalação” de serviços mu-
nicipais ligados à Cultura e Turismo no imóvel ou, em alter-nicipais ligados à Cultura e Turismo no imóvel ou, em alter-
nativa, a instalação de uma unidade de alojamento turístico e nativa, a instalação de uma unidade de alojamento turístico e 
outros serviços de hotelaria e restauração, como aconteceu outros serviços de hotelaria e restauração, como aconteceu 
até 2008.até 2008.

A votação online está disponível desde o passado dia 7, A votação online está disponível desde o passado dia 7, 
com resultados em tempo real, e vai estar acessível até fi nal com resultados em tempo real, e vai estar acessível até fi nal 
do mês. O inquérito está inserido no projeto de orçamento do mês. O inquérito está inserido no projeto de orçamento 
participativo de 2013, lançado pela câmara pelo quarto ano participativo de 2013, lançado pela câmara pelo quarto ano 
consecutivo.consecutivo.

O presidente da câmara , José Manuel Carpinteira su-O presidente da câmara , José Manuel Carpinteira su-
blinhou que a autarquia vai “acolher a solução que vier a re-blinhou que a autarquia vai “acolher a solução que vier a re-
colher o maior número de votos e inclui-la no Orçamento de colher o maior número de votos e inclui-la no Orçamento de 
2013”. A partir daí, explicou o autarca socialista, “será elabo-2013”. A partir daí, explicou o autarca socialista, “será elabo-
rado um projeto que vá ao encontro da escolha da maioria rado um projeto que vá ao encontro da escolha da maioria 
da população”.da população”.

Interessada em travar a degradação a que o imóvel, clas-Interessada em travar a degradação a que o imóvel, clas-
sifi cado como Monumento Nacional e com origens no século sifi cado como Monumento Nacional e com origens no século 
XIII, está sujeito desde que a pousada fechou as portas, a XIII, está sujeito desde que a pousada fechou as portas, a 
autarquia apresentou, em Julho, à Direção Geral de Tesouro autarquia apresentou, em Julho, à Direção Geral de Tesouro 
e Finanças (DGTF) uma proposta que prevê que a câmara e Finanças (DGTF) uma proposta que prevê que a câmara 
assuma a gestão deste património por um período a determi-assuma a gestão deste património por um período a determi-
nar, entre os dez e os vinte anos. ”Pretendemos tomar conta nar, entre os dez e os vinte anos. ”Pretendemos tomar conta 
do espaço, sem custos, e preparar uma solução defi nitiva até do espaço, sem custos, e preparar uma solução defi nitiva até 
2014, com base também nas respostas que tivermos da po-2014, com base também nas respostas que tivermos da po-
pulação”, acrescentou o autarca, sublinhando a necessidade pulação”, acrescentou o autarca, sublinhando a necessidade 
de se devolver aquele espaço à comunidade. “Os técnicos da de se devolver aquele espaço à comunidade. “Os técnicos da 
DGTF já estiveram no terreno nas últimas semanas e acre-DGTF já estiveram no terreno nas últimas semanas e acre-
ditamos que será possível avançar com esta proposta em ditamos que será possível avançar com esta proposta em 
breve”, admitiu o autarca.breve”, admitiu o autarca.

A antiga pousada Dom Dinis fechou há cerca de qua-A antiga pousada Dom Dinis fechou há cerca de qua-
tro anos pelo concessionário, o Grupo Pestana Pousadas, tro anos pelo concessionário, o Grupo Pestana Pousadas, 
a pretexto da realização de obras no edifício. Em 2011 um a pretexto da realização de obras no edifício. Em 2011 um 
grupo alemão chegou a manifestar interesse em investir na grupo alemão chegou a manifestar interesse em investir na 
antiga pousada, mas acabou por desistir, já no início deste antiga pousada, mas acabou por desistir, já no início deste 
ano, depois de sucessivos atrasos numa resposta por parte ano, depois de sucessivos atrasos numa resposta por parte 
da DGTF. A intenção dos investidores alemã apresentada da DGTF. A intenção dos investidores alemã apresentada 
em Setembro do ano passado à autarquia passava pela ex-em Setembro do ano passado à autarquia passava pela ex-
ploração da unidade hoteleira da antiga Pousada e ainda de ploração da unidade hoteleira da antiga Pousada e ainda de 
parte do antigo bar. No entanto, a DGTF não se pronunciou, parte do antigo bar. No entanto, a DGTF não se pronunciou, 
mesmo após a insistência do grupo para o agendamento de mesmo após a insistência do grupo para o agendamento de 
uma reunião. O impasse acabou por afastar os investidores, uma reunião. O impasse acabou por afastar os investidores, 
protestou na altura o presidente da câmara.protestou na altura o presidente da câmara.

Andrea CruzAndrea Cruz
In- Público de 16/11/2012In- Público de 16/11/2012

C B CC B CONTAONTABBILIDADEILIDADE

Carlos BouçaCarlos Bouça
Técnico Ofi cial de ContasTécnico Ofi cial de Contas

Rua 25 de Abril, n.º 23Rua 25 de Abril, n.º 23
4920-262 V.N. de Cerveira4920-262 V.N. de Cerveira

Tlf: 251 798 174  |  Tlm: 913 889 400Tlf: 251 798 174  |  Tlm: 913 889 400
E-mail: cb.contabilidade@hotmail.comE-mail: cb.contabilidade@hotmail.com
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CERVEIRA NOVA, CERVEIRA NOVA, 
O SEU JORNALO SEU JORNAL

ASSINE O  
N/ JORNAL 

DIGITAL

SÓ: € 12,50/ANO

www.cerveieranova.pt

ANUNCIE

NO N/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

PUBLICIDADEPUBLICIDADE

CAMPEONATOCAMPEONATO
NACIONAL DA NACIONAL DA 

3.ª DIVISÃO3.ª DIVISÃO
(SÉRIE A)(SÉRIE A)

8.ª JORNADA8.ª JORNADA
      RESULTADOS      RESULTADOS
St. Maria, 3 - Merelinense, 0St. Maria, 3 - Merelinense, 0
Esposende,0-Melgacense 4Esposende,0-Melgacense 4

Marinhas, 4 - Monção, 2Marinhas, 4 - Monção, 2
Ronfe, 1 - Vianense, 0Ronfe, 1 - Vianense, 0

P. Barca, 0 - Bragança, 1P. Barca, 0 - Bragança, 1
Taipas, 0 - M. Fonte, 0Taipas, 0 - M. Fonte, 0

9.ª JORNADA9.ª JORNADA
      RESULTADOS      RESULTADOS

Vianense, 0 - P. Barca, 1Vianense, 0 - P. Barca, 1
Bragança, 1 - Taipas, 0Bragança, 1 - Taipas, 0

Merelinense, 1 - M. Fonte, 2Merelinense, 1 - M. Fonte, 2
Melgacense, 2-Marinhas, 0Melgacense, 2-Marinhas, 0

Monção, 2 - Ronfe, 3Monção, 2 - Ronfe, 3
St. Maria, 2 - Esposende, 0St. Maria, 2 - Esposende, 0

CLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃO
  1.º - Bragança 21

  2.º - Ronfe 20

  3.º - Melgacense 17

  4.º - Maria da Fonte 15

  5.º - Vianense 14

  6.º - Santa Maria 13

   7.º - Merelinense 7.º - Merelinense 1313

  8.º -   8.º - TaipasTaipas 1212

  9.º -   9.º - MarinhasMarinhas 1010

 10.º -  10.º - Ponte de BarcaPonte de Barca 1010

 11.º -  11.º - EsposendeEsposende 33

 12.º - M 12.º - Monçãoonção 33

Divisão de HonraDivisão de Honra
CA NoroesteCA Noroeste

CERVEIRA, 2 - PAÇÔ, 3CERVEIRA, 2 - PAÇÔ, 3
Na 8.ª jornada da Divisão de Honra CA Noroeste o Cer-Na 8.ª jornada da Divisão de Honra CA Noroeste o Cer-

veira, jogando no Estádio Rafael Pedreira, perdeu por três veira, jogando no Estádio Rafael Pedreira, perdeu por três 
bolas a duas com o Paçô.bolas a duas com o Paçô.

O Cerveira alinhou: Tiago, Diogo Carvalho (Russo, 76m), O Cerveira alinhou: Tiago, Diogo Carvalho (Russo, 76m), 
Miguel Pereira (Ricardo Afonso, 30m), João Anhas, Carlos, Miguel Pereira (Ricardo Afonso, 30m), João Anhas, Carlos, 
Henrique, Manteigas (Filipe, 62m), Edinho, Goios, Óscar e Henrique, Manteigas (Filipe, 62m), Edinho, Goios, Óscar e 
Marco.Marco.

Treinador: Luís Martins.Treinador: Luís Martins.
Os golos do Cerveira foram conseguidos por Marco e Os golos do Cerveira foram conseguidos por Marco e 

Russo.Russo.

CORELHÃ, 0 - CAMPOS, 0CORELHÃ, 0 - CAMPOS, 0
Também para a 8.ª jornada da Divisão de Honra o Cam-Também para a 8.ª jornada da Divisão de Honra o Cam-

pos foi empatar, a zero golos, com o Correlhã.pos foi empatar, a zero golos, com o Correlhã.
O Campos alinhou com Trico, Marcolino, Roque, Leonel, O Campos alinhou com Trico, Marcolino, Roque, Leonel, 

Nelson, Miguel, Luís António, Bacião (Evandro, 62m), Hugo Nelson, Miguel, Luís António, Bacião (Evandro, 62m), Hugo 
André (Kid, 83m), Gaio (Marc, 72m) e Vinagre.André (Kid, 83m), Gaio (Marc, 72m) e Vinagre.

Treinador: Delfi m Barbosa.Treinador: Delfi m Barbosa.
O árbitro do encontro foi Pedro Vieira.O árbitro do encontro foi Pedro Vieira.

TÁVORA, 0 - CERVEIRA, 3TÁVORA, 0 - CERVEIRA, 3
Foi na 9.ª jornada da Divisão de Honra que o Cerveira Foi na 9.ª jornada da Divisão de Honra que o Cerveira 

teve deslocação a Távora, onde venceu por três bolas a zero.teve deslocação a Távora, onde venceu por três bolas a zero.
O Cerveira alinhou com Tiago, Zé Miguel, Miguel Perei-O Cerveira alinhou com Tiago, Zé Miguel, Miguel Perei-

ra, João Anhas, Carlos, Henrique, Russo (Ricardo Afonso, ra, João Anhas, Carlos, Henrique, Russo (Ricardo Afonso, 
67m), Edinho, Goios (Filipe, 61 m), Óscar e Marco (Rui Ri-67m), Edinho, Goios (Filipe, 61 m), Óscar e Marco (Rui Ri-
beiro, 80m).beiro, 80m).

Treinador: Luís Martins.Treinador: Luís Martins.
Os tentos do Cerveira foram marcados por Miguel Perei-Os tentos do Cerveira foram marcados por Miguel Perei-

ra, Henrique e Marco.ra, Henrique e Marco.
Foi árbitro da partida Pedro Rocha.Foi árbitro da partida Pedro Rocha.

CAMPOS, 0 - CASTELENSE, 0CAMPOS, 0 - CASTELENSE, 0
No parque de jogos 1.º de Janeiro o Campos não foi além No parque de jogos 1.º de Janeiro o Campos não foi além 

de um empate a zero golos, frente ao Castelense, na 9.ª jor-de um empate a zero golos, frente ao Castelense, na 9.ª jor-
nada da Divisão de Honra CA Noroeste.nada da Divisão de Honra CA Noroeste.

O Campos alinhou: Trico, Marcolino, Roque, Leonel, Nel-O Campos alinhou: Trico, Marcolino, Roque, Leonel, Nel-
son, Miguel Fernandes, Bacião (Evandro, 62m), Luís António son, Miguel Fernandes, Bacião (Evandro, 62m), Luís António 
(Kid, 81m), Hugo André (Gaio, 74m), Marc e Vinagre.(Kid, 81m), Hugo André (Gaio, 74m), Marc e Vinagre.

Treinador: Delfi m Barbosa.Treinador: Delfi m Barbosa.
Foi árbitro deste jogo Diogo Pinto.Foi árbitro deste jogo Diogo Pinto.

CAMPEONATOCAMPEONATO
DISTRITAL DA DISTRITAL DA 

I DIVISÃO HONRAI DIVISÃO HONRA
CA NOROESTECA NOROESTE

8.ª JORNADA8.ª JORNADA
     RESULTADOS     RESULTADOS

Courense, 1 - Vila Fria, 0Courense, 1 - Vila Fria, 0
Correlhã, 0 - Campos, 0Correlhã, 0 - Campos, 0

Castelense, 3-Vila Franca, 1Castelense, 3-Vila Franca, 1
Neves, 1 - Bertiandos, 0Neves, 1 - Bertiandos, 0
Lanheses, 1 - Távora, 1Lanheses, 1 - Távora, 1

Cerveira, 2 - Paçô, 3Cerveira, 2 - Paçô, 3
Valenciano, 1 - Vit. Piães, 0Valenciano, 1 - Vit. Piães, 0

9.ª JORNADA9.ª JORNADA
     RESULTADOS     RESULTADOS

Vila Franca, 0 - Neves, 3Vila Franca, 0 - Neves, 3
Campos, 0 - Castelense, 0Campos, 0 - Castelense, 0

Vila Fria, 0 - Correlhã, 0Vila Fria, 0 - Correlhã, 0
Távora, 0 - Cerveira, 3Távora, 0 - Cerveira, 3
Paçô, 0 - Valenciano, 1Paçô, 0 - Valenciano, 1

M. Lima, 1 - Courense, 3M. Lima, 1 - Courense, 3
Bertiandos, 3 - Lanheses, 2Bertiandos, 3 - Lanheses, 2

CLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃO

  1.º - Courense 22

  2.º - Neves F. C. 16

  3.º - Valenciano 16

  4.º - Moreira Lima 15

  5.º - CD Cerveira 13

  6.º - Campos 13

  7.º - Vila Fria 11

  8.º - Távora 11

  9.º -   9.º - CastelenseCastelense 1111

10.º - 10.º - BertiandosBertiandos 1010

11.º - Vitorino de Piães11.º - Vitorino de Piães 88

12.º - 12.º - PaçôPaçô 88

13.º - Correlhã13.º - Correlhã 77

14.º - 14.º - LanhesesLanheses 66

15.º - 15.º - Vila FrancaVila Franca 55

CAMPEONATOCAMPEONATO
DISTRITAL DA DISTRITAL DA 

I DIVISÃOI DIVISÃO
8.ª JORNADA8.ª JORNADA
     RESULTADOS     RESULTADOS
Grecudega, 1 - Caminha, 1Grecudega, 1 - Caminha, 1
At. Arcos, 1 - Lanhelas, 2At. Arcos, 1 - Lanhelas, 2

Ág. Souto, 1 - Perre, 2Ág. Souto, 1 - Perre, 2
Fachense, 3 - Arcozelo, 3Fachense, 3 - Arcozelo, 3
Raianos, 3 - Vit. Donas, 0Raianos, 3 - Vit. Donas, 0
Moreira, 2 - Castanheira, 2Moreira, 2 - Castanheira, 2

Ancorense, 1 - Darquense, 3Ancorense, 1 - Darquense, 3

9.ª JORNADA9.ª JORNADA
     RESULTADOS     RESULTADOS

Chafé, 3 - Grecudega, 0Chafé, 3 - Grecudega, 0
Caminha, 1 - At. Arcos, 2Caminha, 1 - At. Arcos, 2
Lanhelas, 2 - Ág. Souto, 0Lanhelas, 2 - Ág. Souto, 0

Perre, 2 - Fachense, 1Perre, 2 - Fachense, 1
Arcozelo, 2 - Raianos, 2Arcozelo, 2 - Raianos, 2
Vit. Donas, 4 - Moreira, 0Vit. Donas, 4 - Moreira, 0

Castanheira, 3-Ancorense, 2Castanheira, 3-Ancorense, 2

CLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃO

  1.º - Darquense 24

  2.º - Lanhelas 21

  3.º - Castanheira 17

  4.º - Perre 17

  5.º - Caminha 13

  6.º - Fachense 13

  7.º -   7.º - RaianosRaianos 1313

  8.º - Arcozelo  8.º - Arcozelo 1313

  9.º -   9.º - Vitorino das DonasVitorino das Donas 1313

10.º - Ancorense10.º - Ancorense 1212

11.º - 11.º - Atlético dos ArcosAtlético dos Arcos 1111

12.º - Moreira12.º - Moreira 44

13.º - 13.º - ChaféChafé 33

14.º - Grecudega14.º - Grecudega 33

15.º - 15.º - Águias de SoutoÁguias de Souto 33

CAMPEONATOCAMPEONATO
DISTRITAL DEDISTRITAL DE

JUNIORESJUNIORES
6.ª JORNADA6.ª JORNADA
     RESULTADOS     RESULTADOS

Vianense, 8 - P. Barca, 0Vianense, 8 - P. Barca, 0
At. Arcos, 5 - Vila Fria, 0At. Arcos, 5 - Vila Fria, 0
Darquense, 2 - Paçô, 0Darquense, 2 - Paçô, 0

Ancorense, 5 - Courense, 2Ancorense, 5 - Courense, 2
Lanheses, 2 - Correlhã, 4Lanheses, 2 - Correlhã, 4
Cerveira, 1 - Moreira, 2Cerveira, 1 - Moreira, 2

7.ª JORNADA7.ª JORNADA
     RESULTADOS     RESULTADOS

Vila Fria, 2 - Vianense, 7Vila Fria, 2 - Vianense, 7
Paçô, 1 - Melgacense, 4Paçô, 1 - Melgacense, 4

Courense, 0 - Darquense, 1Courense, 0 - Darquense, 1
Correlhã, 2 - Ancorense, 1Correlhã, 2 - Ancorense, 1
Moreira, 8 - Lanheses, 3Moreira, 8 - Lanheses, 3

Barroselas, 2 - Cerveira, 0Barroselas, 2 - Cerveira, 0

CLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃO

  1.º - Vianense 21

  2.º - Paçô 15

  3.º - Moereira 15

  4.º - Correlhã 14

  5.º - Melgacense 13

  6.º - Barroselas 11

  7.º -   7.º - DarquenseDarquense 1111

  8.º - Ancorense  8.º - Ancorense 1010

  9.º -   9.º - CD CerveiraCD Cerveira 99

10.º - Atlético dos Arcos10.º - Atlético dos Arcos 88

11.º - 11.º - Ponte da BarcaPonte da Barca 44

12.º - Lanheses12.º - Lanheses 33

13.º - 13.º - Vila FriaVila Fria 00

14.º - 14.º - CourenseCourense 00

CAMPEONATOCAMPEONATO
DISTRITAL DEDISTRITAL DE

JUVENIS (A)JUVENIS (A)
7.ª JORNADA7.ª JORNADA
      RESULTADOS      RESULTADOS
Cerveira, 5 - Guilhadeses, 0Cerveira, 5 - Guilhadeses, 0

Torre, 2 - Correlhã, 3Torre, 2 - Correlhã, 3
Darquense, 3 - Moreira, 4Darquense, 3 - Moreira, 4
Vianense, 0 - P. Barca, 2Vianense, 0 - P. Barca, 2
Limianos, 7 - Venade, 0Limianos, 7 - Venade, 0

Folgou BarroselasFolgou Barroselas

8.ª JORNADA8.ª JORNADA
      RESULTADOS      RESULTADOS

Barroselas, 2 - Cerveira, 2Barroselas, 2 - Cerveira, 2
Guilhadeses, 3 - Torre, 1Guilhadeses, 3 - Torre, 1

Correlhã, 1 - Darquense, 5Correlhã, 1 - Darquense, 5
Moreira, 0 - Vianense, 1Moreira, 0 - Vianense, 1
P. Barca, 1 - Limianos, 0P. Barca, 1 - Limianos, 0

Folgou VenadeFolgou Venade

CLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃO

  1.º - CD Cerveira 17

  2.º - Ponte da Barca 15

  3.º - Barroselas 13

  4.º - Vianense B 12

  5.º -   5.º - LimianosLimianos 1010

  6.º - Darquense  6.º - Darquense 99

  7.º -   7.º - MoreiraMoreira 99

  8.º - Guilhadeses  8.º - Guilhadeses 99

  9.º -   9.º - CorrelhãCorrelhã 66

10.º - Torre10.º - Torre 33

11.º - 11.º - VenadeVenade 00

CAMPEONATOCAMPEONATO
DISTRITAL DEDISTRITAL DE
INICIADOS (C)INICIADOS (C)

5.ª JORNADA5.ª JORNADA
     RESULTADOS     RESULTADOS
Valenciano, 0-Guilhadeses, 7Valenciano, 0-Guilhadeses, 7

Alvarães, 1 - Campos, 5Alvarães, 1 - Campos, 5
Limianos, 6 - Ancorense, 1Limianos, 6 - Ancorense, 1

Paçô, 0 - P. Barca, 5Paçô, 0 - P. Barca, 5
Vila Fria, 2 - Vianense, 5Vila Fria, 2 - Vianense, 5

Folgou PerpetivaFolgou Perpetiva

6.ª JORNADA6.ª JORNADA
     RESULTADOS     RESULTADOS
Perspetiva, 5 - Valenciano, 0Perspetiva, 5 - Valenciano, 0
Guilhadeses, 6 - Alvarães, 0Guilhadeses, 6 - Alvarães, 0

Campos, 0 - Limianos, 6Campos, 0 - Limianos, 6
Ancorense, 9 - Paçô, 0Ancorense, 9 - Paçô, 0
P. Barca, 4 - Vila Fria, 0P. Barca, 4 - Vila Fria, 0

Folgou VianenseFolgou Vianense

CLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃO

  1.º - Limianos 18

  2.º - Perspetiva 14

  3.º - Vianense 13

  4.º - Ponte da Barca 13

  5.º - Ancorense 10

  6.º - Campos 10

  7.º - Guilhadeses 8

  8.º - Paçô 4

  9.º - Valenciano 4

10.º - Vila Fria 4

11.º - 11.º - AlvarãesAlvarães 00

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

5.ª JORNADA5.ª JORNADA
     RESULTADOS     RESULTADOS

Adecas, 6 - Melgacense, 1Adecas, 6 - Melgacense, 1
M. Lima, 1 - Monção, 5M. Lima, 1 - Monção, 5

Vit. Piães, 1 - Correlhã, 2Vit. Piães, 1 - Correlhã, 2
Castelense, 1 - Cerveira, 7Castelense, 1 - Cerveira, 7
Meadela, 2 - Lanheses, 1Meadela, 2 - Lanheses, 1

Folgou TorreFolgou Torre

6.ª JORNADA6.ª JORNADA
     RESULTADOS     RESULTADOS

Torre, 2 - Adecas, 0Torre, 2 - Adecas, 0
Melgacense, 7 - M. Lima, 3Melgacense, 7 - M. Lima, 3

Monção, 4 - Vit. Piães, 2Monção, 4 - Vit. Piães, 2
Correlhã, 4 - Castelense, 0Correlhã, 4 - Castelense, 0

Cerveira, 1 - Meadela, 0Cerveira, 1 - Meadela, 0
Folgou LanhesesFolgou Lanheses

CLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃO

  1.º - Adecas 15

  2.º - Correlhã 15

  3.º - CD Cerveira 13

  4.º - Torre B 13

  5.º - Lanheses 12

  6.º - Meadela  A 12

  7.º - Monção 9

  8.º - Vitorino de Piães 6

  9.º - Castelense 3

10.º - Melgacense 3

11.º - Moreira Lima 0

CAMPEONATOCAMPEONATO
DISTRITAL DEDISTRITAL DE

FUTSALFUTSAL
5.ª JORNADA5.ª JORNADA
      RESULTADOS      RESULTADOS

St. Luzia/Anha (adiado)St. Luzia/Anha (adiado)
Amigos Sá, 10 - Caminha, 2Amigos Sá, 10 - Caminha, 2
Nogueirense, 3-R. Âncora, 1Nogueirense, 3-R. Âncora, 1
Refoios, 4 - Ambos Rios, 1Refoios, 4 - Ambos Rios, 1

Folgou CD CerveiraFolgou CD Cerveira

6.ª JORNADA6.ª JORNADA
      RESULTADOS      RESULTADOS
Ambos Rios, 3 - St. Luzia, 5Ambos Rios, 3 - St. Luzia, 5

Anha, 1 - Amigos Sá, 5Anha, 1 - Amigos Sá, 5
Caminha, 2 - Nogueirense, 6Caminha, 2 - Nogueirense, 6

R. Âncora, 6 - Cerveira, 1R. Âncora, 6 - Cerveira, 1
Folgou RefoiosFolgou Refoios

CLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃO
 1.º - Santa Luzia 16

 2.º - Nogueirense 13

 3.º - Anha 10

 4.º - Refoios 10

 5.º - Amigos de Sá 9

 6.º - Riba D’Âncora 7

 7.º - Ambos Rios 7

 8.º - Caminha 3

 9.º - CD Cerveira 3

  1.º - Lanheses1.º - Lanheses 1616

  2.º - Darquense 15

  3.º - Correlhã 13

  4.º - CD Cerveira 12

  5.º - Alvarães 12

  6.º - Deocriste 10

 7.º - Vianense 10

  8.º - Antas 9

  9.º - Âncora 9

10.º - Ponte da Barca 7

11.º - Campo 7

12.º - Fragoso 6

13.º - Cardielos 6

14.º - 14.º - NevesNeves 66

15.º - Valenciano15.º - Valenciano 55

16.º - Santa Marta16.º - Santa Marta 44

CAMPEONATO CAMPEONATO 
DE VETERANOS DE VETERANOS 
DO ALTO MINHODO ALTO MINHO

6.ª JORNADA6.ª JORNADA
      RESULTADOS      RESULTADOS

Correlhã, 1 - Campo, 0Correlhã, 1 - Campo, 0
P. Barca, 2 - Valenciano, 1P. Barca, 2 - Valenciano, 1
Alvarães, 2 - Deocriste, 1Alvarães, 2 - Deocriste, 1
Fragoso, 5 - Cardielos, 0Fragoso, 5 - Cardielos, 0

Cerveira, 2 - Darquense, 4Cerveira, 2 - Darquense, 4
Vianense, 4 - St. Marta, 0Vianense, 4 - St. Marta, 0
Neves, 3 - Lanheses, 54Neves, 3 - Lanheses, 54

Âncora, 1 - Antas, 0Âncora, 1 - Antas, 0

7.ª JORNADA7.ª JORNADA
      RESULTADOS      RESULTADOS

Cardielos, 3 - P. Barca, 2Cardielos, 3 - P. Barca, 2
Antas, 0 - Neves, 1Antas, 0 - Neves, 1

Darquense/Vianense (adia.)Darquense/Vianense (adia.)
Fragoso, 3 - Cerveira, 2Fragoso, 3 - Cerveira, 2
Deocriste, 1 - Campo, 2Deocriste, 1 - Campo, 2
Lanheses, 3 - Âncora, 0Lanheses, 3 - Âncora, 0
St. Marta, 1 - Correlhã, 3St. Marta, 1 - Correlhã, 3

Valenciano, 2 - Alvarães, 2Valenciano, 2 - Alvarães, 2

CLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃO

CAMPEONATO
DISTRITAL DE
INFANTIS “A”

5.ª JORNADA
      RESULTADOS

Lanheses, 1 - Monção, 6Lanheses, 1 - Monção, 6
Courense, 0 - Limianos, 1Courense, 0 - Limianos, 1

Barroselas, 2 - Vianense, 2Barroselas, 2 - Vianense, 2
Deucriste, 0 - Areosense, 13Deucriste, 0 - Areosense, 13

Campos, 1 - Cerveira, 5Campos, 1 - Cerveira, 5
Fontourense, 9 - Caminha, 1Fontourense, 9 - Caminha, 1

CLASSIFICAÇÃO
  1.º - Monção1.º - Monção 1313

  2.º - Vianense 13

  3.º - Areosense 12

  4.º - Barroselas 10

  5.º - Limianos 10

  6.º - Ancorense 9

  7.º - CD Cerveira 9

  8.º - Courense 4

  9.º - Fontourense 4

10.º - Âncora 3

11.º - Lanheses 1

12.º - Deocriste 1

13.º - Campos 0

14.º - 14.º - CaminhaCaminha 00

ASSINATURA ASSINATURA 
ANUAL ANUAL 

(PAPEL):(PAPEL):

NACIONAL NACIONAL 
€ 20,00€ 20,00

ESTRANGEIRO:ESTRANGEIRO:
ECONÓMICO - € 30,00ECONÓMICO - € 30,00
CORREIO AZUL € 50,00CORREIO AZUL € 50,00


