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O MOMENTO!...O MOMENTO!...

Mais uma vez se fala na possível instalação, no concelho de Vila Nova de Cerveira, concretamente Mais uma vez se fala na possível instalação, no concelho de Vila Nova de Cerveira, concretamente 
na freguesia de Covas, de um campo de golfe.na freguesia de Covas, de um campo de golfe.

A concretizar-se seria o segundo do Alto Minho, já que o primeiro está a funcionar em Ponte de A concretizar-se seria o segundo do Alto Minho, já que o primeiro está a funcionar em Ponte de 
Lima desde 1995.Lima desde 1995.

O previsto para o nosso O previsto para o nosso 
concelho ocupará uma área de concelho ocupará uma área de 
100 hectares, junto ao rio Coura, 100 hectares, junto ao rio Coura, 
custará cerca de uma dezena de custará cerca de uma dezena de 
milhões de euros e o investimen-milhões de euros e o investimen-
to estará a cargo de uma empre-to estará a cargo de uma empre-
sa de capitais mistos, luso-espa-sa de capitais mistos, luso-espa-
nhola.nhola.

Será um empreendimento Será um empreendimento 
de elevado interesse turístico, de elevado interesse turístico, 
tendo já a empresa interessada tendo já a empresa interessada 
adquirido terrenos no valor de adquirido terrenos no valor de 
cerca de dois milhões de euros.cerca de dois milhões de euros.

O projeto, que encaminha O projeto, que encaminha 
para a freguesia de Covas o campo de golfe, também se perfi la para incluir, como fazendo parte do para a freguesia de Covas o campo de golfe, também se perfi la para incluir, como fazendo parte do 
empreendimento, um hotel, centro hípico, quinta biológica e campos de ténis.empreendimento, um hotel, centro hípico, quinta biológica e campos de ténis.

A autarquia cerveirense já classifi cou o futuro empreendimento como de interesse municipal, tendo A autarquia cerveirense já classifi cou o futuro empreendimento como de interesse municipal, tendo 
o «Governo excluído do regime fl orestal mais de metade da área do futuro “o «Governo excluído do regime fl orestal mais de metade da área do futuro “greengreen”».”».

Assim, muita esperança para algo que, a localizar-se na freguesia de Covas, poderá ter muita im-Assim, muita esperança para algo que, a localizar-se na freguesia de Covas, poderá ter muita im-
portância para o futuro turístico do concelho de Vila Nova de Cerveira.portância para o futuro turístico do concelho de Vila Nova de Cerveira.

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

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE 
CERVEIRA DESVINCULA-SE DO PARTIDO SOCIALISTACERVEIRA DESVINCULA-SE DO PARTIDO SOCIALISTA    (Página 11)(Página 11)

A lenha não poderia ter melhor A lenha não poderia ter melhor 
utilidade? Ou nas queimadas utilidade? Ou nas queimadas 
estará a mais correta solução?estará a mais correta solução?

(Em crónica da quinzena, na página 7)(Em crónica da quinzena, na página 7)

Alunas da Escola Secundária Alunas da Escola Secundária 
de Cerveira campeãs distritais de Cerveira campeãs distritais 
de FUTSALde FUTSAL

(Na página 6)(Na página 6)

Semana Santa entre Semana Santa entre 
24 e 31 de março 24 e 31 de março 
em Vila Nova de em Vila Nova de 

CerveiraCerveira
(Programa na página 5)(Programa na página 5)

Testamentos e Testamentos e 
queima de Judas queima de Judas 
em 30 de marçoem 30 de março

(Na página 7)(Na página 7)

Os órgãos sociais Os órgãos sociais 
da Associação da Associação 

Pensar CerveiraPensar Cerveira
(Na página 6)(Na página 6)

PÁSCOA FELIZPÁSCOA FELIZ
DESEJOS DEDESEJOS DE

CERVEIRA NOVACERVEIRA NOVA
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Nacional: € 20,00
Internacional: € 30,00

Digital: € 12,50

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

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 POLVOCHURRASQUEIRACHURRASQUEIRA  
DO CRUZEIRO

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

FRANGO - COSTELA - CRIOLO - POLVO 
BACALHAU - ESPETADAS

SEMPRE ACOMPANHADO DE BATATA E ARROZ

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

TRADUÇÕESTRADUÇÕES
FRANCÊS  /  INGLÊS  /  ESPANHOLFRANCÊS  /  INGLÊS  /  ESPANHOL

Contactar: Teresa VitorinoContactar: Teresa Vitorino

Licenciada em Tradução e Interpretação SimultâneaLicenciada em Tradução e Interpretação Simultânea

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

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

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 

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

O planeamento familiar é uma forma de assegu-O planeamento familiar é uma forma de assegu-
rar que as pessoas têm acesso a informação, a mé-rar que as pessoas têm acesso a informação, a mé-
todos de contraceção efi cazes e seguros, a serviços todos de contraceção efi cazes e seguros, a serviços 
de saúde que contribuem para a vivência da sexua-de saúde que contribuem para a vivência da sexua-
lidade de forma segura e saudável. A prática do pla-lidade de forma segura e saudável. A prática do pla-
neamento familiar permite que homens e mulheres neamento familiar permite que homens e mulheres 
decidam se e quando querem ter fi lhos, assim como decidam se e quando querem ter fi lhos, assim como 
programem a  gravidez e o parto nas condições mais programem a  gravidez e o parto nas condições mais 
adequadas.adequadas.

Quais os objetivos da consulta de  planeamento Quais os objetivos da consulta de  planeamento 
familiar?familiar?

Promover comportamentos saudáveis face à se-Promover comportamentos saudáveis face à se-
xualidade;xualidade;

Informar e aconselhar sobre a saúde sexual e re-Informar e aconselhar sobre a saúde sexual e re-
produtiva;produtiva;

Reduzir a incidência das infeções de transmissão Reduzir a incidência das infeções de transmissão 
sexual as suas consequências, nomeadamente a in-sexual as suas consequências, nomeadamente a in-
fertilidade;fertilidade;

Reduzir a mortalidade e a morbilidade materna, Reduzir a mortalidade e a morbilidade materna, 
perinatal e infantil;perinatal e infantil;

Permitir ao casal decidir quantos fi lhos quer, se Permitir ao casal decidir quantos fi lhos quer, se 
os quer e quando os quer, ou seja, planear a sua os quer e quando os quer, ou seja, planear a sua 
família;família;

Preparar e promover uma maternidade e paterni-Preparar e promover uma maternidade e paterni-
dade responsável;dade responsável;

Melhorar a saúde e o bem-estar da família e da Melhorar a saúde e o bem-estar da família e da 
pessoa em causa.pessoa em causa.

O que é uma consulta de planeamento familiar - O que é uma consulta de planeamento familiar - 
pré concecional?pré concecional?

É uma consulta que se destina a apoiar e a infor-É uma consulta que se destina a apoiar e a infor-
mar os indivíduos ou casais, para que estes possam mar os indivíduos ou casais, para que estes possam 
planear uma gravidez no momento mais apropriado, planear uma gravidez no momento mais apropriado, 
proporcionando-lhes a possibilidade de viverem a proporcionando-lhes a possibilidade de viverem a 
sua sexualidade de forma saudável e segura.sua sexualidade de forma saudável e segura.

O que se faz na consulta de Planeamento Familiar?O que se faz na consulta de Planeamento Familiar?

A avaliação do estado de saúde da mulher ou do A avaliação do estado de saúde da mulher ou do 
casal, estimando-se, se necessário, a eventual exis-casal, estimando-se, se necessário, a eventual exis-
tência de riscos ou doenças para a mãe ou para o tência de riscos ou doenças para a mãe ou para o 
futuro bebé;futuro bebé;

Esclarecem-se dúvidas sobre a forma como o Esclarecem-se dúvidas sobre a forma como o 
corpo se desenvolve e o modo como funciona em re-corpo se desenvolve e o modo como funciona em re-
lação à sexualidade e à reprodução, tendo em conta lação à sexualidade e à reprodução, tendo em conta 
a idade da mulher;a idade da mulher;

Dá-se informação completa, isenta e com fun-Dá-se informação completa, isenta e com fun-
damento científi co sobre os métodos contracetivos. damento científi co sobre os métodos contracetivos. 
O contracetivo escolhido é fornecido gratuitamente O contracetivo escolhido é fornecido gratuitamente 
nos serviços públicos;nos serviços públicos;

Dá-se informação e acompanhamento tendo em Dá-se informação e acompanhamento tendo em 
vista uma futura gravidez (fertilidade e infertilidade);vista uma futura gravidez (fertilidade e infertilidade);

Faz-se o rastreio do cancro ginecológico e das Faz-se o rastreio do cancro ginecológico e das 
doenças de transmissão sexual;doenças de transmissão sexual;

Informa, ajuda a prevenir, a diagnosticar ou a Informa, ajuda a prevenir, a diagnosticar ou a 
tratar as infeções de transmissão sexual como por tratar as infeções de transmissão sexual como por 
exemplo a hepatite B, a sífi lis, o herpes genital, a exemplo a hepatite B, a sífi lis, o herpes genital, a 
sida.sida.

 A idade fértil de uma mulher situa-se entre os 15  A idade fértil de uma mulher situa-se entre os 15 
e os 49 anos, e é dentro dessa faixa etária que tem à e os 49 anos, e é dentro dessa faixa etária que tem à 
sua disposição o anticoncecional de forma gratuita.sua disposição o anticoncecional de forma gratuita.

 Como se pode marcar a consulta de Planeamen- Como se pode marcar a consulta de Planeamen-
to familiar?to familiar?

Poderá marcar uma consulta de planeamento fa-Poderá marcar uma consulta de planeamento fa-
miliar, no centro de saúde da sua área de residência, miliar, no centro de saúde da sua área de residência, 
das seguintes formas: através da internet - www.por-das seguintes formas: através da internet - www.por-
talda saude.pt - clicar em  «e- agenda (registando-se talda saude.pt - clicar em  «e- agenda (registando-se 
como noutro site e escolhendo o dia que tenha maior como noutro site e escolhendo o dia que tenha maior 
disponibilidade e de acordo com o  horário do seu disponibilidade e de acordo com o  horário do seu 
médico de família), ou através do telefone 251 79 médico de família), ou através do telefone 251 79 
52 89.52 89.

Poderá ainda solicitar informações junto da  sua Poderá ainda solicitar informações junto da  sua 
enfermeira de família.enfermeira de família.

Elaborado por Enfermeira Ana Paula Fernandes Elaborado por Enfermeira Ana Paula Fernandes 
e Enfermeira Manuela Castro.e Enfermeira Manuela Castro.

PLANEAMENTO FAMILIARPLANEAMENTO FAMILIAR

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

ANUAL:ANUAL:

Nacional - € 20,00Nacional - € 20,00
Internacional - económico - € 30,00Internacional - económico - € 30,00
Internacional (correio azul) - € 50,00Internacional (correio azul) - € 50,00

Digital - € 12,50Digital - € 12,50
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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

CERVEIRA NOVACERVEIRA NOVA
O SEU JORNALO SEU JORNAL

Escreve:Escreve:
Antero SampaioAntero Sampaio

(Pontével)(Pontével)

Refl exãoRefl exão
Deus é fonte de vida, luz e alegria para o Universo. Como Deus é fonte de vida, luz e alegria para o Universo. Como 

raios de luz do Sol, como correntes de água brotando de uma raios de luz do Sol, como correntes de água brotando de uma 
fonte de vida, assim fl uem Dele bênçãos para todas as Suas fonte de vida, assim fl uem Dele bênçãos para todas as Suas 
criaturas. E onde quer que a vida de Deus exista nos cora-criaturas. E onde quer que a vida de Deus exista nos cora-
ções dos homens, fruirá para outros em amor e bênçãos.ções dos homens, fruirá para outros em amor e bênçãos.

A alegria de nosso Salvador estava na elevação e reden-A alegria de nosso Salvador estava na elevação e reden-
ção dos homens caídos. Por isso não considerou preciosa ção dos homens caídos. Por isso não considerou preciosa 
Sua própria vida, mas suportou a cruz, desprezando a vergo-Sua própria vida, mas suportou a cruz, desprezando a vergo-
nha. Assim também os anjos estão sempre empenhados em nha. Assim também os anjos estão sempre empenhados em 
trabalhar para a felicidade de outros. O Gozo deles é esse. trabalhar para a felicidade de outros. O Gozo deles é esse. 
Aquilo que corações egoístas considerariam como serviços Aquilo que corações egoístas considerariam como serviços 
degradantes – auxiliares os infelizes que sob todo aspeto degradantes – auxiliares os infelizes que sob todo aspeto 
lhes são inferiores em caráter e posição – é o trabalho de lhes são inferiores em caráter e posição – é o trabalho de 
anjos sem pecado. O espírito do abnegado amor de Cristo anjos sem pecado. O espírito do abnegado amor de Cristo 
é o espírito difundido no Céu e é a própria essência de Sua é o espírito difundido no Céu e é a própria essência de Sua 
felicidade. Esse é o espírito que os seguidores de Cristo hão felicidade. Esse é o espírito que os seguidores de Cristo hão 
de possuir, essa é a obra que hão de fazer.de possuir, essa é a obra que hão de fazer.

Quando o amor de Cristo está entesourado no coração, Quando o amor de Cristo está entesourado no coração, 
como um suave perfume não pode fi car escondido. Sua san-como um suave perfume não pode fi car escondido. Sua san-
ta infl uência será sentida por todos com quem entramos em ta infl uência será sentida por todos com quem entramos em 
contacto. O Espírito de Cristo no coração é semelhante a contacto. O Espírito de Cristo no coração é semelhante a 
uma fonte no deserto, fl uindo para refrescar a todos e tornan-uma fonte no deserto, fl uindo para refrescar a todos e tornan-
do aqueles que estão prestes e perecer, ansiosos por beber do aqueles que estão prestes e perecer, ansiosos por beber 
da água da vida.da água da vida.

O amor de Jesus se manifestará no desejo de trabalhar O amor de Jesus se manifestará no desejo de trabalhar 
como Ele trabalhou, para bênção e elevação da humanidade, como Ele trabalhou, para bênção e elevação da humanidade, 
e inspirará amor, ternura e simpatia para com todas as criatu-e inspirará amor, ternura e simpatia para com todas as criatu-
ras sob os cuidados de nosso Pai Celestial.ras sob os cuidados de nosso Pai Celestial.

A vida do Salvador na Terra não foi uma vida de confor-A vida do Salvador na Terra não foi uma vida de confor-
to e de dedicação a Si mesmo; ao contrário, labutava com to e de dedicação a Si mesmo; ao contrário, labutava com 
persistente, fervoroso, incansável esforço para a salvação da persistente, fervoroso, incansável esforço para a salvação da 
humanidade perdida. Da manjedoura até ao calvário seguiu humanidade perdida. Da manjedoura até ao calvário seguiu 
o caminho da abnegação e não procurou eximir-se de tarefas o caminho da abnegação e não procurou eximir-se de tarefas 
árduas, viagens penosas e cuidado e labor exaustivos. Esse árduas, viagens penosas e cuidado e labor exaustivos. Esse 
era o único grande objetivo de Sua vida.era o único grande objetivo de Sua vida.

Natália GonçalvesNatália Gonçalves
(Campos, 7 de março de 2013)(Campos, 7 de março de 2013)

Câmara Municipal dos Arcos Câmara Municipal dos Arcos 
de Valdevez cria medidas de de Valdevez cria medidas de 
apoio a famílias carenciadas apoio a famílias carenciadas 
com crianças a cargo e medida com crianças a cargo e medida 
de apoio ao arrendamentode apoio ao arrendamento
  

Município dos Arcos de Valdevez apoia famílias mais Município dos Arcos de Valdevez apoia famílias mais 
desfavorecidas no pagamento de dívidas de água e luz; na desfavorecidas no pagamento de dívidas de água e luz; na 
aquisição de medicamentos, vacinas, e outros bens de pri-aquisição de medicamentos, vacinas, e outros bens de pri-
meira necessidade essenciais para o bem-estar das crianças meira necessidade essenciais para o bem-estar das crianças 
a cargo; bem como no arrendamentoa cargo; bem como no arrendamento

As difi culdades económicas e fi nanceiras sentidas por As difi culdades económicas e fi nanceiras sentidas por 
muitas das famílias residentes no concelho, motivadas pela muitas das famílias residentes no concelho, motivadas pela 
crise económica que o país atravessa, e que levam, em mui-crise económica que o país atravessa, e que levam, em mui-
tos casos, a situações de exclusão social e desequilíbrio tos casos, a situações de exclusão social e desequilíbrio 
emocional de alguns elementos, bem como, a situações de emocional de alguns elementos, bem como, a situações de 
risco das crianças que integram esses mesmos agregados, risco das crianças que integram esses mesmos agregados, 
merecem a preocupação do Município, no sentido da cria-merecem a preocupação do Município, no sentido da cria-
ção de medidas que minimizem este tipo de situações e que ção de medidas que minimizem este tipo de situações e que 
apoiem as famílias nesta fase difícil das suas vidas.apoiem as famílias nesta fase difícil das suas vidas.

O que se pretendeu não foi criar dependência nas famí-O que se pretendeu não foi criar dependência nas famí-
lias, mas antes, colmatar necessidades e criar condições lias, mas antes, colmatar necessidades e criar condições 
para que as mesmas procurem o equilíbrio e a autonomia de para que as mesmas procurem o equilíbrio e a autonomia de 
que necessitam.que necessitam.

Para além disso, tendo em conta os níveis de envelheci-Para além disso, tendo em conta os níveis de envelheci-
mento e desertifi cação que se verifi cam no concelho, enten-mento e desertifi cação que se verifi cam no concelho, enten-
de-se, que este tipo de medidas poderá também contribuir de-se, que este tipo de medidas poderá também contribuir 
para que sejam criadas condições de bem-estar, e qualidade para que sejam criadas condições de bem-estar, e qualidade 
de vida e, consequentemente, uma maior fi xação das pes-de vida e, consequentemente, uma maior fi xação das pes-
soas.soas.

Assim, atendendo a que nos termos da lei compete às Assim, atendendo a que nos termos da lei compete às 
autarquias locais a promoção da resolução dos problemas autarquias locais a promoção da resolução dos problemas 
que afetam as populações, foi aprovada pela Câmara Mu-que afetam as populações, foi aprovada pela Câmara Mu-
nicipal uma medida para apoio a famílias carenciadas com nicipal uma medida para apoio a famílias carenciadas com 
crianças a cargo, na qual os montantes a conceder, defi nidos crianças a cargo, na qual os montantes a conceder, defi nidos 
pelo Município, serão em função do diagnóstico de necessi-pelo Município, serão em função do diagnóstico de necessi-
dades efetuado pelos respetivos serviços de ação social e de dades efetuado pelos respetivos serviços de ação social e de 
caráter pontual e temporário.caráter pontual e temporário.

O tipo de apoios serão os seguintes:O tipo de apoios serão os seguintes:
a) Apoio no pagamento de dívidas de água e luza) Apoio no pagamento de dívidas de água e luz
b) Apoio na aquisição de medicamentos, vacinas, e ou-b) Apoio na aquisição de medicamentos, vacinas, e ou-

tros bens de primeira necessidade essenciais para o bem-tros bens de primeira necessidade essenciais para o bem-
estar das crianças a cargo;estar das crianças a cargo;

c) Outros que a Câmara Municipal, por maioria dos seus c) Outros que a Câmara Municipal, por maioria dos seus 
membros em efetividade de funções, delibere conceder.membros em efetividade de funções, delibere conceder.

Ainda no âmbito da Ação Social foi aprovada uma medida Ainda no âmbito da Ação Social foi aprovada uma medida 
de apoio ao arrendamento destinada a famílias carenciadas de apoio ao arrendamento destinada a famílias carenciadas 
residentes no concelho, na qual os montantes a atribuir serão residentes no concelho, na qual os montantes a atribuir serão 
de natureza pontual e temporária, e visam subsidiar o arren-de natureza pontual e temporária, e visam subsidiar o arren-
damento, no mercado privado, a famílias com difi culdades damento, no mercado privado, a famílias com difi culdades 
económicas, evitando o desalojamento por falta de paga-económicas, evitando o desalojamento por falta de paga-
mento das rendas.mento das rendas.

Os Serviços de Ação Social do Município de Arcos de Os Serviços de Ação Social do Município de Arcos de 
Valdevez analisam os pedidos de apoio, cabendo à Câmara Valdevez analisam os pedidos de apoio, cabendo à Câmara 
Municipal de Arcos de Valdevez a sua aprovação ou não me-Municipal de Arcos de Valdevez a sua aprovação ou não me-
diante apreciação da proposta apresentada pelos respetivos diante apreciação da proposta apresentada pelos respetivos 
serviços serviços 

Maria João BritoMaria João Brito
Gabinete de ImprensaGabinete de Imprensa

ETAP proporciona atividade de enriquecimento curricular ETAP proporciona atividade de enriquecimento curricular 
à cidade de Braga - Serviços Jurídicos e Gestãoà cidade de Braga - Serviços Jurídicos e Gestão

As turmas Técnico de As turmas Técnico de 
Serviços Jurídicos e Técnico Serviços Jurídicos e Técnico 
de Gestão da ETAP – Escola de Gestão da ETAP – Escola 
Profi ssional realizaram uma Profi ssional realizaram uma 
visita de estudo no âmbito visita de estudo no âmbito 
dos seus cursos profi ssio-dos seus cursos profi ssio-
nais a instituições na cidade nais a instituições na cidade 
de Braga.de Braga.

A turma Técnico de Ser-A turma Técnico de Ser-
viços Jurídicos, durante a viços Jurídicos, durante a 
manhã, teve a possibilidade manhã, teve a possibilidade 
de visitar o Departamento de de visitar o Departamento de 
Investigação Criminal (DIC) Investigação Criminal (DIC) 
da Polícia Judiciária. Como da Polícia Judiciária. Como 
parte teórica desta visita, os parte teórica desta visita, os 
alunos percorreram os vários alunos percorreram os vários 
departamentos e, por fi m, departamentos e, por fi m, 
puderam esclarecer dúvi-puderam esclarecer dúvi-
das com o Inspetor Passos. das com o Inspetor Passos. 
Como parte prática, puderam Como parte prática, puderam 
observar como se retiram im-observar como se retiram im-
pressões digitais, o respetivo pressões digitais, o respetivo 
reconhecimento, acabando reconhecimento, acabando 
esta visita visualizando foto-esta visita visualizando foto-
grafi as de crimes de homicí-grafi as de crimes de homicí-
dio bem como de autópsias e dio bem como de autópsias e 
de suicídios.de suicídios.

Na parte da tarde, os alu-Na parte da tarde, os alu-
nos dirigiram-se à Loja do Ci-nos dirigiram-se à Loja do Ci-
dadão, mais concretamente, dadão, mais concretamente, 
ao Balcão do Empreende-ao Balcão do Empreende-
dor, com o fi m de abordar a dor, com o fi m de abordar a 
constituição de uma empre-constituição de uma empre-
sa a nível jurídico. Tiveram sa a nível jurídico. Tiveram 
a oportunidade de fazer uma a oportunidade de fazer uma 
visita guiada, acompanhados visita guiada, acompanhados 
pela Dra. Paula Carvalho, à pela Dra. Paula Carvalho, à 

Loja do Cidadão, visitando Loja do Cidadão, visitando 
os respetivos serviços. os respetivos serviços. 

A turma Técnico de Ges-A turma Técnico de Ges-
tão, na parte da manhã, teve tão, na parte da manhã, teve 
a possibilidade de visitar a a possibilidade de visitar a 
MAKRO e, na parte da tarde, MAKRO e, na parte da tarde, 
deslocaram-se à Universi-deslocaram-se à Universi-
dade do Minho, à Escola de dade do Minho, à Escola de 
Economia e Gestão. Economia e Gestão. 

Nesta visita, os alunos Nesta visita, os alunos 
de ambas as turmas mostra-de ambas as turmas mostra-
ram-se vivamente interessa-ram-se vivamente interessa-
dos pela oportunidade dada dos pela oportunidade dada 
pela ETAP - Escola Profi s-pela ETAP - Escola Profi s-
sional, unidade de formação sional, unidade de formação 
de Viana do Castelo, adqui-de Viana do Castelo, adqui-
rindo assim competências rindo assim competências 
que podem vir a ser úteis no que podem vir a ser úteis no 

futuro, a nível profi ssional.futuro, a nível profi ssional.

José Franco/ Clara Costa/José Franco/ Clara Costa/
Marlene ReisMarlene Reis

Técnico de Serviços Técnico de Serviços 
Jurídicos  Jurídicos  

ETAP Escola Profi ssionalETAP Escola Profi ssional

Vão decorridas décadas Vão decorridas décadas 
sobre o atentado de Camara-sobre o atentado de Camara-
te, que vitimou Francisco Sá te, que vitimou Francisco Sá 
Carneiro, Adelino Amaro da Carneiro, Adelino Amaro da 
Costa e todos os restantes Costa e todos os restantes 
acompanhantes do voo da-acompanhantes do voo da-
quela noite fatídica do início quela noite fatídica do início 
de dezembro. Um momento de dezembro. Um momento 
em que me encontrava no em que me encontrava no 
Hotel Turismo da Guarda, na Hotel Turismo da Guarda, na 
companhia de Luís Barbosa, companhia de Luís Barbosa, 
em torno da campanha elei-em torno da campanha elei-
toral para o Presidente da toral para o Presidente da 
República.República.

Como teria de vir a dar-Como teria de vir a dar-
se, a vitória sorriu ampla-se, a vitória sorriu ampla-
mente a António Ramalho mente a António Ramalho 
Eanes, ou seja, teve lugar Eanes, ou seja, teve lugar 
o que se noticiou, então, o que se noticiou, então, 
como uma derrota copiosa como uma derrota copiosa 
de António Soares Carneiro, de António Soares Carneiro, 
apoiado pela Aliança Demo-apoiado pela Aliança Demo-
crática, (AD).crática, (AD).

O acontecimento de Ca-O acontecimento de Ca-
marate teve como conse-marate teve como conse-
quência uma movimentação quência uma movimentação 
fortíssima em torno dos fu-fortíssima em torno dos fu-
nerais das vítimas, e foi até nerais das vítimas, e foi até 
possível ouvir, mais tarde, possível ouvir, mais tarde, 
Diogo Freitas do Amaral re-Diogo Freitas do Amaral re-
ferir que as suas palavras vi-ferir que as suas palavras vi-
saram manter a calma junto saram manter a calma junto 
da comunidade nacional, de da comunidade nacional, de 
molde a evitar o imprevisível.molde a evitar o imprevisível.

Neste ambiente, e duran-Neste ambiente, e duran-
te muito tempo, após a mais te muito tempo, após a mais 
que certa vitória de António que certa vitória de António 
Ramalho Eanes, os seus Ramalho Eanes, os seus 
oponentes garantiram sem-oponentes garantiram sem-
pre que, a não ter tido lugar pre que, a não ter tido lugar 
a morte de Sá Carneiro e de a morte de Sá Carneiro e de 
Adelino Amaro da Costa, a Adelino Amaro da Costa, a 
vitória teria sorrido a António vitória teria sorrido a António 
Soares Carneiro. Reprovei Soares Carneiro. Reprovei 
sempre esta teoria, uma vez sempre esta teoria, uma vez 
que, do meu ponto de vista, o que, do meu ponto de vista, o 

resultado teria de ser o con-resultado teria de ser o con-
trário. Como se viu.trário. Como se viu.

Pois, eis que tivemos há Pois, eis que tivemos há 
dias a morte de Hugo Chá-dias a morte de Hugo Chá-
vez. Assim, nos termos da vez. Assim, nos termos da 
falsa explicação dada pelos falsa explicação dada pelos 
apoiantes da AD, tendo mor-apoiantes da AD, tendo mor-
rido o presidente venezuela-rido o presidente venezuela-
no – correspondeu, naquele no – correspondeu, naquele 
tempo, à de Sá Carneiro – tempo, à de Sá Carneiro – 
deveria sair vencedor Henri-deveria sair vencedor Henri-
que Capriles – corresponde que Capriles – corresponde 
ao António Soares Carneiro ao António Soares Carneiro 
daquele tempo. Ou seja: de-daquele tempo. Ou seja: de-
veria ganhar o candidato do veria ganhar o candidato do 
outro lado político.outro lado político.

Simplesmente, jornalis-Simplesmente, jornalis-
tas, analistas e mesmo os tas, analistas e mesmo os 
apoiantes de Capriles, reco-apoiantes de Capriles, reco-
nhecem agora que a morte nhecem agora que a morte 
de Hugo Chávez acabará de Hugo Chávez acabará 
por ser favorável a Maduro, por ser favorável a Maduro, 
candidato apoiado, ainda an-candidato apoiado, ainda an-

tes da recente tragédia, por tes da recente tragédia, por 
Hugo Chávez. Em síntese: Hugo Chávez. Em síntese: 
ontem preto, hoje branco.ontem preto, hoje branco.

Claro que Nicolas Madu-Claro que Nicolas Madu-
ro tem amplas possibilidades ro tem amplas possibilidades 
de sair vencedor, mas por-de sair vencedor, mas por-
que é o herdeiro da política que é o herdeiro da política 
de Hugo Chávez, por se ter de Hugo Chávez, por se ter 
agora podido ver o amplís-agora podido ver o amplís-
simo apoio nacional à sua simo apoio nacional à sua 
pessoa e à sua política, e por pessoa e à sua política, e por 
se ter podido confi rmar o que se ter podido confi rmar o que 
talvez fosse mesmo inimagi-talvez fosse mesmo inimagi-
nável: o enormíssimo reco-nável: o enormíssimo reco-
nhecimento internacional da nhecimento internacional da 
fi gura histórico-política de fi gura histórico-política de 
Hugo Chávez. Como alguém Hugo Chávez. Como alguém 
disse há dias, estiveram pre-disse há dias, estiveram pre-
sentes em Caracas os ami-sentes em Caracas os ami-
gos, os vizinhos e mesmo os gos, os vizinhos e mesmo os 
inimigos. É o preto a fazer-se inimigos. É o preto a fazer-se 
de branco…de branco…

Hélio Bernardes LopesHélio Bernardes Lopes

Páscoa minhotaPáscoa minhota
Páscoa no Minho, neste Páscoa no Minho, neste 

Minho encantador, abençoa-Minho encantador, abençoa-
do por Deus e pela NaturLo-do por Deus e pela NaturLo-
go de manhã, quer faça chu-go de manhã, quer faça chu-
va ou faça sol, o padre ou um va ou faça sol, o padre ou um 
seu representante, de estola seu representante, de estola 
ao pescoço, acompanhado ao pescoço, acompanhado 
pelo mordomo que transpor-pelo mordomo que transpor-
ta a Cruz Processional, feita ta a Cruz Processional, feita 
em prata, enfeitada de fl ores em prata, enfeitada de fl ores 
e pelos acompanhantes que e pelos acompanhantes que 
levam os foguetes e as cam-levam os foguetes e as cam-
paínhas, bem como a água paínhas, bem como a água 
benta, inicia a longa cami-benta, inicia a longa cami-
nhada que o vai levar às ca-nhada que o vai levar às ca-
sas da freguesia que abram sas da freguesia que abram 
as suas portas para recebe-as suas portas para recebe-
rem a bênção pascal, a bên-rem a bênção pascal, a bên-
ção do Jesus Ressuscitado.ção do Jesus Ressuscitado.

               Em Afi fe, fregue-               Em Afi fe, fregue-
sia à beira mar, eterna noiva sia à beira mar, eterna noiva 
do mar, com praias paradisí-do mar, com praias paradisí-
acas, de areias fi nas e cinti-acas, de areias fi nas e cinti-
lantes, onde passei a minha lantes, onde passei a minha 
juventude, a celebração da juventude, a celebração da 
Páscoa tem as característi-Páscoa tem as característi-

cas próprias das festas do cas próprias das festas do 
Alto Minho.Alto Minho.

               Flores de rosma-               Flores de rosma-
ninho, jarros e alecrim à fren-ninho, jarros e alecrim à fren-
te da porta das casas, espe-te da porta das casas, espe-
ram a chegada do séquito ram a chegada do séquito 
pascal. Uma vez chegado, é pascal. Uma vez chegado, é 
recebido, com pompa e cir-recebido, com pompa e cir-
cunstância, pela família, que cunstância, pela família, que 
após beijar a Cruz, oferece após beijar a Cruz, oferece 
à comitiva alguns momentos à comitiva alguns momentos 
de repouso, já que a jornada de repouso, já que a jornada 
é grande. Uma mesa repleta é grande. Uma mesa repleta 
de iguarias, desafi a os mais de iguarias, desafi a os mais 
“experts”, na arte de bem “experts”, na arte de bem 
comer e bem beber. Depois, comer e bem beber. Depois, 
bem depois, é tempo de se-bem depois, é tempo de se-
guir viagem, visitar outros guir viagem, visitar outros 
famílias, ávidas da visita da famílias, ávidas da visita da 
Cruz da Redenção. Cruz da Redenção. 

No entanto, ainda há No entanto, ainda há 
tradições muito peculiares tradições muito peculiares 
nalgumas freguesias alto mi-nalgumas freguesias alto mi-
nhotas. Uma delas é no con-nhotas. Uma delas é no con-
celho de Ponte de Lima, na celho de Ponte de Lima, na 
freguesia de Fontão. freguesia de Fontão. 

Compete ao mordomo de Compete ao mordomo de 
Fontão oferecer um jantar à Fontão oferecer um jantar à 
população da freguesia, ao população da freguesia, ao 
qual se associam outros con-qual se associam outros con-
vidados. vidados. 

Nesta freguesia, com o Nesta freguesia, com o 
Compasso, segue uma fan-Compasso, segue uma fan-
farra de azabumbas e gaitei-farra de azabumbas e gaitei-
ros. ros. 

Na freguesia de Vitorino Na freguesia de Vitorino 
das Donas, o Compasso é das Donas, o Compasso é 
acompanhado dum grupo de acompanhado dum grupo de 
tocadores de violino, vendo-tocadores de violino, vendo-
se os homens com lenços se os homens com lenços 
amarrados à cabeça e por amarrados à cabeça e por 
cima das opas, toalhas de cima das opas, toalhas de 
linho a tiracolo. Porquê? Por-linho a tiracolo. Porquê? Por-
que a toalha de linho é usa-que a toalha de linho é usa-
da para proteger a prata da da para proteger a prata da 
Cruz e o linho é faz parte do Cruz e o linho é faz parte do 
artesanato da região. artesanato da região. 

A Queima do Judas, em A Queima do Judas, em 
Arcozelo e na Correlhã, é Arcozelo e na Correlhã, é 
outra tradição da Páscoa Mi-outra tradição da Páscoa Mi-
nhota. nhota. 

E como dizia o saudoso E como dizia o saudoso 

poeta vianense Manuel Cou-poeta vianense Manuel Cou-
to Viana, em 1892, no seu to Viana, em 1892, no seu 
livro “Páscoa Minhota”: “…E, livro “Páscoa Minhota”: “…E, 
depois da noite, veio dia – o depois da noite, veio dia – o 
domingo de Páscoa, a Pás-domingo de Páscoa, a Pás-
coa da Ressurreição.”.coa da Ressurreição.”.

Uma Páscoa Feliz a to-Uma Páscoa Feliz a to-
dos os meus leitores.dos os meus leitores.

Como o preto se faz brancoComo o preto se faz branco
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CARTÓRIO NOTARIAL CARTÓRIO NOTARIAL 
DE VALENÇADE VALENÇA

NOTÁRIA LIC. CLÁUDIA SOFIANOTÁRIA LIC. CLÁUDIA SOFIA
VIEIRA BARREIROSVIEIRA BARREIROS

EXTRACTO DE JUSTIFICAÇÃOEXTRACTO DE JUSTIFICAÇÃO

Certifi co narrativamente, para efeitos de publicação, Certifi co narrativamente, para efeitos de publicação, 
que no dia seis de Março de dois mil e treze, exarado a que no dia seis de Março de dois mil e treze, exarado a 
folhas trinta e seis e seguintes do Livro de Notas para Escri-folhas trinta e seis e seguintes do Livro de Notas para Escri-
turas Diversas número Setenta - A deste cartório, foi lavra-turas Diversas número Setenta - A deste cartório, foi lavra-
da uma escritura de justifi cação na qual da uma escritura de justifi cação na qual JOÃO BAPTISTA JOÃO BAPTISTA 
DA CRUZ CORREIADA CRUZ CORREIA, N.I.F. 175 914 087 e mulher, , N.I.F. 175 914 087 e mulher, MARIA MARIA 
ESMERALDA VEIGA PEREIRA CORREIAESMERALDA VEIGA PEREIRA CORREIA, N.I.F 177 699 , N.I.F 177 699 
841, casados sob o regime de comunhão de adquiridos, 841, casados sob o regime de comunhão de adquiridos, 
naturais, ele da freguesia de Cerdal, ela da freguesia de S. naturais, ele da freguesia de Cerdal, ela da freguesia de S. 
Pedro da Torre, ambas do concelho de Valença, residentes Pedro da Torre, ambas do concelho de Valença, residentes 
na segunda na Rua dos Crastos, n.º 239, declararam:na segunda na Rua dos Crastos, n.º 239, declararam:

Que são donos e legítimos possuidores, com exclusão Que são donos e legítimos possuidores, com exclusão 
de outrém, do seguinte imóvel, situado na freguesia de Vila de outrém, do seguinte imóvel, situado na freguesia de Vila 
Meã, concelho de Vila Nova de Cerveira, omisso na Con-Meã, concelho de Vila Nova de Cerveira, omisso na Con-
servatória do Registo Predial: servatória do Registo Predial: Prédio RústicoPrédio Rústico composto  composto 
por terreno de pinhal sito no lugar de Bouça Velha - Poço, por terreno de pinhal sito no lugar de Bouça Velha - Poço, 
com a área de quatro mil e quinhentos metros quadrados, a com a área de quatro mil e quinhentos metros quadrados, a 
confrontar do norte com Salvador Bacião Gomes, do poente confrontar do norte com Salvador Bacião Gomes, do poente 
e do nascente com Junta de Freguesia e do sul com João e do nascente com Junta de Freguesia e do sul com João 
da Silva Lopes, inscrito na respectiva matriz sob o da Silva Lopes, inscrito na respectiva matriz sob o artigo artigo 
13281328, com o valor patrimonial e atribuído de 45,79€., com o valor patrimonial e atribuído de 45,79€.

Que desconhecem o artigo da anterior matriz rústica, o Que desconhecem o artigo da anterior matriz rústica, o 
que declararam sob sua responsabilidade.que declararam sob sua responsabilidade.

Que entraram na posse do citado prédio em dia que não Que entraram na posse do citado prédio em dia que não 
sabem precisar do mês de Junho de mil novecentos e no-sabem precisar do mês de Junho de mil novecentos e no-
venta, já no estado de casados, por doação verbal, que não venta, já no estado de casados, por doação verbal, que não 
chegou a ser formalizada, feita, respectivamente, por seus chegou a ser formalizada, feita, respectivamente, por seus 
sogros e pais, João José Pereira e mulher Maria de Lurdes sogros e pais, João José Pereira e mulher Maria de Lurdes 
Veiga Marques, residentes na dita freguesia de S. Pedro Veiga Marques, residentes na dita freguesia de S. Pedro 
da Torre.da Torre.

Que há mais de vinte anos se encontram os justifi cantes Que há mais de vinte anos se encontram os justifi cantes 
na posse e fruição deste prédio, exercendo sobre ele todos na posse e fruição deste prédio, exercendo sobre ele todos 
os poderes de facto inerentes ao direito de propriedade, na os poderes de facto inerentes ao direito de propriedade, na 
qualidade de seus donos, como coisa sua e nessa convic-qualidade de seus donos, como coisa sua e nessa convic-
ção, apanhando as pinhas e cortando a lenha, procedendo ção, apanhando as pinhas e cortando a lenha, procedendo 
à sua limpeza, usufruindo de todas as utilidades possíveis à sua limpeza, usufruindo de todas as utilidades possíveis 
em nome próprio e sem oposição de ninguém, pelo que em nome próprio e sem oposição de ninguém, pelo que 
exerceram uma posse de boa fé, pacifi ca, continua e públi-exerceram uma posse de boa fé, pacifi ca, continua e públi-
ca, sem interrupção e ostensivamente com conhecimento ca, sem interrupção e ostensivamente com conhecimento 
de toda a gente, adquirindo o seu direito por de toda a gente, adquirindo o seu direito por usucapiãousucapião..

Que, não tendo possibilidade de comprovar a posse do Que, não tendo possibilidade de comprovar a posse do 
citado imóvel, pelos meios extrajudiciais normais, o justifi -citado imóvel, pelos meios extrajudiciais normais, o justifi -
cam para fi ns de inscrição a seu favor, na competente Con-cam para fi ns de inscrição a seu favor, na competente Con-
servatória do Registo Predial.servatória do Registo Predial.

Está conforme o original, na parte a que me reporto.Está conforme o original, na parte a que me reporto.
Valença, 06 de Março de 2013.Valença, 06 de Março de 2013.

A Notária,A Notária,
Cláudia Sofi a Vieira BarreirosCláudia Sofi a Vieira Barreiros
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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 503 656 267número único de matrícula e identifi cação fi scal 503 656 267

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIAASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCATÓRIACONVOCATÓRIA

Ao abrigo do n.º 2 do artigo 22.º dos Estatutos, convoco os asso-Ao abrigo do n.º 2 do artigo 22.º dos Estatutos, convoco os asso-
ciados da ciados da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Noroeste, C.R.L.Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Noroeste, C.R.L., , 
para reunirem em Assembleia Geral Ordinária, pelas para reunirem em Assembleia Geral Ordinária, pelas 9 horas do 9 horas do 
dia 23 de Março de 2013dia 23 de Março de 2013, na sua Sede Social, sita na Praceta Dr. , na sua Sede Social, sita na Praceta Dr. 
Francisco Sá Carneiro, em Barcelos, com a seguinte:Francisco Sá Carneiro, em Barcelos, com a seguinte:

ORDEM DE TRABALHOSORDEM DE TRABALHOS
1.º - Apreciação e votação do Relatório de Gestão, Contas e Anexo 1.º - Apreciação e votação do Relatório de Gestão, Contas e Anexo 
às Contas relativos ao exercício de 2012 da Caixa de Crédito Agrí-às Contas relativos ao exercício de 2012 da Caixa de Crédito Agrí-
cola Mútuo do Noroeste, C.R.L. e das propostas de aplicação de cola Mútuo do Noroeste, C.R.L. e das propostas de aplicação de 
resultados e remuneração do capital, apresentados pelo Conselho resultados e remuneração do capital, apresentados pelo Conselho 
de Administração Executivo, assim como do respetivo Parecer do de Administração Executivo, assim como do respetivo Parecer do 
Conselho Geral e de Supervisão e do Relatório da Comissão para Conselho Geral e de Supervisão e do Relatório da Comissão para 
as Matérias Financeiras.as Matérias Financeiras.

2.º - Proceder à apreciação geral da administração e fi scalização 2.º - Proceder à apreciação geral da administração e fi scalização 
da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Noroeste, C.R.L.da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Noroeste, C.R.L.

3.º - Apresentação do Relatório com os resultados da avaliação 3.º - Apresentação do Relatório com os resultados da avaliação 
anual das políticas de remuneração praticadas na Caixa de Crédito anual das políticas de remuneração praticadas na Caixa de Crédito 
Agrícola Mútuo do Noroeste, C.R.L.Agrícola Mútuo do Noroeste, C.R.L.

4.º - Deliberação sobre o pedido de exoneração de associados nos 4.º - Deliberação sobre o pedido de exoneração de associados nos 
termos do n.º 2 do artigo 13.º dos Estatutos.termos do n.º 2 do artigo 13.º dos Estatutos.

5.º - Exoneração dos associados que não cumprem os deveres 5.º - Exoneração dos associados que não cumprem os deveres 
previstos no artigo 12.º dos Estatutos.previstos no artigo 12.º dos Estatutos.

6.º - Outros assuntos de interesse coletivo.6.º - Outros assuntos de interesse coletivo.

Todos os elementos sujeitos à apreciação encontrar-se-ão disponí-Todos os elementos sujeitos à apreciação encontrar-se-ão disponí-
veis nas Agências da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Noroes-veis nas Agências da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Noroes-
te, C.R.L., a partir do próximo dia 8 de Março de 2013.te, C.R.L., a partir do próximo dia 8 de Março de 2013.

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, e Sede Social da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Barcelos, e Sede Social da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do 
Noroeste, C.R.L., aos 1 de Março de 2013.Noroeste, C.R.L., aos 1 de Março de 2013.

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

Dr. Sebastião Camilo Oliveira RamosDr. Sebastião Camilo Oliveira Ramos
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CARTÓRIO NOTARIAL CARTÓRIO NOTARIAL 
DE VALENÇADE VALENÇA

NOTÁRIA LIC. CLÁUDIA SOFIANOTÁRIA LIC. CLÁUDIA SOFIA
VIEIRA BARREIROSVIEIRA BARREIROS

EXTRACTO DE JUSTIFICAÇÃOEXTRACTO DE JUSTIFICAÇÃO

Certifi co narrativamente, para efeitos de publicação, Certifi co narrativamente, para efeitos de publicação, 
que no dia onze de Março de dois mil e treze, exarado a que no dia onze de Março de dois mil e treze, exarado a 
folhas cinquenta e oito e seguintes do Livro de Notas para folhas cinquenta e oito e seguintes do Livro de Notas para 
Escrituras Diversas número Setenta - A deste cartório, foi Escrituras Diversas número Setenta - A deste cartório, foi 
lavrada uma escritura de justifi cação na qual lavrada uma escritura de justifi cação na qual NARCISA PE-NARCISA PE-
REIRA DA SILVAREIRA DA SILVA, N.I.F. 184 891 337 e marido , N.I.F. 184 891 337 e marido EDUARDO EDUARDO 
GONÇALVES DA SILVAGONÇALVES DA SILVA, N.I.F. 184 891 345, casados sob , N.I.F. 184 891 345, casados sob 
o regime de comunhão geral, ambos naturais da freguesia o regime de comunhão geral, ambos naturais da freguesia 
de Sapardos, concelho de Vila Nova de Cerveira, onde resi-de Sapardos, concelho de Vila Nova de Cerveira, onde resi-
dem na Travessa da Armada, n.º 45, declararam: dem na Travessa da Armada, n.º 45, declararam: 

Que são donos e legítimos possuidores, com exclusão Que são donos e legítimos possuidores, com exclusão 
de outrém, do seguinte imóvel, situado na freguesia de Sa-de outrém, do seguinte imóvel, situado na freguesia de Sa-
pardos, concelho de Vila Nova de Cerveira, omisso na Con-pardos, concelho de Vila Nova de Cerveira, omisso na Con-
servatória do Registo Predial:servatória do Registo Predial:

Prédio Rústico composto por terreno de pinhal, sito no Prédio Rústico composto por terreno de pinhal, sito no 
lugar de Gandra, com a área de mil e dois vírgula cinquenta lugar de Gandra, com a área de mil e dois vírgula cinquenta 
e cinco metros quadrados, a confrontar do norte com Her-e cinco metros quadrados, a confrontar do norte com Her-
deiros de Rodolfo Gomes Brandão, do poente com Herdei-deiros de Rodolfo Gomes Brandão, do poente com Herdei-
ros de António Jorge Pereira Alves, do sul Alberto Silva e ros de António Jorge Pereira Alves, do sul Alberto Silva e 
do nascente com Junta de Freguesia, inscrito na respectiva do nascente com Junta de Freguesia, inscrito na respectiva 
matriz sob o matriz sob o artigo 1835artigo 1835, com o valor patrimonial e atribu-, com o valor patrimonial e atribu-
ído de 132,34€.ído de 132,34€.

Que desconhecem o artigo da anterior matriz rústica, o Que desconhecem o artigo da anterior matriz rústica, o 
que declararam sob sua responsabilidade.que declararam sob sua responsabilidade.

 Que entraram na posse do citado prédio em dia e mês  Que entraram na posse do citado prédio em dia e mês 
que não conseguem precisar do ano de mil novecentos e que não conseguem precisar do ano de mil novecentos e 
sessenta e três, por doação verbal, que não chegou a ser sessenta e três, por doação verbal, que não chegou a ser 
formalizada feita, respectivamente, por seus pais e sogros, formalizada feita, respectivamente, por seus pais e sogros, 
Maria Aurora Pereira e marido Silvino Joaquim da Silva, re-Maria Aurora Pereira e marido Silvino Joaquim da Silva, re-
sidentes que foram no lugar da Veiga, da dita freguesia de sidentes que foram no lugar da Veiga, da dita freguesia de 
Sapardos.Sapardos.

Que há mais de vinte anos se encontram os justifi cantes Que há mais de vinte anos se encontram os justifi cantes 
na posse e fruição deste prédio, exercendo sobre ele todos na posse e fruição deste prédio, exercendo sobre ele todos 
os poderes de facto inerentes ao direito de propriedade, na os poderes de facto inerentes ao direito de propriedade, na 
qualidade de seus donos, como coisa sua e nessa convic-qualidade de seus donos, como coisa sua e nessa convic-
ção, apanhando as pinhas e cortando a lenha, procedendo ção, apanhando as pinhas e cortando a lenha, procedendo 
à sua limpeza, usufruindo de todas as utilidades possíveis à sua limpeza, usufruindo de todas as utilidades possíveis 
em nome próprio e sem oposição de ninguém, pelo que em nome próprio e sem oposição de ninguém, pelo que 
exerceram uma posse de boa fé, pacifi ca, continua e públi-exerceram uma posse de boa fé, pacifi ca, continua e públi-
ca, sem interrupção e ostensivamente com conhecimento ca, sem interrupção e ostensivamente com conhecimento 
de toda a gente, adquirindo o seu direito por de toda a gente, adquirindo o seu direito por usucapiãousucapião..

Que, não tendo possibilidade de comprovar a posse do Que, não tendo possibilidade de comprovar a posse do 
citado imóvel, pelos meios extrajudiciais normais, o justifi -citado imóvel, pelos meios extrajudiciais normais, o justifi -
cam para fi ns de inscrição a seu favor, na competente Con-cam para fi ns de inscrição a seu favor, na competente Con-
servatória do Registo Predial.servatória do Registo Predial.

Está conforme o original, na parte a que me reporto. Está conforme o original, na parte a que me reporto. 
Valença, 11 de Março de 2013. Valença, 11 de Março de 2013. 

A Notária,A Notária,
Cláudia Sofi a Vieira BarreirosCláudia Sofi a Vieira Barreiros

«O Minhoto» distingue Bruno Tiago da Juventude de Cerveira«O Minhoto» distingue Bruno Tiago da Juventude de Cerveira
Jovem cerveirense com vários títulos nacionais e internacionais no palmarésJovem cerveirense com vários títulos nacionais e internacionais no palmarés

O atleta da Associação O atleta da Associação 
Desportiva e Cultural da Ju-Desportiva e Cultural da Ju-
ventude de Cerveira, Bruno ventude de Cerveira, Bruno 
Tiago, de 24 anos, foi dis-Tiago, de 24 anos, foi dis-
tinguido no passado dia, 11 tinguido no passado dia, 11 
de março, durante a Gala de março, durante a Gala 
dos Troféus Desportivos ‘O dos Troféus Desportivos ‘O 
Minhoto’, um evento que de-Minhoto’, um evento que de-
correu na Expolima - Ponte correu na Expolima - Ponte 
de Lima e que pretendeu de Lima e que pretendeu 
reconhecer e premiar, publi-reconhecer e premiar, publi-
camente, o mérito de atletas, camente, o mérito de atletas, 
clubes, treinadores, árbitros, clubes, treinadores, árbitros, 
dirigentes e eventos despor-dirigentes e eventos despor-
tivos nas diversas modalida-tivos nas diversas modalida-
des que mais se destacaram des que mais se destacaram 
em toda a região no último em toda a região no último 
ano.ano.

Nesta 16.ª edição dos Nesta 16.ª edição dos 
Troféus ‘O Minhoto’, Bruno Troféus ‘O Minhoto’, Bruno 
Tiago, na categoria Remo, Tiago, na categoria Remo, 

foi o grande vencedor que foi o grande vencedor que 
levou a melhor na votação levou a melhor na votação 
em relação a Sara Freixo, da em relação a Sara Freixo, da 
Associação de Remo para a Associação de Remo para a 
Competição e João Pinto do Competição e João Pinto do 
Sporting Club Caminhense. Sporting Club Caminhense. 
O Prémio foi entregue por O Prémio foi entregue por 
José Manuel Vaz Carpintei-José Manuel Vaz Carpintei-
ra, Presidente da Câmara de ra, Presidente da Câmara de 
Vila Nova de Cerveira.Vila Nova de Cerveira.

Bruno Tiago, iniciou a Bruno Tiago, iniciou a 
sua carreira no ano de 1999 sua carreira no ano de 1999 
na Juventude de Cerveira, na Juventude de Cerveira, 
Clube que ainda representa Clube que ainda representa 
presentemente. presentemente. 

De destacar que este De destacar que este 
jovem de 24 anos esteve jovem de 24 anos esteve 
presente já em dois campe-presente já em dois campe-
onatos do mundo (2005 e onatos do mundo (2005 e 
2006) em representação da 2006) em representação da 
Seleção Nacional de Remo, Seleção Nacional de Remo, 

na categoria de juniores, al-na categoria de juniores, al-
cançando um 7.º e um 12.º cançando um 7.º e um 12.º 
lugar em Skiff (1x), vencedor lugar em Skiff (1x), vencedor 
da Regata de Gent (Bélgica da Regata de Gent (Bélgica 
em 2006) em Skiff (1x), no em 2006) em Skiff (1x), no 
escalão júnior, tendo ainda escalão júnior, tendo ainda 
conquistado mais de uma conquistado mais de uma 
dezena de títulos nacionais, dezena de títulos nacionais, 
vários segundos e terceiros vários segundos e terceiros 
lugares em campeonatos na-lugares em campeonatos na-
cionais, para além de outros cionais, para além de outros 
excelentes resultados des-excelentes resultados des-
portivos que alcançou em portivos que alcançou em 
regatas internacionais.regatas internacionais.

Recorde-se ainda que a Recorde-se ainda que a 
Regata Internacional Ponte Regata Internacional Ponte 
da Amizade (VNCerveira), da Amizade (VNCerveira), 
também estava nomeada também estava nomeada 
para o prémio “Evento Des-para o prémio “Evento Des-
portivo” a par do Acos TT portivo” a par do Acos TT 
(Arcos de Valdevez) e da (Arcos de Valdevez) e da 

Final 8 Taça de Portugal de Final 8 Taça de Portugal de 
Basquetebol (Fafe), sendo Basquetebol (Fafe), sendo 
esta última a grande vence-esta última a grande vence-
dora.dora.

Campeonato Nacional Campeonato Nacional 
de Fundo Shell 8 Júnior de Fundo Shell 8 Júnior 
Remadores da Associação Remadores da Associação 
Desportiva e Cultural da Juventude Desportiva e Cultural da Juventude 
de Cerveira brilham em Melres de Cerveira brilham em Melres 

Decorreu no passado dia 10 de março na Freguesia de Decorreu no passado dia 10 de março na Freguesia de 
Melres (Gondomar) o Campeonato Nacional de Fundo. Melres (Gondomar) o Campeonato Nacional de Fundo. 

A ADCJC participou com duas equipas, 8+ Júnior mascu-A ADCJC participou com duas equipas, 8+ Júnior mascu-
lino composto por Tiago Pontes Alexandre, Filipe Melo, João lino composto por Tiago Pontes Alexandre, Filipe Melo, João 
Costa Diogo Teixeira, Samuel Almeida, Thomas Mendes, Ivo Costa Diogo Teixeira, Samuel Almeida, Thomas Mendes, Ivo 
Carvalho e o timoneiro Nuno Oliveira. Carvalho e o timoneiro Nuno Oliveira. 

Não sendo a ADCJC favorita à partida, pois nesta regata Não sendo a ADCJC favorita à partida, pois nesta regata 
participavam clubes que já venceram a regatas várias vezes, participavam clubes que já venceram a regatas várias vezes, 
como o Caminhense e o Infante, os remadores de Cerveira como o Caminhense e o Infante, os remadores de Cerveira 
com uma equipa muito ligeira tiveram uma largada muito fra-com uma equipa muito ligeira tiveram uma largada muito fra-
ca em virtude do forte vento que se fazia sentir, vento esse ca em virtude do forte vento que se fazia sentir, vento esse 
que os empurrou para último lugar obrigando a fazer uma que os empurrou para último lugar obrigando a fazer uma 
regata de trás para a frente, mas com uma boa reação e for-regata de trás para a frente, mas com uma boa reação e for-
te atitude competitiva, fi zeram uma excelente regata tendo te atitude competitiva, fi zeram uma excelente regata tendo 
cortado a meta em 2.º lugar a poucos metros do vencedor o cortado a meta em 2.º lugar a poucos metros do vencedor o 
Infante, tendo deixado para trás outras boas equipas como Infante, tendo deixado para trás outras boas equipas como 
o Caminhense que surpreendentemente fi cou a 1 minuto do o Caminhense que surpreendentemente fi cou a 1 minuto do 
Cerveira. Cerveira. 

No 2X sénior feminino, composto por Rafaela Malheiro No 2X sénior feminino, composto por Rafaela Malheiro 
e Ana Fonseca a ADCJC obteve um modesto 6.º lugar em e Ana Fonseca a ADCJC obteve um modesto 6.º lugar em 
virtude de uma avaria técnica no pau de voga de uma das virtude de uma avaria técnica no pau de voga de uma das 
atletas. atletas. 

Clube cerveirense solidário com Clube cerveirense solidário com 
um jovem a precisar de ajudaum jovem a precisar de ajuda

O Clube Clássicos O Clube Clássicos 
Ibéricos de Vila Nova de Ibéricos de Vila Nova de 
Cerveira vai apoiar, em Cerveira vai apoiar, em 
23 de março, uma inicia-23 de março, uma inicia-
tiva a favor de alguém tiva a favor de alguém 
que necessita de ajuda.que necessita de ajuda.

Trata-se de um acon-Trata-se de um acon-
tecimento solidário que tecimento solidário que 
vai decorrer em Melga-vai decorrer em Melga-

ço, no Centro de Está-ço, no Centro de Está-
gios, entre as 9h00 e as gios, entre as 9h00 e as 
01h00, de apoio a um 01h00, de apoio a um 
jovem, de nome Simão, jovem, de nome Simão, 
que precisa de ser aju-que precisa de ser aju-
dado. dado. 

Por isso, o Clube de Por isso, o Clube de 
Clássicos Ibéricos de Clássicos Ibéricos de 
Vila Nova de Cerveira Vila Nova de Cerveira 

espera que os seus sim-espera que os seus sim-
patizantes se associem patizantes se associem 
a este ato de solidarieda-a este ato de solidarieda-
de em favor de um jovem de em favor de um jovem 
que está precisando de que está precisando de 
fazer duas operações, fazer duas operações, 
cujos custos a família cujos custos a família 
não tem condições de não tem condições de 
suportar.suportar.
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Textos da responsabilidade do Gabinete de Imprensa da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira

A Câmara Municipal lançou o desafi o A Câmara Municipal lançou o desafi o 
e os comerciantes aderiram. O resultado e os comerciantes aderiram. O resultado 
são centenas de “judinhas” espalhados são centenas de “judinhas” espalhados 
por ruas e montras de estabelecimentos por ruas e montras de estabelecimentos 
comerciais, uma atração acrescida para comerciais, uma atração acrescida para 
os visitantes, que encontram nesta épo-os visitantes, que encontram nesta épo-
ca a Vila mais colorida e decorada com ca a Vila mais colorida e decorada com 
bonecos de todos os tamanhos.       bonecos de todos os tamanhos.       

A fi gura de Judas inspirou a criativi-A fi gura de Judas inspirou a criativi-
dade popular e assim nasceram os “ju-dade popular e assim nasceram os “ju-
dinhas”, bonecos toscos, construídos à dinhas”, bonecos toscos, construídos à 
base de pedaços de madeira ebase de pedaços de madeira e “vestidos“ “vestidos“  
com farrapos coloridos. A imaginação com farrapos coloridos. A imaginação 
de cada um faz o resto. Os “judinhas”, de cada um faz o resto. Os “judinhas”, 
porém, têm por norma “vida curta”. Cria-porém, têm por norma “vida curta”. Cria-
dos em ateliês, são exibidos no dia da dos em ateliês, são exibidos no dia da 
queima de Judas, quando a população é queima de Judas, quando a população é 
convidada a brandir os bonecos.convidada a brandir os bonecos.

Este ano, a Câmara desafi ou os co-Este ano, a Câmara desafi ou os co-
merciantes a construírem “judinhas” e a merciantes a construírem “judinhas” e a 
decorarem ruas e espaços comerciais. decorarem ruas e espaços comerciais. 
O município forneceu os materiais, todos O município forneceu os materiais, todos 
reciclados, e o desafi o foi aceite: Desde reciclados, e o desafi o foi aceite: Desde 
o fi nal da passada semana, centenas o fi nal da passada semana, centenas 
de bonecos estão espalhados pela Vila. de bonecos estão espalhados pela Vila. 

São de todos os tamanhos e alguns de-São de todos os tamanhos e alguns de-
les bastante criativos.   les bastante criativos.   

  
Ateliê e procissão de “judinhas” Ateliê e procissão de “judinhas” 

Os já tradicionais ateliês de constru-Os já tradicionais ateliês de constru-
ção de “judinhas”, dirigidos à população ção de “judinhas”, dirigidos à população 
de Vila Nova de Cerveira, vão ter lugar de Vila Nova de Cerveira, vão ter lugar 
este ano como habitualmente, decorren-este ano como habitualmente, decorren-
do entre os dias 25 e 28, no Terreio, das do entre os dias 25 e 28, no Terreio, das 
15h00 às 18h00.15h00 às 18h00.

Para a construção destes “judinhas”, Para a construção destes “judinhas”, 
que serão distribuídos e manipulados que serão distribuídos e manipulados 
pelos espectadores no dia do espectá-pelos espectadores no dia do espectá-
culo, dia 30 de março, serão disponi-culo, dia 30 de março, serão disponi-
bilizados os materiais necessários e a bilizados os materiais necessários e a 
iniciativa contará com o apoio das Co-iniciativa contará com o apoio das Co-
médias do Minho. médias do Minho. 

A novidade será a Procissão e Judas, A novidade será a Procissão e Judas, 
no dia 30, pelas 15h00, É uma espécie no dia 30, pelas 15h00, É uma espécie 
de “baile” de Judas construídos pela po-de “baile” de Judas construídos pela po-
pulação de Vila Nova de Cerveira, que pulação de Vila Nova de Cerveira, que 
em procissão serão levados para a “For-em procissão serão levados para a “For-
ca” no Castelo de Vila Nova de Cerveira.ca” no Castelo de Vila Nova de Cerveira.

O espectáculo de teatro “Queima de O espectáculo de teatro “Queima de 
Judas” está prestes a regressar ao Cas-Judas” está prestes a regressar ao Cas-
telo de Cerveira. Vai acontecer no dia 30 telo de Cerveira. Vai acontecer no dia 30 
de março, pelas 22h30, cumprindo uma de março, pelas 22h30, cumprindo uma 
tradição de sucesso. A organização é da tradição de sucesso. A organização é da 
responsabilidade da Câmara Municipal e responsabilidade da Câmara Municipal e 
a produção está a cargo das Comédias a produção está a cargo das Comédias 
do Minho. A direção do espectáculo será do Minho. A direção do espectáculo será 
de Gonçalo Fonseca e Tânia Almeida e de Gonçalo Fonseca e Tânia Almeida e 
o evento deste ano conta com a parti-o evento deste ano conta com a parti-
cipação do Grupo de Teatro Amador de cipação do Grupo de Teatro Amador de 
Cerveira - Outra Cena.Cerveira - Outra Cena.

A “Queima de Judas” é uma festa po-A “Queima de Judas” é uma festa po-

pular que tem lugar no sá-pular que tem lugar no sá-
bado que antecede a Pás-bado que antecede a Pás-
coa, na qual se recupera coa, na qual se recupera 
o ritual pagão da morte o ritual pagão da morte 
do ano velho e da chega-do ano velho e da chega-
da da primavera. Nesta da da primavera. Nesta 
representação de pendor representação de pendor 
judaico-cristão, condena-judaico-cristão, condena-
se Judas, o traidor, e fes-se Judas, o traidor, e fes-
teja-se a ressurreição de teja-se a ressurreição de 
Jesus Cristo. Jesus Cristo. 

A “Queima de Judas” A “Queima de Judas” 
de Cerveira tornou-se, de Cerveira tornou-se, 
após várias edições com após várias edições com 
sucesso, no maior espetá-sucesso, no maior espetá-
culo de teatro comunitário culo de teatro comunitário 
do Vale do Minho, duran-do Vale do Minho, duran-
te a Semana Santa. Mui-te a Semana Santa. Mui-
ta coisa pode acontecer ta coisa pode acontecer 
durante a representação, durante a representação, 
mas uma coisa é certa… mas uma coisa é certa… 
Judas é condenado à fo-Judas é condenado à fo-
gueira! Antes da sua mor-gueira! Antes da sua mor-
te, é lido o seu testamen-te, é lido o seu testamen-
to, no qual é deixado ao to, no qual é deixado ao 
Concelho e ao País, um Concelho e ao País, um 
conjunto de conselhos e conjunto de conselhos e 
críticas. críticas. 

No ano passado a No ano passado a 
“Queima de Judas” foi “Queima de Judas” foi 
um musical, e este ano…um musical, e este ano…

como será? Fica a pergunta e a resposta como será? Fica a pergunta e a resposta 
será dada sábado, dia 30 de março.será dada sábado, dia 30 de março.

Entre os objectivos deste espectácu-Entre os objectivos deste espectácu-
lo, que recupera velhos usos, destaca-lo, que recupera velhos usos, destaca-
se a preservação da tradição da Queima se a preservação da tradição da Queima 
do Judas em Vila Nova de Cerveira; o do Judas em Vila Nova de Cerveira; o 
estímulo e enriquecimento da programa-estímulo e enriquecimento da programa-
ção cultural; a dinamização do comércio ção cultural; a dinamização do comércio 
local; a promoção da cultura popular na local; a promoção da cultura popular na 
região e a conquista de novos públicos região e a conquista de novos públicos 
com a diversifi cação de eventos sazo-com a diversifi cação de eventos sazo-
nais.nais.

Entre 24 e 31 de março decorrem em Vila Nova de Cerveira as festividades Entre 24 e 31 de março decorrem em Vila Nova de Cerveira as festividades 
da Semana Santa. No Domingo de Ramos começam as celebrações, com a bênção da Semana Santa. No Domingo de Ramos começam as celebrações, com a bênção 
dos ramos e a eucaristia dominical. Nos restantes dias, o programa é variado, mas dos ramos e a eucaristia dominical. Nos restantes dias, o programa é variado, mas 
paralelamente, este período é também uma oportunidade para revisitar o percurso paralelamente, este período é também uma oportunidade para revisitar o percurso 
da Via Sacra, com os sete Nichos da Paixão de Cristo.da Via Sacra, com os sete Nichos da Paixão de Cristo.

Trata-se de um conjunto de sete oratórios da Paixão de Cristo, com os Pas-Trata-se de um conjunto de sete oratórios da Paixão de Cristo, com os Pas-
sos da Via Sacra, em estilo barroco, (Senhor no Horto, Senhor ao Pé da Cruz, sos da Via Sacra, em estilo barroco, (Senhor no Horto, Senhor ao Pé da Cruz, 
Senhor da Prisão, Senhor da Cana Verde, Senhor das Oliveiras, Senhor dos Pas-Senhor da Prisão, Senhor da Cana Verde, Senhor das Oliveiras, Senhor dos Pas-
sos e Senhor dos Martírios) construídos nos séculos XVII – XVIII, apresentam uma sos e Senhor dos Martírios) construídos nos séculos XVII – XVIII, apresentam uma 
arquitetura semelhante. Distribuem-se pelo aro histórico da vila e na Semana Santa, arquitetura semelhante. Distribuem-se pelo aro histórico da vila e na Semana Santa, 
são palco de manifestações de fé, na procissão de Passos, durante a qual se fazem são palco de manifestações de fé, na procissão de Passos, durante a qual se fazem 
ouvir os cânticos da Verónica.ouvir os cânticos da Verónica.

PROGRAMAPROGRAMA
24 - Domingo de Ramos24 - Domingo de Ramos
Bênção dos Ramos e Eucaristia Bênção dos Ramos e Eucaristia 
Local: Igreja Matriz de Vila Nova de Cerveira| Horário: 11h00Local: Igreja Matriz de Vila Nova de Cerveira| Horário: 11h00
Local: Igreja da Misericórdia | Horário: 12h00Local: Igreja da Misericórdia | Horário: 12h00

27 - Quarta-feira Santa27 - Quarta-feira Santa
Missa Vespertina pelos irmãos vivos e falecidos da MisericórdiaMissa Vespertina pelos irmãos vivos e falecidos da Misericórdia
Local: Igreja da Misericórdia | Horário: 17h00Local: Igreja da Misericórdia | Horário: 17h00
Local: Igreja Matriz de Vila Nova de Cerveira| Horário: 18h00Local: Igreja Matriz de Vila Nova de Cerveira| Horário: 18h00

28 - Quinta-feira Santa28 - Quinta-feira Santa
LauspereneLausperene
Local: Igreja da Misericórdia | Horário: 15h00Local: Igreja da Misericórdia | Horário: 15h00
Procissão com a Imagem de Nossa Senhora da Soledade para a Igreja MatrizProcissão com a Imagem de Nossa Senhora da Soledade para a Igreja Matriz
Local: Igreja da Misericórdia | Horário: 17h00Local: Igreja da Misericórdia | Horário: 17h00
Cerimonial da Última Ceia e Lava-pésCerimonial da Última Ceia e Lava-pés
Local: Igreja Paroquial de Covas | Horário: 18h00Local: Igreja Paroquial de Covas | Horário: 18h00
Procissão dos Passos: Solene Procissão dos passos que percorrerá as ruas da Vila Procissão dos Passos: Solene Procissão dos passos que percorrerá as ruas da Vila 
parando nos nichos ao longo do percurso, fazendo-se ouvir os cânticos de Verónica.parando nos nichos ao longo do percurso, fazendo-se ouvir os cânticos de Verónica.
Na Igreja Matriz será proclamado o sermão do encontro.Na Igreja Matriz será proclamado o sermão do encontro.
A procissão recolhe à Igreja da Misericórdia, terminando com a bênção do Santo A procissão recolhe à Igreja da Misericórdia, terminando com a bênção do Santo 
Lenho.Lenho.
21h00: Igreja Matriz e Centro Histórico de Vila Nova de Cerveira21h00: Igreja Matriz e Centro Histórico de Vila Nova de Cerveira

29 - Sexta-Feira Santa29 - Sexta-Feira Santa
Adoração da CruzAdoração da Cruz
Liturgia da Palavra, Adoração da Cruz e distribuição da ComunhãoLiturgia da Palavra, Adoração da Cruz e distribuição da Comunhão
Local: Igreja Matriz | Horário: 15h00Local: Igreja Matriz | Horário: 15h00
Celebração da Paixão e Morte e Via SacraCelebração da Paixão e Morte e Via Sacra
Local: Igreja Paroquial de Covas | Horário: 15h00Local: Igreja Paroquial de Covas | Horário: 15h00
Via SacraVia Sacra
Local: Senhor do Outeirinho – Freguesia de Covas Local: Senhor do Outeirinho – Freguesia de Covas 
Horário: 21h00Horário: 21h00

30 - Sábado30 - Sábado
Vigília PascalVigília Pascal
Local: Igreja Paroquial de Covas | Horário: 20h30Local: Igreja Paroquial de Covas | Horário: 20h30
Vigília PascalVigília Pascal
Liturgia da Luz, Liturgia da Palavra, Liturgia Baptismal e Liturgia EucarísticaLiturgia da Luz, Liturgia da Palavra, Liturgia Baptismal e Liturgia Eucarística
Local: Igreja Matriz | Horário: 21h00Local: Igreja Matriz | Horário: 21h00

31 - Domingo e segunda-feira de Páscoa31 - Domingo e segunda-feira de Páscoa
Compasso PascalCompasso Pascal
Local: Freguesias do Concelho | Horário: 10h00Local: Freguesias do Concelho | Horário: 10h00

Semana Santa Semana Santa 
entre 24 e 31 de marçoentre 24 e 31 de março

Centenas de “judinhas” decoram ruas Centenas de “judinhas” decoram ruas 
de Cerveira numa iniciativa da Câmara de Cerveira numa iniciativa da Câmara 
Municipal e dos comerciantesMunicipal e dos comerciantes

“Queima de Judas” no Castelo de Cerveira“Queima de Judas” no Castelo de Cerveira



6 | Informação do Concelho6 | Informação do Concelho Cerveira Nova - Cerveira Nova - 20 de março20 de março  de 2013de 2013

www.cerveiranova.pt

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

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

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

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

NIF: 144 609 150

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

Chefe de Redacção: José Lopes Gonçalves

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

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

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

Tiragem desta edição: 1300 exemplares

Assinaturas:
Portugal - anuidade.......................................   € 20,00
Estrangeiro (Económico) - anuidade.............   € 30,00
Estrangeiro (Correio Azul) - anuidade...........   € 50,00
Digital - anuidade...........................................  € 12,50

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

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

MEDALHA DE MÉRITO CONCELHIO

Alunas da Escola Básica e Alunas da Escola Básica e 
Secundária de Vila Nova de Secundária de Vila Nova de 
Cerveira sagram-se campeãs Cerveira sagram-se campeãs 
distritais de futsal femininodistritais de futsal feminino

No passado dia 23 de fevereiro, em Melgaço, a equipa de No passado dia 23 de fevereiro, em Melgaço, a equipa de 
futsal feminino da Escola Básica e Secundária de Vila Nova futsal feminino da Escola Básica e Secundária de Vila Nova 
de Cerveira sagrou-se campeã no campeonato distrital de de Cerveira sagrou-se campeã no campeonato distrital de 
desporto escolar. desporto escolar. 

 Depois de cinco vitórias e uma derrota, com o maior nú- Depois de cinco vitórias e uma derrota, com o maior nú-
mero de golos marcados e menor número de golos sofridos, mero de golos marcados e menor número de golos sofridos, 
as alunas de Vila Nova de Cerveira foram recompensadas as alunas de Vila Nova de Cerveira foram recompensadas 
com o título de campeãs distritais, apesar da forte réplica por com o título de campeãs distritais, apesar da forte réplica por 
parte da escola de Melgaço.parte da escola de Melgaço.

As jogadoras que participaram nas várias jornadas e que As jogadoras que participaram nas várias jornadas e que 
com o seu empenho e entrega permitiram este título foram: com o seu empenho e entrega permitiram este título foram: 
Ana Filipa Fernandes, Maria Cruz, Laura Conde, Lara Gon-Ana Filipa Fernandes, Maria Cruz, Laura Conde, Lara Gon-
çalves, Lara Lameira, Mafalda Conde, Inês Quintas, Sara çalves, Lara Lameira, Mafalda Conde, Inês Quintas, Sara 
Fernandes, Matilde Conde, Núria Dantas, Vitória Sousa e Fernandes, Matilde Conde, Núria Dantas, Vitória Sousa e 
Joana Leal.Joana Leal.

Órgãos sociais da Órgãos sociais da 
Associação Pensar CerveiraAssociação Pensar Cerveira

A Associação Pensar Cerveira A Associação Pensar Cerveira 
elegeu, no passado dia 2 de elegeu, no passado dia 2 de 
março, os seus primeiros março, os seus primeiros 
órgãos sociais, que são os órgãos sociais, que são os 
seguintes:seguintes:
Direção:Direção:
Presidente - José Rodrigues Pereira; vice-presidente - Aris-Presidente - José Rodrigues Pereira; vice-presidente - Aris-
tides Manuel Rodrigues Martins; tesoureiro - Cândido Maga-tides Manuel Rodrigues Martins; tesoureiro - Cândido Maga-
lhães Malheiro; secretário - Mário Luís Fernandes Afonso; lhães Malheiro; secretário - Mário Luís Fernandes Afonso; 
vogais - Ana Maria da Cunha Montenegro, Silvério José Al-vogais - Ana Maria da Cunha Montenegro, Silvério José Al-
ves de Carvalho Carvalho e Vítor Manuel Inácio Costa; su-ves de Carvalho Carvalho e Vítor Manuel Inácio Costa; su-
plentes - João Fernando Brito Nogueira, Vítor Manuel Vieira plentes - João Fernando Brito Nogueira, Vítor Manuel Vieira 
Rocha e Irene Cristina Costa Esmeriz.Rocha e Irene Cristina Costa Esmeriz.

Mesa da Assembleia:Mesa da Assembleia:
Presidente - Vítor Nelson Esteves Torres da Silva; vice-presi-Presidente - Vítor Nelson Esteves Torres da Silva; vice-presi-
dente - Pedro Soares; secretário - Maria Margarida da Rocha dente - Pedro Soares; secretário - Maria Margarida da Rocha 
Barbosa.Barbosa.

Conselho Fiscal:Conselho Fiscal:
Presidente - José Augusto Cantinho Venade; vogais - João Presidente - José Augusto Cantinho Venade; vogais - João 
Manuel Araújo Domingues Caldas e Maria Alberta Ferreira Manuel Araújo Domingues Caldas e Maria Alberta Ferreira 
Rocha.Rocha.

NotaNota: - A Associação Pensar Cerveira é, segundo o que : - A Associação Pensar Cerveira é, segundo o que 
já foi publicado na última edição de “Cerveira Nova”, uma já foi publicado na última edição de “Cerveira Nova”, uma 
instituição que, entre outras ações de caráter local, poderá instituição que, entre outras ações de caráter local, poderá 
apresentar candidaturas às próximas eleições autárquicas.apresentar candidaturas às próximas eleições autárquicas.

Centenária procissão de Centenária procissão de 
Quinta-feira Santa percorrerá Quinta-feira Santa percorrerá 
as ruas de Cerveira em 28 as ruas de Cerveira em 28 
de marçode março

Seguindo uma tradição que já conta centenas de anos, Seguindo uma tradição que já conta centenas de anos, 
realiza-se na vila de Cerveira, em 28 de março, a procissão realiza-se na vila de Cerveira, em 28 de março, a procissão 
de Quinta-feira Santa.de Quinta-feira Santa.

O início está marcado para as 21 horas, sendo antecedi-O início está marcado para as 21 horas, sendo antecedi-
da a cerimónia da noite pela hora de adoração, na igreja da da a cerimónia da noite pela hora de adoração, na igreja da 
Misericórdia, entre as 15 e as 17 horas.Misericórdia, entre as 15 e as 17 horas.

Na Procissão de Passos, que percorrerá as principais ar-Na Procissão de Passos, que percorrerá as principais ar-
térias da sede do concelho, visitando os nichos evocativos térias da sede do concelho, visitando os nichos evocativos 
da Paixão de Cristo, vai participar a Banda Musical de La-da Paixão de Cristo, vai participar a Banda Musical de La-
nhelas e também uma jovem que interpretará a fi gura bíblica nhelas e também uma jovem que interpretará a fi gura bíblica 
da “Verónica”.da “Verónica”.

A organização é da Santa Casa da Misericórdia de Vila A organização é da Santa Casa da Misericórdia de Vila 
Nova de Cerveira.Nova de Cerveira.

Jornalista Manso Preto reclama Jornalista Manso Preto reclama 
anulação de buscas e quer anulação de buscas e quer 
material apreendido de voltamaterial apreendido de volta

O Sindicato dos Jorna-O Sindicato dos Jorna-
listas considerou ilegal uma listas considerou ilegal uma 
busca realizada pela Polícia busca realizada pela Polícia 
Judiciária (PJ) em casa do Judiciária (PJ) em casa do 
jornalista Manso Preto, em jornalista Manso Preto, em 
Viana do Castelo, durante a Viana do Castelo, durante a 
qual foram apreendidos com-qual foram apreendidos com-
putadores e outro material.putadores e outro material.

Em comunicado, a estru-Em comunicado, a estru-
tura sindical que representa tura sindical que representa 
os jornalistas diz que a bus-os jornalistas diz que a bus-
ca não foi presidida por um ca não foi presidida por um 
juiz de instrução, nem acom-juiz de instrução, nem acom-
panhada pelo presidente do Sindicato, “ao contrário do que panhada pelo presidente do Sindicato, “ao contrário do que 
determina o Estatuto do Jornalista, e apesar de Manso Preto determina o Estatuto do Jornalista, e apesar de Manso Preto 
ter invocado o segredo profi ssional”. “O presidente do Sindi-ter invocado o segredo profi ssional”. “O presidente do Sindi-
cato dirigiu-se ao local apenas para prestar auxílio ao jorna-cato dirigiu-se ao local apenas para prestar auxílio ao jorna-
lista, tendo advertido os elementos da PJ de que estavam lista, tendo advertido os elementos da PJ de que estavam 
a realizar uma diligência ilegal e de que iria ser levantado a realizar uma diligência ilegal e de que iria ser levantado 
o incidente de proteção do sigilo profi ssional”, refere a nota o incidente de proteção do sigilo profi ssional”, refere a nota 
divulgada hoje à noite.divulgada hoje à noite.

Segundo o Sindicato, que não revela qual o motivo ou Segundo o Sindicato, que não revela qual o motivo ou 
processo que levou à busca, os elementos da PJ invocaram processo que levou à busca, os elementos da PJ invocaram 
instruções do Ministério Público e insistiram em apreender instruções do Ministério Público e insistiram em apreender 
os equipamentos. Perante isto, foi exigido à PJ que selasse os equipamentos. Perante isto, foi exigido à PJ que selasse 
o material apreendido, “a fi m de garantir a sua inviolabilidade o material apreendido, “a fi m de garantir a sua inviolabilidade 
até à decisão sobre o referido incidente”.até à decisão sobre o referido incidente”.

O jornalista Manso Preto e o presidente do Sindicato dos O jornalista Manso Preto e o presidente do Sindicato dos 
Jornalistas, Alfredo Maia, já enviaram ao Tribunal de Instru-Jornalistas, Alfredo Maia, já enviaram ao Tribunal de Instru-
ção Criminal do Porto requerimentos a reclamar a anulação ção Criminal do Porto requerimentos a reclamar a anulação 
das buscas e a restituição do material que foi apreendido.das buscas e a restituição do material que foi apreendido.

In - “Alto Minho”, de 13/3/2013In - “Alto Minho”, de 13/3/2013

Nota de C.NNota de C.N.: - José Manso Preto é um cerveirense espe-.: - José Manso Preto é um cerveirense espe-
cializado em jornalismo de investigação e autor, entre outros cializado em jornalismo de investigação e autor, entre outros 
trabalhos de monta, do famoso livro “Minho Connection”.trabalhos de monta, do famoso livro “Minho Connection”.

Em Vila Nova de Cerveira Em Vila Nova de Cerveira 
Testemunhas de Jeová Testemunhas de Jeová 
celebram morte de Jesus Cristo celebram morte de Jesus Cristo 
em 6 de abrilem 6 de abril

Com um discurso bíblico especial intitulado “A morte é o Com um discurso bíblico especial intitulado “A morte é o 
fi m de tudo?”, as Testemunhas de Jeová vão celebrar, em 6 fi m de tudo?”, as Testemunhas de Jeová vão celebrar, em 6 
de abril, pelas 20,00 horas, no Salão do Reino (junto à GNR), de abril, pelas 20,00 horas, no Salão do Reino (junto à GNR), 
situado no Largo de São Miguel, em Vila Nova de Cerveira, a situado no Largo de São Miguel, em Vila Nova de Cerveira, a 
morte de Jesus Cristo.morte de Jesus Cristo.

Recorde-se que, segundo as Testemunha de Jeová, este Recorde-se que, segundo as Testemunha de Jeová, este 
ano, a data em que ocorreu a morte de Jesus cai na terça-ano, a data em que ocorreu a morte de Jesus cai na terça-
feira, 26 de março, após o pôr-do-sol, dia em que também feira, 26 de março, após o pôr-do-sol, dia em que também 
será celebrada uma reunião especial.será celebrada uma reunião especial.

Benefícios para o Centro Benefícios para o Centro 
Paroquial de CamposParoquial de Campos

O Centro Social e Paroquial de Campos é uma Institui-O Centro Social e Paroquial de Campos é uma Institui-
ção Particular de Solidariedade Social, de utilidade pública, ção Particular de Solidariedade Social, de utilidade pública, 
que poderá ser ajudada através da consignação fi scal, de que poderá ser ajudada através da consignação fi scal, de 
uma forma solidária, sem qualquer custo para quem quiser uma forma solidária, sem qualquer custo para quem quiser 
colaborar.colaborar.

Para tal basta que, ao preencher a declaração de IRS Para tal basta que, ao preencher a declaração de IRS 
referente ao ano de 2012 coloque uma cruz no campo 9 do referente ao ano de 2012 coloque uma cruz no campo 9 do 
anexo H, consignação de 0,5% do imposto liquidado, no es-anexo H, consignação de 0,5% do imposto liquidado, no es-
paço destinado às “instituições particulares de solidariedade paço destinado às “instituições particulares de solidariedade 
social ou pessoas coletivas de utilidade pública”, não deixan-social ou pessoas coletivas de utilidade pública”, não deixan-
do de indicar o NIPC 502339527.do de indicar o NIPC 502339527.

Relembra-se que o preenchimento deste campo em nada Relembra-se que o preenchimento deste campo em nada 
infl uencia o valor do reembolso/pagamento de IRS.infl uencia o valor do reembolso/pagamento de IRS.

Inauguradas em Cerveira Inauguradas em Cerveira 
exposições “Plural Out Project” exposições “Plural Out Project” 
e “Residências12”e “Residências12”

A Fundação Bienal de Cerveira inaugurou no Fórum Cul-A Fundação Bienal de Cerveira inaugurou no Fórum Cul-
tural, no dia 16 de março, as exposições “Plural Out Project” tural, no dia 16 de março, as exposições “Plural Out Project” 
e “Residências12”, coordenadas por Augusto Canedo.e “Residências12”, coordenadas por Augusto Canedo.

Na exposição “Plural Out Project” pode observar-se «a Na exposição “Plural Out Project” pode observar-se «a 
obra de vários artistas plásticos, com identidades diversas, obra de vários artistas plásticos, com identidades diversas, 
experiências heterogéneas, muitas vezes contraditórias, experiências heterogéneas, muitas vezes contraditórias, 
cada um portador de uma pluralidade de disposições, de cada um portador de uma pluralidade de disposições, de 
formas de viver, de sentir, de agir, de comunicar, refl etidas formas de viver, de sentir, de agir, de comunicar, refl etidas 
invariavelmente na sua obra».invariavelmente na sua obra».

Na “Residência12” estão expostos «alguns trabalhos dos Na “Residência12” estão expostos «alguns trabalhos dos 
artistas plásticos que integraram o programa de Residências artistas plásticos que integraram o programa de Residências 
Artísticas de 2012, na Casa do Artista Pintor Jaime Isidoro, Artísticas de 2012, na Casa do Artista Pintor Jaime Isidoro, 
promovido pela Fundação Bienal de Cerveira».promovido pela Fundação Bienal de Cerveira».

Inseridas na programação anual para 2013 da Fundação Inseridas na programação anual para 2013 da Fundação 
Bienal de Cerveira, as exposições estarão patentes até 18 Bienal de Cerveira, as exposições estarão patentes até 18 
de maio.de maio.

Alunos do 11º A e 12º ano da Alunos do 11º A e 12º ano da 
Escola Básica e Secundária de Escola Básica e Secundária de 
Vila nova de Cerveira visitaram Vila nova de Cerveira visitaram 
Mafra e Lisboa, no âmbito Mafra e Lisboa, no âmbito 
das disciplinas de Português, das disciplinas de Português, 
Matemática, Biologia e HistóriaMatemática, Biologia e História

Nos dias 21 e 22 de fevereiro, os alunos do 11º A e do 12º Nos dias 21 e 22 de fevereiro, os alunos do 11º A e do 12º 
ano da Escola Básica e Secundária de Vila Nova de Cerveira ano da Escola Básica e Secundária de Vila Nova de Cerveira 
realizaram uma visita de estudo a Mafra e Lisboa. realizaram uma visita de estudo a Mafra e Lisboa. 

No dia 21, visitaram a Palácio Nacional de Mafra, um No dia 21, visitaram a Palácio Nacional de Mafra, um 
dos mais importantes monumentos representativos da arte dos mais importantes monumentos representativos da arte 
Barroca em Portugal, cuja construção constitui uma das li-Barroca em Portugal, cuja construção constitui uma das li-
nhas narrativas do romance “Memorial do Convento” de José nhas narrativas do romance “Memorial do Convento” de José 
Saramago. Já em Lisboa, o grupo pode conhecer o Instituto Saramago. Já em Lisboa, o grupo pode conhecer o Instituto 
Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge e a coleção de Arte Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge e a coleção de Arte 
Moderna e Contemporânea do Museu Berardo no CCB.Moderna e Contemporânea do Museu Berardo no CCB.

Durante os dois dias, percorreram alguns espaços de Lis-Durante os dois dias, percorreram alguns espaços de Lis-
boa descritos nas obras dos grandes escritores como Eça de boa descritos nas obras dos grandes escritores como Eça de 
Queirós, Cesário Verde, José Saramago, Fernando Pessoa: Queirós, Cesário Verde, José Saramago, Fernando Pessoa: 
o Chiado, a rua Garrett, o Rossio, a Avenida da Liberdade, o o Chiado, a rua Garrett, o Rossio, a Avenida da Liberdade, o 
Bairro alto, o largo de S. Carlos. Por último, visitaram o café/Bairro alto, o largo de S. Carlos. Por último, visitaram o café/
restaurante Martinho da Arcada, cuja história está associada restaurante Martinho da Arcada, cuja história está associada 
às artes e letras portuguesas tendo sido frequentado por po-às artes e letras portuguesas tendo sido frequentado por po-
líticos, escritores, intelectuais. Um dos seus clientes mais as-líticos, escritores, intelectuais. Um dos seus clientes mais as-
síduos foi Fernando Pessoa, que, ainda hoje, tem uma mesa síduos foi Fernando Pessoa, que, ainda hoje, tem uma mesa 
reservada. Diz-se que o poeta terá ali tomado um último café reservada. Diz-se que o poeta terá ali tomado um último café 
com Almada Negreiros, três dias antes de morrer em 30 de com Almada Negreiros, três dias antes de morrer em 30 de 
novembro de 1935.novembro de 1935.

A organização desta visita esteve a cargo dos professo-A organização desta visita esteve a cargo dos professo-
res das referidas disciplinas, que se congratulam com o su-res das referidas disciplinas, que se congratulam com o su-
cesso da mesma, salientando o comportamento exemplar de cesso da mesma, salientando o comportamento exemplar de 
todos os alunos.todos os alunos.

ETAP- Escola Profi ssional ETAP- Escola Profi ssional 
e Hospital Santa Luzia de e Hospital Santa Luzia de 
Viana do Castelo inauguram Viana do Castelo inauguram 
exposição “Mulher”exposição “Mulher”

No dia 8 de março, no Hospital de Santa Luzia, teve lugar No dia 8 de março, no Hospital de Santa Luzia, teve lugar 
a inauguração da exposição coletiva de fotografi a “Mulher”, a inauguração da exposição coletiva de fotografi a “Mulher”, 
apresentada pelo curso Técnico de Fotografi a da ETAP- Es-apresentada pelo curso Técnico de Fotografi a da ETAP- Es-
cola Profi ssional, unidade de formação de Vila Nova de Cer-cola Profi ssional, unidade de formação de Vila Nova de Cer-
veira.veira.

A exposição teve como promotor o Serviço de Obstetrícia A exposição teve como promotor o Serviço de Obstetrícia 
do Hospital Santa Luzia de Viana do Castelo e pretendeu do Hospital Santa Luzia de Viana do Castelo e pretendeu 
comemorar o Dia Internacional da Mulher. comemorar o Dia Internacional da Mulher. 

Para além de convidados, na cerimónia de abertura esti-Para além de convidados, na cerimónia de abertura esti-
veram presentes alunos dos cursos de Técnicos de Audiovi-veram presentes alunos dos cursos de Técnicos de Audiovi-
suais e Operador de Fotografi a da ETAP.suais e Operador de Fotografi a da ETAP.

A exposição pretendeu mostrar, pela perspetiva dos alu-A exposição pretendeu mostrar, pela perspetiva dos alu-
nos do Curso de Fotografi a, as suas visões, pessoais e inti-nos do Curso de Fotografi a, as suas visões, pessoais e inti-
mistas, sobre a mulher.mistas, sobre a mulher.
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FUNERAIS
EM LOVELHE

Para o cemitério municipal efetuou-se o Para o cemitério municipal efetuou-se o 
funeral de funeral de HELENA MARIA DIONÍSIO HELENA MARIA DIONÍSIO 
MARTINSMARTINS, que contava 80 anos de ida-, que contava 80 anos de ida-
de e era natural de Ourique. Residia na de e era natural de Ourique. Residia na 
rua de Lourido e era casada com Joaquim rua de Lourido e era casada com Joaquim 
António Martins.António Martins.
Inf. Agência Funerária CaminhenseInf. Agência Funerária Caminhense

NO PORTO

Faleceu no Porto, onde residia, Faleceu no Porto, onde residia, MANUEL MANUEL 
BAETA TRINDADEBAETA TRINDADE. Casado, contava 74 . Casado, contava 74 
anos de idade e era natural de Vila Nova anos de idade e era natural de Vila Nova 
de Cerveira.de Cerveira.

EM REBOREDA
No cemitério paroquial de Reboreda foi No cemitério paroquial de Reboreda foi 
sepultado sepultado MÁRIO JOSÉ FERNANDESMÁRIO JOSÉ FERNANDES, , 
de 85 anos de idade. Era casado com Ma-de 85 anos de idade. Era casado com Ma-
ria Arminda Senhorães Senra Fernandes ria Arminda Senhorães Senra Fernandes 
e residia no lugar da Bemposta.e residia no lugar da Bemposta.
Inf. Agência Funerária Ad aeternum. Lda.Inf. Agência Funerária Ad aeternum. Lda.

EM CERVEIRA
Com a avançada idade de 93 anos foi a Com a avançada idade de 93 anos foi a 
sepultar, no cemitério municipal de Vila sepultar, no cemitério municipal de Vila 
Nova de Cerveira, Nova de Cerveira, MARIA DA CONCEI-MARIA DA CONCEI-
ÇÃO PEREIRA REBELOÇÃO PEREIRA REBELO, viúva, que re-, viúva, que re-
sidia, nos últimos anos, em Santo António sidia, nos últimos anos, em Santo António 
dos Cavaleiros.dos Cavaleiros.

LUÍS PEDRO FERNANDES CERQUEI-LUÍS PEDRO FERNANDES CERQUEI-
RARA, de 46 anos, foi sepultado no cemi-, de 46 anos, foi sepultado no cemi-
tério municipal. Era solteiro e residia na tério municipal. Era solteiro e residia na 
avenida Heróis do Ultramar, na sede do avenida Heróis do Ultramar, na sede do 
concelho cerveirense.concelho cerveirense.
Inf. Agência Funerária Ad aeternum. Lda.Inf. Agência Funerária Ad aeternum. Lda.

EM COVAS
Foi sepultada, no cemitério paroquial de Foi sepultada, no cemitério paroquial de 
Covas, Covas, DINORAH DE JESUS NOGUEI-DINORAH DE JESUS NOGUEI-
RARA, que residia em Oeiras, não obstante , que residia em Oeiras, não obstante 
ser natural de Rio de Mel - Trancoso.ser natural de Rio de Mel - Trancoso.
Inf. Agência Funerária António Guerreiro, Lda.Inf. Agência Funerária António Guerreiro, Lda.

EM SESIMBRA
Contando 81 anos de idade, faleceu em Contando 81 anos de idade, faleceu em 
Sesimbra, onde residia na Rua Damião Sesimbra, onde residia na Rua Damião 
de Gois, de Gois, JÚLIO ANTÓNIO DE BARROJÚLIO ANTÓNIO DE BARROS. S. 
O extinto, que era natural de Lovelhe, era O extinto, que era natural de Lovelhe, era 
casado com Alda da Conceição de Carva-casado com Alda da Conceição de Carva-
lho Barros.lho Barros.
Inf. Gestifunebre - Agência Funerária, Lda..Inf. Gestifunebre - Agência Funerária, Lda..

Às famílias de luto apresentamos sentidas 
condolências.

Nos montes que ladeiam a es-Nos montes que ladeiam a es-
trada Cerveira/Covas, por Sopo, os trada Cerveira/Covas, por Sopo, os 
Serviços Florestais têm executado Serviços Florestais têm executado 
limpezas, numa faixa de cerca de limpezas, numa faixa de cerca de 
dez metros, tendentes a eliminar dez metros, tendentes a eliminar 
pequenas árvores, matos, ramos, pequenas árvores, matos, ramos, 
folhagens e outros pedaços de ma-folhagens e outros pedaços de ma-
deira.deira.

Com estes trabalhos pretende-Com estes trabalhos pretende-
se evitar que em períodos estivais, se evitar que em períodos estivais, 
em que os fogos nos montes são em que os fogos nos montes são 
mais fáceis de acontecer, haja me-mais fáceis de acontecer, haja me-
nos possibilidades de propagação, nos possibilidades de propagação, 
uma vez que onde existe lenha é uma vez que onde existe lenha é 
muito mais fácil o atear de sinistros.muito mais fácil o atear de sinistros.

E por falar em lenha ocorre-me E por falar em lenha ocorre-me 
algo que ora acontece e que gos-algo que ora acontece e que gos-
taria de chamar a atenção: são as taria de chamar a atenção: são as 
queimadas com toda a madeira, queimadas com toda a madeira, 
ramos e mato cortados devorados ramos e mato cortados devorados 
pelo fogo (fogos controlados) nos pelo fogo (fogos controlados) nos 
próprios locais, o mais útil? Há próprios locais, o mais útil? Há 
quem defenda que em tempos difí-quem defenda que em tempos difí-
ceis como os atuais possa ser con-ceis como os atuais possa ser con-
siderado um desperdício o não dar siderado um desperdício o não dar 
a lenha, que depois se queima, a a lenha, que depois se queima, a 
quem tenha necessidade dela, em-quem tenha necessidade dela, em-
bora haja também quem diga que bora haja também quem diga que 
mesmo para arder, por exemplo em mesmo para arder, por exemplo em 
serviços domésticos, não seja da serviços domésticos, não seja da 
mais aconselhável.mais aconselhável.

Daí a pergunta se a lenha não Daí a pergunta se a lenha não 
poderia ter melhor utilidade? Ou poderia ter melhor utilidade? Ou 
também a pergunta: se nas queima-também a pergunta: se nas queima-

das estará a mais correta solução?das estará a mais correta solução?
Esperemos que quem de direito Esperemos que quem de direito 

possa encontrar o melhor encami-possa encontrar o melhor encami-
nhamento sempre em atenção a nhamento sempre em atenção a 
favorecer os extratos da sociedade favorecer os extratos da sociedade 
que mais necessitem.que mais necessitem.

Entretanto não podemos dei-Entretanto não podemos dei-
xar de enaltecer este trabalho dos xar de enaltecer este trabalho dos 
Serviços Florestais na limpeza dos Serviços Florestais na limpeza dos 
montes, uma ação que deveria, tam-montes, uma ação que deveria, tam-
bém, ter seguidores em algumas bém, ter seguidores em algumas 
propriedades particulares espa-propriedades particulares espa-

lhadas pelo concelho de Vila Nova lhadas pelo concelho de Vila Nova 
de Cerveira que, se não seguirem de Cerveira que, se não seguirem 
o exemplo dos Serviços Florestais, o exemplo dos Serviços Florestais, 
poderão vir a transformar-se num poderão vir a transformar-se num 
perigo eminente para a propagação perigo eminente para a propagação 
de sinistros.de sinistros.

E de «perigos nos livre Deus...».E de «perigos nos livre Deus...».

José Lopes GonçalvesJosé Lopes Gonçalves

Crónica da quinzenaCrónica da quinzena

A lenha não poderia ter melhor utilidade? Ou nas A lenha não poderia ter melhor utilidade? Ou nas 
queimadas estará a mais correta solução?queimadas estará a mais correta solução?

Durante uma noite tentativa Durante uma noite tentativa 
de assalto, em Cerveira, da de assalto, em Cerveira, da 
OptiminhoOptiminho

Localizada no Terreiro, em Cerveira, a Optiminho foi o Localizada no Terreiro, em Cerveira, a Optiminho foi o 
centro, na noite de 6 para 7 de março, de uma tentativa de centro, na noite de 6 para 7 de março, de uma tentativa de 
assalto.assalto.

Ao que se diz, quatro jovens encapuzados, munidos com Ao que se diz, quatro jovens encapuzados, munidos com 
um machado, tentaram destruir a porta de entrada, o que ali-um machado, tentaram destruir a porta de entrada, o que ali-
ás não vieram a conseguir, uma vez que o vidro era especial, ás não vieram a conseguir, uma vez que o vidro era especial, 
portanto muito difícil de partir.portanto muito difícil de partir.

Devido aos barulhos que teriam produzido, apareceram Devido aos barulhos que teriam produzido, apareceram 
vizinhos do estabelecimento, pelo que os ratoneiros tiveram vizinhos do estabelecimento, pelo que os ratoneiros tiveram 
de se pôr em fuga.de se pôr em fuga.

A Optiminho é propriedade de uma empresa que tem A Optiminho é propriedade de uma empresa que tem 
mais dois estabelecimentos do género, um em Caminha e mais dois estabelecimentos do género, um em Caminha e 
outro em Ponte de Lima.outro em Ponte de Lima.

Testamento de JudasTestamento de Judas
- Leitura em 30 de março- Leitura em 30 de março
Queima de Judas na mesma noiteQueima de Judas na mesma noite

No seguimento de uma tradição, que de ano para ano No seguimento de uma tradição, que de ano para ano 
tem mais seguidores, vai decorrer, na noite de 30 de março, tem mais seguidores, vai decorrer, na noite de 30 de março, 
a queima de Judas, uma ação levada a cabo pelo grupo de a queima de Judas, uma ação levada a cabo pelo grupo de 
teatro Comédias do Minho. Na mesma altura aquela compa-teatro Comédias do Minho. Na mesma altura aquela compa-
nhia divulgará o Testamento de Judas que já foi redigido num nhia divulgará o Testamento de Judas que já foi redigido num 
“cartório” bem conhecido e teve como autor o mesmo dos “cartório” bem conhecido e teve como autor o mesmo dos 
últimos anos, no caso concreto o diretor do jornal “Cerveira últimos anos, no caso concreto o diretor do jornal “Cerveira 
Nova”.Nova”.

O Testamento de Judas é um texto poético que, em jeito O Testamento de Judas é um texto poético que, em jeito 
de humor, analisa factos um tanto ou quanto integrados na de humor, analisa factos um tanto ou quanto integrados na 
chamada crítica de costumes.chamada crítica de costumes.

Além da leitura, tipo representação, do testamento o gru-Além da leitura, tipo representação, do testamento o gru-
po de teatro também executará outras ações cénicas, essas po de teatro também executará outras ações cénicas, essas 
integradas na queima de Judas.integradas na queima de Judas.

Os buracos no Sobreiro, Os buracos no Sobreiro, 
próximo da estação de próximo da estação de 
Gondarém e junto à EN13, Gondarém e junto à EN13, 
são um autêntico perigosão um autêntico perigo

No lado direito da EN13, para quem vai na direção sul, no No lado direito da EN13, para quem vai na direção sul, no 
lugar do Sobreiro, próximo da estação de Gondarém há uns lugar do Sobreiro, próximo da estação de Gondarém há uns 
buracos a originar constantemente acidentes que, para já, buracos a originar constantemente acidentes que, para já, 
só têm causado prejuízos materiais, mas que, se não forem só têm causado prejuízos materiais, mas que, se não forem 
tomadas providências, podem vir a causar danos pessoais, tomadas providências, podem vir a causar danos pessoais, 
especialmente, neste momento, aos operários que executam especialmente, neste momento, aos operários que executam 
trabalhos na construção de um muro à beira da berma da trabalhos na construção de um muro à beira da berma da 
Estrada Nacional.Estrada Nacional.

Também a passagem de pesados, mesmo diminuindo Também a passagem de pesados, mesmo diminuindo 
a velocidade em virtude dos semáforos, tem de merecer os a velocidade em virtude dos semáforos, tem de merecer os 
maiores cuidados, que igualmente passam pelo tapar dos maiores cuidados, que igualmente passam pelo tapar dos 
buracos.buracos.

Exposição de Borboletas de Exposição de Borboletas de 
Portugal no Aquamuseu de Portugal no Aquamuseu de 
Cerveira de 23 de março Cerveira de 23 de março 
a 28 de abrila 28 de abril

Organizada pelo grupo Organizada pelo grupo 
do Facebook “Borboletas de do Facebook “Borboletas de 
Portugal”, vai ser inaugurada Portugal”, vai ser inaugurada 
no dia 23 de março, pelas no dia 23 de março, pelas 
15h30, no Aquamuseu de 15h30, no Aquamuseu de 
Vila Nova de Cerveira, uma Vila Nova de Cerveira, uma 
exposição de borboletas.exposição de borboletas.

Estarão expostas cerca Estarão expostas cerca 
de 200 fotos, de 31 fotógra-de 200 fotos, de 31 fotógra-
fos, de mais de 100 espécies fos, de mais de 100 espécies 
de borboletas, entre o dia 23 de borboletas, entre o dia 23 
de março e o dia 28 de abril.de março e o dia 28 de abril.

Recorde-se que o Aqua-Recorde-se que o Aqua-
museu está aberto de terça-museu está aberto de terça-
feira a domingo das 10h00 feira a domingo das 10h00 
às 12h30 e das 14h00 às às 12h30 e das 14h00 às 
18h00.18h00.

Confraternização de Confraternização de 
mulheres em Cerveiramulheres em Cerveira

Num restaurante cerveirense, localizado perto da zona de Num restaurante cerveirense, localizado perto da zona de 
lazer do Castelinho, reuniu-se, em 9 de março, um conside-lazer do Castelinho, reuniu-se, em 9 de março, um conside-
rável número de mulheres em mais uma confraternização do rável número de mulheres em mais uma confraternização do 
estilo das mesmas que organizam com alguma frequência.estilo das mesmas que organizam com alguma frequência.

Juntando pessoas, só do sexo feminino, oriundas do con-Juntando pessoas, só do sexo feminino, oriundas do con-
celho de Vila Nova de Cerveira e também de terras vizinhas celho de Vila Nova de Cerveira e também de terras vizinhas 
como, por exemplo, Lanhelas, o convívio foi bastante concor-como, por exemplo, Lanhelas, o convívio foi bastante concor-
rido, sendo de 44 o número exato de mulheres participantes.rido, sendo de 44 o número exato de mulheres participantes.

Assembleia geral da Santa Assembleia geral da Santa 
Casa da Misericórdia para Casa da Misericórdia para 
análise das contas de 2012análise das contas de 2012

Está marcada para o dia 6 de abril uma assembleia geral Está marcada para o dia 6 de abril uma assembleia geral 
ordinária da Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Cer-ordinária da Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Cer-
veira que terá como principal ação a apreciação e votação do veira que terá como principal ação a apreciação e votação do 
relatório e contas do ano de 2012, assim como o parecer do relatório e contas do ano de 2012, assim como o parecer do 
Conselho Fiscal.Conselho Fiscal.

A reunião terá início às 14 horas e decorrerá nas instala-A reunião terá início às 14 horas e decorrerá nas instala-
ções do Lar Maria Luísa.ções do Lar Maria Luísa.

Na ordem de trabalhos também consta que na assem-Na ordem de trabalhos também consta que na assem-
bleia de irmãos da Misericórdia poderão ser tratados outros bleia de irmãos da Misericórdia poderão ser tratados outros 
assuntos de interesse para a instituição.assuntos de interesse para a instituição.

Assembleia dos Bombeiros Assembleia dos Bombeiros 
para aprovação de contas para aprovação de contas 
em 22 de marçoem 22 de março

Está marcada para o dia 22 de março, com início às 20,30 Está marcada para o dia 22 de março, com início às 20,30 
horas, uma assembleia geral ordinária da Associação Huma-horas, uma assembleia geral ordinária da Associação Huma-
nitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Cerveira.nitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Cerveira.

Entre os temas a tratar, especial destaque para a discus-Entre os temas a tratar, especial destaque para a discus-
são e aprovação do relatório e contas e parecer do Conselho são e aprovação do relatório e contas e parecer do Conselho 
Fiscal.Fiscal.

Os documentos, à espera de aprovação, são relativos ao Os documentos, à espera de aprovação, são relativos ao 
exercício de 2012 e a assembleia geral irá decorrer nas ins-exercício de 2012 e a assembleia geral irá decorrer nas ins-
talações do quartel/sede.talações do quartel/sede.

Cerveirense eleito Cerveirense eleito 
treinador de sofátreinador de sofá

O cerveirense Frederico Cunha foi eleito treinador de sofá O cerveirense Frederico Cunha foi eleito treinador de sofá 
2012 no sítio Dreamfootball, pelo que estará presente na 3.ª 2012 no sítio Dreamfootball, pelo que estará presente na 3.ª 
Gala Awards 2012 a realizar este ano em local e data a de-Gala Awards 2012 a realizar este ano em local e data a de-
fi nir.fi nir.

De salientar que em 2011 a gala foi em Madrid com a De salientar que em 2011 a gala foi em Madrid com a 
presença de Luís Figo, Dimas, Julien Guerrero e Hierro e, em presença de Luís Figo, Dimas, Julien Guerrero e Hierro e, em 
2012, no Rio de Janeiro, com Luís Figo e Gabriel o Pensador.2012, no Rio de Janeiro, com Luís Figo e Gabriel o Pensador.

Jardim de infância promove Jardim de infância promove 
ação de sensibilizaçãoação de sensibilização

O jardim de infância da Santa Casa da Misericórdia de O jardim de infância da Santa Casa da Misericórdia de 
Vila Nova de Cerveira promoveu, no dia 7 de março, uma Vila Nova de Cerveira promoveu, no dia 7 de março, uma 
ação de sensibilização intitulada “O desenvolvimento saudá-ação de sensibilização intitulada “O desenvolvimento saudá-
vel da criança”.vel da criança”.

Esta iniciativa faz parte do plano anual de atividades e Esta iniciativa faz parte do plano anual de atividades e 
tem como principal objetivo, por um lado, a aproximação en-tem como principal objetivo, por um lado, a aproximação en-
tre a família/escola e por outro, criar a oportunidade de con-tre a família/escola e por outro, criar a oportunidade de con-
solidar alguns conhecimentos na área da infância.solidar alguns conhecimentos na área da infância.

Nesta primeira palestra deram o seu contributo as enfer-Nesta primeira palestra deram o seu contributo as enfer-
meiras Ana Cravinho e Marina Silva. O público alvo não se meiras Ana Cravinho e Marina Silva. O público alvo não se 
limitou apenas aos pais e encarregados de educação . Os limitou apenas aos pais e encarregados de educação . Os 
funcionários da creche e jardim de infância também fi zeram funcionários da creche e jardim de infância também fi zeram 
parte da plateia, podendo através desta ação consolidar os parte da plateia, podendo através desta ação consolidar os 
seus saberes.seus saberes.
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Trilhos pedestres da Trilhos pedestres da 
Eurocidade Valença/TuiEurocidade Valença/Tui

A temporada de cami-A temporada de cami-
nhadas da Rede de Percur-nhadas da Rede de Percur-
sos Pedestres da Euroci-sos Pedestres da Euroci-
dade Valença Tui arrancou dade Valença Tui arrancou 
em 9 de março, com o Tri-em 9 de março, com o Tri-
lho da Bouça Velha. Este é lho da Bouça Velha. Este é 
o primeiro percurso de um o primeiro percurso de um 
conjunto de 17 caminhadas conjunto de 17 caminhadas 
programadas para 2013, dis-programadas para 2013, dis-
tribuídas pelas duas cidades.tribuídas pelas duas cidades.

Percursos circulares à Percursos circulares à 
descoberta dos valores pa-descoberta dos valores pa-
trimoniais e naturais tem trimoniais e naturais tem 
cativado, ano após ano, um cativado, ano após ano, um 
numero crescentes de aman-numero crescentes de aman-
tes da natureza e do turismo tes da natureza e do turismo 
ativo, tornando a Eurocidade ativo, tornando a Eurocidade 
uma referência, nesta matéria, no Noroeste Peninsular.  uma referência, nesta matéria, no Noroeste Peninsular.  

A ermida da Senhora dos Remédios, os carvalhais, as A ermida da Senhora dos Remédios, os carvalhais, as 
matas de pinheiros, os ribeiros e velhos caminhos, de San-matas de pinheiros, os ribeiros e velhos caminhos, de San-
fi ns e Gondomil, foram os atrativos da caminhada que a Câ-fi ns e Gondomil, foram os atrativos da caminhada que a Câ-
mara Municipal de Valença promoveu, no Trilho Pedestre da mara Municipal de Valença promoveu, no Trilho Pedestre da 
Bouça Velha, com a distância de 10 Kms.Bouça Velha, com a distância de 10 Kms.

Tratou-se de um percurso de pequena rota, de caracte-Tratou-se de um percurso de pequena rota, de caracte-
rísticas paisagístico/patrimonial, com um grau de difi culdade rísticas paisagístico/patrimonial, com um grau de difi culdade 
fácil e tendo por cota máxima os 622 metros no Castelo da fácil e tendo por cota máxima os 622 metros no Castelo da 
Furna.Furna.

A caminhada foi acompanhada por guias que deram a co-A caminhada foi acompanhada por guias que deram a co-
nhecer os pontos mais interessantes do percurso, bem como nhecer os pontos mais interessantes do percurso, bem como 
explicações sobre a fauna e a fl ora local.explicações sobre a fauna e a fl ora local.

Município de Ponte de Lima Município de Ponte de Lima 
celebra protocolo com família celebra protocolo com família 
Norton de MatosNorton de Matos

Foi celebrado, no passado dia 2 de março, o protocolo en-Foi celebrado, no passado dia 2 de março, o protocolo en-
tre o Município de Ponte de Lima e os Herdeiros do General tre o Município de Ponte de Lima e os Herdeiros do General 
Norton de Matos.Norton de Matos.

O presente protocolo visa o tratamento técnico da biblio-O presente protocolo visa o tratamento técnico da biblio-
teca e arquivo do General José Mendes Ribeiro Norton de teca e arquivo do General José Mendes Ribeiro Norton de 
Matos e a sua posterior divulgação, sendo este,  indubitavel-Matos e a sua posterior divulgação, sendo este,  indubitavel-
mente, um acervo que se reveste de primordial importância mente, um acervo que se reveste de primordial importância 
para a história nacional do século XX.para a história nacional do século XX.

Desta forma, os Herdeiros do General Norton de Matos Desta forma, os Herdeiros do General Norton de Matos 
não se limitam a ser os legítimos detentores do património ar-não se limitam a ser os legítimos detentores do património ar-
quivístico e bibliográfi co em questão, mas assumem também quivístico e bibliográfi co em questão, mas assumem também 
a elevada função cultural e cívica ao promover a sua dispo-a elevada função cultural e cívica ao promover a sua dispo-
nibilização e divulgação dentro do mais estrito rigor científi co nibilização e divulgação dentro do mais estrito rigor científi co 
e historiográfi co. e historiográfi co. 

Esta cerimónia constituiu mais um passo importante no Esta cerimónia constituiu mais um passo importante no 
enriquecimento do Arquivo e Biblioteca Municipal e veio de enriquecimento do Arquivo e Biblioteca Municipal e veio de 
encontro ao projeto cultural assumido pelo Município de Pon-encontro ao projeto cultural assumido pelo Município de Pon-
te de Lima assente na celebração de parcerias com entida-te de Lima assente na celebração de parcerias com entida-
des que podem proporcionar aos investigadores e ao público des que podem proporcionar aos investigadores e ao público 
acesso a novas fontes de documentação.acesso a novas fontes de documentação.

Valença mostra fauna e Valença mostra fauna e 
fl ora da Eurocidade, répteis fl ora da Eurocidade, répteis 
e anfíbios exóticose anfíbios exóticos

“Fauna e Flora da Euro-“Fauna e Flora da Euro-
cidade e animais exóticos” é cidade e animais exóticos” é 
o tema da exposição patente o tema da exposição patente 
ao público no Núcleo Muse-ao público no Núcleo Muse-
ológico de Valença, até 4 de ológico de Valença, até 4 de 
maio e que apresenta a ri-maio e que apresenta a ri-
queza e diversidade da natu-queza e diversidade da natu-
reza desta região ribeirinha.reza desta região ribeirinha.

Arbustos, árvores, anfí-Arbustos, árvores, anfí-
bios, repteis e peixes vivos, bios, repteis e peixes vivos, 
fosseis e insetos, mostra fosseis e insetos, mostra 
fotográfi ca/interpretativa do fotográfi ca/interpretativa do 
Biótipo da Veiga da Mira, Biótipo da Veiga da Mira, 
painéis temáticos e um mi-painéis temáticos e um mi-
nilaboratório de observação nilaboratório de observação 
de espécies pretendem dar a conhecer, durante dois meses, de espécies pretendem dar a conhecer, durante dois meses, 
a riqueza da natureza da Eurocidade e do Vale do Minho a riqueza da natureza da Eurocidade e do Vale do Minho 
galaico-português. galaico-português. 

A mostra apresenta 52 espécies vivas, 65 fósseis, 234 A mostra apresenta 52 espécies vivas, 65 fósseis, 234 
insetos, 7 peles de serpentes e 2 peles de crocodilo, 1 ovo insetos, 7 peles de serpentes e 2 peles de crocodilo, 1 ovo 
de dinossauro entre outros, sendo possível, ainda, observar de dinossauro entre outros, sendo possível, ainda, observar 
esqueletos de animais e insetos, através de 3 lupas binocula-esqueletos de animais e insetos, através de 3 lupas binocula-
res, à disposição dos visitantes.  res, à disposição dos visitantes.  

Esta exposição pretende aproximar o património natural Esta exposição pretende aproximar o património natural 
ao público, dando a conhecer, de uma forma interpretativa ao público, dando a conhecer, de uma forma interpretativa 
e acessível, a riqueza e diversidade da fauna e fl ora desta e acessível, a riqueza e diversidade da fauna e fl ora desta 
região.região.

A exposição poderá ser visitada de segunda-feira a sába-A exposição poderá ser visitada de segunda-feira a sába-
do, entre as 9h00 e as 17h00 e aos domingos entre as 14h00 do, entre as 9h00 e as 17h00 e aos domingos entre as 14h00 
e as 17h00.e as 17h00.

Entrada triunfal de Jesus Entrada triunfal de Jesus 
em Jerusalém - A Cidade em Jerusalém - A Cidade 
Humana - no dia 24 de Humana - no dia 24 de 
março em Ponte de Limamarço em Ponte de Lima

Realiza-se no dia 24 de Realiza-se no dia 24 de 
março, entre as às 15 e as março, entre as às 15 e as 
17 horas, em Ponte de Lima 17 horas, em Ponte de Lima 
a Entrada Triunfal de Jesus a Entrada Triunfal de Jesus 
em Jerusalém a Cidade Hu-em Jerusalém a Cidade Hu-
mana. mana. 

Trata-se de uma repre-Trata-se de uma repre-
sentação alusiva ao domingo sentação alusiva ao domingo 
de Ramos, com cinco qua-de Ramos, com cinco qua-
dros e um elenco composto dros e um elenco composto 
por cerca de 80 atores, retra-por cerca de 80 atores, retra-
tando a chegada do Messias tando a chegada do Messias 
à cidade onde foi aclamado e à cidade onde foi aclamado e 
depois crucifi cado.depois crucifi cado.

Esta representação se-Esta representação se-
guirá o seguinte itinerário: guirá o seguinte itinerário: 
Campo do Arnado (além da Campo do Arnado (além da 
ponte, junto à igreja de S. António – Arcozelo), Largo de Ca-ponte, junto à igreja de S. António – Arcozelo), Largo de Ca-
mões, Passeio 25 de Abril e Rua Cardeal Saraiva (até à igre-mões, Passeio 25 de Abril e Rua Cardeal Saraiva (até à igre-
ja matriz de Ponte de Lima).ja matriz de Ponte de Lima).

Com o apoio do Município de Ponte de Lima a organiza-Com o apoio do Município de Ponte de Lima a organiza-
ção está a cargo do grupo de teatro S. Paulo da Cruz, asso-ção está a cargo do grupo de teatro S. Paulo da Cruz, asso-
ciação cultural e recreativa de Barroselas (Viana do Castelo), ciação cultural e recreativa de Barroselas (Viana do Castelo), 
afeta aos Missionários Passionistas.afeta aos Missionários Passionistas.

Antiga Escola de Antiga Escola de 
São Julião ganha nova vidaSão Julião ganha nova vida

O edifício da Escola Básica de São Julião, em Valença, O edifício da Escola Básica de São Julião, em Valença, 
devoluto há 10 anos, está a ser recuperado para acolher um devoluto há 10 anos, está a ser recuperado para acolher um 
polo dinamizador da cultura da parte sul do concelho, a cargo polo dinamizador da cultura da parte sul do concelho, a cargo 
do Rancho Folclórico de São Julião.do Rancho Folclórico de São Julião.

Câmara Municipal de Valença estabeleceu um protoco-Câmara Municipal de Valença estabeleceu um protoco-
lo de cedência do imóvel, com o Rancho Folclórico de São lo de cedência do imóvel, com o Rancho Folclórico de São 
Julião entidade que fi cará responsável pela dinamização do Julião entidade que fi cará responsável pela dinamização do 
espaço. espaço. 

A intervenção de requalifi cação da antiga escola decorre, A intervenção de requalifi cação da antiga escola decorre, 
a bom ritmo, ao nível dos telhados, da reordenação do espa-a bom ritmo, ao nível dos telhados, da reordenação do espa-
ço interior, bem como da desmatação de toda a área envol-ço interior, bem como da desmatação de toda a área envol-
vente, recuperação de muros e acessos. A intervenção conta vente, recuperação de muros e acessos. A intervenção conta 
com o apoio da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia com o apoio da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia 
de São Julião.de São Julião.

Após recuperado o edifício vai servir de sede ao Rancho Após recuperado o edifício vai servir de sede ao Rancho 
Folclórico de São Julião e acolher o rico e vasto espólio deste Folclórico de São Julião e acolher o rico e vasto espólio deste 
emblemático agrupamento folclórico valenciano.emblemático agrupamento folclórico valenciano.

Juntos pelo JoãoJuntos pelo João
A Casa do Minho em Lis-A Casa do Minho em Lis-

boa e a Casa do Concelho boa e a Casa do Concelho 
de Ponte de Lima estão jun-de Ponte de Lima estão jun-
tas numa parceria na organi-tas numa parceria na organi-
zação do evento “Juntos pelo zação do evento “Juntos pelo 
João”, que irá decorrer na João”, que irá decorrer na 
Academia de Santo Amaro Academia de Santo Amaro 
no dia 6 de abril, com início no dia 6 de abril, com início 
às 21 horas.às 21 horas.

Vários agrupamentos Vários agrupamentos 
irão atuar a favor de uma irão atuar a favor de uma 
criança que tem um tipo de criança que tem um tipo de 
leucemia rara e que precisa leucemia rara e que precisa 
de deslocar-se ao estrangei-de deslocar-se ao estrangei-
ro para prosseguir os trata-ro para prosseguir os trata-
mentos.mentos.

Parceria para a competitividade Parceria para a competitividade 
do Alto Minho divulga e dá do Alto Minho divulga e dá 
apoio de proximidade ao apoio de proximidade ao 
novo sistema de incentivos novo sistema de incentivos 
para microempresas para microempresas 
  

O Programa Operacional Regional do Norte (ON.2 – O O Programa Operacional Regional do Norte (ON.2 – O 
Novo Norte) lançou um Sistema de Incentivos de Apoio Local Novo Norte) lançou um Sistema de Incentivos de Apoio Local 
a Microempresas (SIALM), com o objetivo de cofi nanciar a a Microempresas (SIALM), com o objetivo de cofi nanciar a 
fundo perdido projetos que envolvam a realização de inves-fundo perdido projetos que envolvam a realização de inves-
timento e a criação de postos de trabalho em territórios de timento e a criação de postos de trabalho em territórios de 
baixa densidade populacional e reduzido dinamismo econó-baixa densidade populacional e reduzido dinamismo econó-
mico.mico.

Na sequência do lançamento deste sistema de incentivos Na sequência do lançamento deste sistema de incentivos 
e de forma a maximizar o aproveitamento desta oportunidade e de forma a maximizar o aproveitamento desta oportunidade 
por parte das microempresas do Alto Minho, foi constituída por parte das microempresas do Alto Minho, foi constituída 
uma parceria de proximidade que irá colaborar na divulga-uma parceria de proximidade que irá colaborar na divulga-
ção das potencialidades deste instrumento de fi nanciamento ção das potencialidades deste instrumento de fi nanciamento 
e prestar apoio no esclarecimento de questões associadas e prestar apoio no esclarecimento de questões associadas 
à elaboração de candidaturas dos potenciais benefi ciários. à elaboração de candidaturas dos potenciais benefi ciários. 
Fazem parte desta parceria de proximidade a CIM Alto Mi-Fazem parte desta parceria de proximidade a CIM Alto Mi-
nho, as câmaras municipais, as associações empresariais, nho, as câmaras municipais, as associações empresariais, 
as incubadoras, as associações fl orestais, as associações as incubadoras, as associações fl orestais, as associações 
de desenvolvimento local, designadamente, com funções de de desenvolvimento local, designadamente, com funções de 
apoio técnico ou de informação local. apoio técnico ou de informação local. 

No âmbito desta rede vão ser realizadas nos dez muni-No âmbito desta rede vão ser realizadas nos dez muni-
cípios do Alto Minho, já a partir do corrente mês de março, cípios do Alto Minho, já a partir do corrente mês de março, 
sessões públicas de informação sobre o novo instrumento sessões públicas de informação sobre o novo instrumento 
de apoio às empresas, com a colaboração da associação de apoio às empresas, com a colaboração da associação 
empresarial, da câmara municipal e da associação de de-empresarial, da câmara municipal e da associação de de-
senvolvimento local de cada concelho, no sentido de reforçar senvolvimento local de cada concelho, no sentido de reforçar 
a divulgação deste programa junto dos promotores (micro-a divulgação deste programa junto dos promotores (micro-
empresas).empresas).

Mais informações sobre esta rede de apoio, os contac-Mais informações sobre esta rede de apoio, os contac-
tos dos diversos agentes e este sistema de incentivos, vão tos dos diversos agentes e este sistema de incentivos, vão 
ser disponibilizados no site da CIM Alto Minho, em www.cim-ser disponibilizados no site da CIM Alto Minho, em www.cim-
altominho.pt.   altominho.pt.   

Refi ra-se que estes apoios encontram-se integrados no Refi ra-se que estes apoios encontram-se integrados no 
Programa Valorizar, uma iniciativa do Programa Regional Programa Valorizar, uma iniciativa do Programa Regional 
ON.2 2007-2013 dirigida a territórios com problemas de inte-ON.2 2007-2013 dirigida a territórios com problemas de inte-
rioridade, e prevê a aplicação de 12 milhões de euros em mi-rioridade, e prevê a aplicação de 12 milhões de euros em mi-
croempresas da Região Norte, que apresentem projetos de croempresas da Região Norte, que apresentem projetos de 
investimento até 5 mil euros, podendo em alguns concelhos investimento até 5 mil euros, podendo em alguns concelhos 
ir até 25 mil euros, em atividades como indústria, energia, ir até 25 mil euros, em atividades como indústria, energia, 
comércio, turismo, transportes e logística e serviços.comércio, turismo, transportes e logística e serviços.

Município de Arcos de Município de Arcos de 
Valdevez/ARDAL volta a Valdevez/ARDAL volta a 
participar na BTL – Bolsa participar na BTL – Bolsa 
de Turismo de Lisboade Turismo de Lisboa

No passado dia 1 de Março o Município/ARDAL esteve No passado dia 1 de Março o Município/ARDAL esteve 
presente em mais uma edição da BTL – Bolsa de Turismo presente em mais uma edição da BTL – Bolsa de Turismo 
de Lisboa, uma importante Feira que se afi rma no setor tu-de Lisboa, uma importante Feira que se afi rma no setor tu-
rístico, congregando um elevado e diversifi cado número de rístico, congregando um elevado e diversifi cado número de 
expositores, sendo considerado um certame líder nacional, expositores, sendo considerado um certame líder nacional, 
com uma plataforma renovada de negócios e da promoção com uma plataforma renovada de negócios e da promoção 
turística nacional e internacional.turística nacional e internacional.

O Municipio/ARDAL esteve presente no espaço institucio-O Municipio/ARDAL esteve presente no espaço institucio-
nal do Turismo do Porto e Norte de Portugal com promoção nal do Turismo do Porto e Norte de Portugal com promoção 
turística, nomeadamente a promoção da Mostra de Música turística, nomeadamente a promoção da Mostra de Música 
Moderna Sons de Vez, que contou com a atuação de Valter Moderna Sons de Vez, que contou com a atuação de Valter 
Lobo; com a apresentação da Porta do Mezio e com a de-Lobo; com a apresentação da Porta do Mezio e com a de-
gustação de produtos locais de Arcos de Valdevez. No dia 2 gustação de produtos locais de Arcos de Valdevez. No dia 2 
de Março houve ainda uma atuação do Rancho Folclórico da de Março houve ainda uma atuação do Rancho Folclórico da 
Casa dos Arcos de Lisboa.Casa dos Arcos de Lisboa.

Prémio da Xunta de Galicia Prémio da Xunta de Galicia 
reconhece Eurocidadereconhece Eurocidade

A Xunta de Galicia reconheceu a dinâmica da Eurocidade A Xunta de Galicia reconheceu a dinâmica da Eurocidade 
Valença Tui, com a atribuição do Prémio do Desporto Galego Valença Tui, com a atribuição do Prémio do Desporto Galego 
2012, no âmbito do programa Galicia Saudable.2012, no âmbito do programa Galicia Saudable.

O reconhecimento valoriza o caráter pioneiro da coopera-O reconhecimento valoriza o caráter pioneiro da coopera-
ção transfronteiriça, desenvolvida pelas cidades de Valença ção transfronteiriça, desenvolvida pelas cidades de Valença 
e Tui, com o objetivo de melhorar a saúde dos seus cidadãos, e Tui, com o objetivo de melhorar a saúde dos seus cidadãos, 
através da promoção da prática da atividade física.através da promoção da prática da atividade física.

A Eurocidade desenvolveu, ao longo de 2012, 13 progra-A Eurocidade desenvolveu, ao longo de 2012, 13 progra-
mas específi cos para a promoção da prática da atividade fí-mas específi cos para a promoção da prática da atividade fí-
sica e desportiva. sica e desportiva. 

Alberto Núñez Feijóo, presidente do governo galego, pre-Alberto Núñez Feijóo, presidente do governo galego, pre-
sidirá à Gala dos Prémios do Desporto Galego 2012, no dia sidirá à Gala dos Prémios do Desporto Galego 2012, no dia 
21 de março, em Lugo, onde será entregue o prémio.21 de março, em Lugo, onde será entregue o prémio.

Este reconhecimento valoriza Valença como cidade ativa Este reconhecimento valoriza Valença como cidade ativa 
e a Eurocidade e reafi rma a dinâmica promovida pela Câ-e a Eurocidade e reafi rma a dinâmica promovida pela Câ-
mara Municipal, ainda, recentemente colocada em destaque mara Municipal, ainda, recentemente colocada em destaque 
pelo prestigiado jornal espanhol El Pais que considerou Va-pelo prestigiado jornal espanhol El Pais que considerou Va-
lença e esta linha de fronteira como um dos 8 grandes des-lença e esta linha de fronteira como um dos 8 grandes des-
tinos turísticos de Portugal. Associa-se, também, estes dias, tinos turísticos de Portugal. Associa-se, também, estes dias, 
a projeção de Valença e da Eurocidade no documentário “A a projeção de Valença e da Eurocidade no documentário “A 
Raia”, emitida pelos canais História, de Portugal e Espanha, Raia”, emitida pelos canais História, de Portugal e Espanha, 
considerada pelo seu apresentador Pedro Pernas, “As povo-considerada pelo seu apresentador Pedro Pernas, “As povo-
ações mais próximas, que encontramos, tanto em quilóme-ações mais próximas, que encontramos, tanto em quilóme-
tros, como em sentimento, da raia entre Portugal e Espanha, tros, como em sentimento, da raia entre Portugal e Espanha, 
foram Valença e Tui”.foram Valença e Tui”.

Para o Secretário-geral para o Desporto, da Xunta de Ga-Para o Secretário-geral para o Desporto, da Xunta de Ga-
licia, José Ramón Lete Lasa este galardão “vem reconhecer licia, José Ramón Lete Lasa este galardão “vem reconhecer 
o mais destacado no nosso amplo e rico espetro desportivo”. o mais destacado no nosso amplo e rico espetro desportivo”. 

Para Jorge Salgueiro Mendes «Este reconhecimento é Para Jorge Salgueiro Mendes «Este reconhecimento é 
um incentivo a continuarmos a concretizar um projeto de Eu-um incentivo a continuarmos a concretizar um projeto de Eu-
rocidade, pioneiro na Europa e focado nas pessoas, que está rocidade, pioneiro na Europa e focado nas pessoas, que está 
a trazer grandes vantagens para os cidadãos de Valença e a trazer grandes vantagens para os cidadãos de Valença e 
Tui». Tui». 

Musical a favor de Musical a favor de 
Mimos e TernurasMimos e Ternuras

A Mimos e Ternuras está a passar por sérias difi culda-A Mimos e Ternuras está a passar por sérias difi culda-
des fi nanceiras. Como não tem apoio de nenhum organismo des fi nanceiras. Como não tem apoio de nenhum organismo 
público e vive apenas da boa vontade de particulares, vê-público e vive apenas da boa vontade de particulares, vê-
se abrigada a  organizar atividades e eventos para angariar se abrigada a  organizar atividades e eventos para angariar 
fundos.fundos.

As despesas maiores são ao nível de veterinários e obras As despesas maiores são ao nível de veterinários e obras 
de melhoramento para  abrigo dos animais.de melhoramento para  abrigo dos animais.

Desta forma, no próximo dia 6 de abril, vai realizar um Desta forma, no próximo dia 6 de abril, vai realizar um 
evento musical, SOM VALENÇA, a realizar do bar Náutico na evento musical, SOM VALENÇA, a realizar do bar Náutico na 
Senhora da cabeça, em Valença. Senhora da cabeça, em Valença. 
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Mulher ser divinoMulher ser divino
Poema na voz dum minhotoPoema na voz dum minhoto

Hoje o Dia da MulherHoje o Dia da Mulher
Que celebra a humanidadeQue celebra a humanidade
Não é um dia qualquerNão é um dia qualquer
Mas dia de felicidadeMas dia de felicidade

Desde tempos imemoriaisDesde tempos imemoriais
Que as mulheres são importantesQue as mulheres são importantes
Quando elas nos são leaisQuando elas nos são leais
Companheiras e amantesCompanheiras e amantes

Aqui lhes rendo homenagemAqui lhes rendo homenagem
Com respeito e seriedadeCom respeito e seriedade
Porque elas são a imagemPorque elas são a imagem
De toda a maternidadeDe toda a maternidade

Com uma mulher viverCom uma mulher viver
As nossas noites e diasAs nossas noites e dias
É um infi nito prazerÉ um infi nito prazer
Que só nos dá alegriasQue só nos dá alegrias

E nada é comparávelE nada é comparável
À presença femininaÀ presença feminina
É por demais desejávelÉ por demais desejável
A sua imagem divinaA sua imagem divina

A mulher ser corajosoA mulher ser corajoso
Que a raça humana gerouQue a raça humana gerou
É um símbolo grandiosoÉ um símbolo grandioso
A quem Deus abençoouA quem Deus abençoou

Sem elas não existiaSem elas não existia
A raça humana no MundoA raça humana no Mundo
Nem essa sua magiaNem essa sua magia
De ser divino e fecundoDe ser divino e fecundo

Que seria a minha vidaQue seria a minha vida
Sem a minha companheira?Sem a minha companheira?
Uma existência perdida!Uma existência perdida!
Insípida e corriqueira!Insípida e corriqueira!

Neste dia jubilosoNeste dia jubiloso
As mulheres eu enalteçoAs mulheres eu enalteço
E fi co muito orgulhosoE fi co muito orgulhoso
Por lhes dar o meu apreçoPor lhes dar o meu apreço

É um ser maravilhosoÉ um ser maravilhoso
Símbolo de felicidadeSímbolo de felicidade
Que nosso Senhor grandiosoQue nosso Senhor grandioso
Fez mãe da humanidadeFez mãe da humanidade

Evocando o Evocando o 
Dia Internacional da MulherDia Internacional da Mulher

“Mulher”“Mulher”
Criança que nasceuCriança que nasceu
CresceuCresceu
Brincou, se entreteuBrincou, se entreteu
Adolescente irreverenteAdolescente irreverente
Descontraída e feliz!Descontraída e feliz!
Desabrochou!Desabrochou!
Como Rosa em BotãoComo Rosa em Botão
Fez-se mulher!Fez-se mulher!
Adulta, maduraAdulta, madura
Emancipou-se Emancipou-se 
Lutou!Lutou!
Tornou-se independenteTornou-se independente
É Mãe!É Mãe!
Aos seus fi lhos dá ternuraAos seus fi lhos dá ternura
Aconchego, proteçãoAconchego, proteção
Ultrapassa e vence revesesUltrapassa e vence reveses
Ri!Ri!
Quantas vezes choraQuantas vezes chora
Mas tudo contornaMas tudo contorna
É avó! Aos netos dá amorÉ avó! Aos netos dá amor
Volta ao seu papel de mãeVolta ao seu papel de mãe
ConciliadoraConciliadora
Usa todo o seu saberUsa todo o seu saber
Que traduz e retrataQue traduz e retrata
Esse imbatível serEsse imbatível ser
A que se chama, MULHER!A que se chama, MULHER!

Armanda RibeiroArmanda Ribeiro
(Amadora, 03-03-2013)(Amadora, 03-03-2013)

AbandonoAbandono
Velha roda abandonadaVelha roda abandonada
De vida pouco lhe restaDe vida pouco lhe resta
Ali num canto deixadaAli num canto deixada
Como algo que já não presta.Como algo que já não presta.

Hoje em avançada idadeHoje em avançada idade
É marca do tempo idoÉ marca do tempo ido
Já não tem utilidadeJá não tem utilidade
É ferro velho perdido.É ferro velho perdido.

Mas aos olhos do poetaMas aos olhos do poeta
A roda nunca morreuA roda nunca morreu
Hoje embora obsoleta Hoje embora obsoleta 
De si muito ao mundo deu.De si muito ao mundo deu.

O poeta deu-lhe a mãoO poeta deu-lhe a mão
E com ela conversou E com ela conversou 
Em jeito de confi ssãoEm jeito de confi ssão
A sua história contou.A sua história contou.

Dei zelo ao que fui e fi zDei zelo ao que fui e fi z
Sempre com muita humildadeSempre com muita humildade
Minha missão foi felizMinha missão foi feliz
Por servir a humanidade.Por servir a humanidade.

Disse num tom comovida:Disse num tom comovida:
Fazer bem não se condena.Fazer bem não se condena.
Para quem faz bem na vidaPara quem faz bem na vida
Viver vale sempre a pena!...Viver vale sempre a pena!...

Euclides CavacoEuclides Cavaco
(Canadá)(Canadá)

Dar coragem e amorDar coragem e amor
Eu quero vos deixarEu quero vos deixar
O meu pobre coraçãoO meu pobre coração
E vou continuar amarE vou continuar amar
Os que dentro dele estãoOs que dentro dele estão

O meu coração vai chorarO meu coração vai chorar
Quando da Terra partirQuando da Terra partir
Mas vou continuar amarMas vou continuar amar
Quando da casa sairQuando da casa sair

Isto é um desabafo meuIsto é um desabafo meu
Que me deixa aliviadaQue me deixa aliviada
Foi um dom que Deus me deuFoi um dom que Deus me deu
Para não me sentir cansadaPara não me sentir cansada

Eu gosto de dizerEu gosto de dizer
Aquilo que mais sintoAquilo que mais sinto
Para mim é um prazerPara mim é um prazer
Pois o que eu digo não mintoPois o que eu digo não minto

O meu coração está a chorarO meu coração está a chorar
Por o que estou a dizerPor o que estou a dizer
Eu vou continuar amarEu vou continuar amar
Será tudo que posso fazerSerá tudo que posso fazer

Ao lado de todos vou estarAo lado de todos vou estar
A dar coragem e amorA dar coragem e amor
E vou continuar amarE vou continuar amar
Com a ajuda do SenhorCom a ajuda do Senhor

Tudo que digo é verdadeTudo que digo é verdade
O que sai do meu pensamentoO que sai do meu pensamento
É uma grande realidadeÉ uma grande realidade
O meu coração não menteO meu coração não mente

Judite CarvalhoJudite Carvalho
(Cerveira)(Cerveira)

Sorriso de orvalhoSorriso de orvalho
Um acenar de rosaUm acenar de rosa
prende-me aos caminhos inéditosprende-me aos caminhos inéditos
onde tu estás envolto na neblina do sonho.onde tu estás envolto na neblina do sonho.

Entre a tua e a minha mãoEntre a tua e a minha mão
a rosa sentiu a frescura do amanhecer.a rosa sentiu a frescura do amanhecer.

Toquei-lhe como se fosse o teu corpo.Toquei-lhe como se fosse o teu corpo.
Senti-lhe o cheiro como se fosse o teu.Senti-lhe o cheiro como se fosse o teu.
E as gotas d´água pousaram em mimE as gotas d´água pousaram em mim
como pirilampos no teu olhar.como pirilampos no teu olhar.

A rosa desnudara-se ali mesmoA rosa desnudara-se ali mesmo
entre a tua e a minha mãoentre a tua e a minha mão
em poemas desfolhadosem poemas desfolhados
que tu e eu escrevemosque tu e eu escrevemos
com o sorrido do orvalho.com o sorrido do orvalho.

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

VidaVida
Nós somos cópias de um ser eterno,Nós somos cópias de um ser eterno,
Convencidos de igual perenidade,Convencidos de igual perenidade,
Teimando ser diferentes num inferno,Teimando ser diferentes num inferno,
Para tudo acabar em igualdade.Para tudo acabar em igualdade.

Só que pr’alguns a vida é sempre inverno,Só que pr’alguns a vida é sempre inverno,
Em que o sol poente  que os aguardaEm que o sol poente  que os aguarda
Não tem a poesia suave o termo,Não tem a poesia suave o termo,
E até o descanso às vezes tarda.E até o descanso às vezes tarda.

A mentira em que andamos é verdade,A mentira em que andamos é verdade,
O disfarce não esconde o fi m,O disfarce não esconde o fi m,
Os anos não escondem a idade.Os anos não escondem a idade.

A primavera é linda e mesmo assimA primavera é linda e mesmo assim
Também é curta a sua eternidade:Também é curta a sua eternidade:
Acaba aqui, ali, em ti, em mim.Acaba aqui, ali, em ti, em mim.

Joaquim MarinhoJoaquim Marinho
(Rio Tinto)(Rio Tinto)

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
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E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado sete E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado sete 
demónios. E, partindo ela, anunciou-o àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E, ouvindo eles que vivia, e que demónios. E, partindo ela, anunciou-o àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E, ouvindo eles que vivia, e que 
tinha sido visto por ela, não o creram. tinha sido visto por ela, não o creram. (Marcos 16:9-11)(Marcos 16:9-11)

COMENTÁRIOCOMENTÁRIO
(2013-03-B)(2013-03-B)

A RESSURREIÇÃO DE CRISTOA RESSURREIÇÃO DE CRISTO
INTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

A cada ano, no tempo estipulado e habitual, se executava A cada ano, no tempo estipulado e habitual, se executava 
a Páscoa, que era acompanhada e preparada com o cora-a Páscoa, que era acompanhada e preparada com o cora-
ção do povo de Deus, com seus dias solenes especiais que ção do povo de Deus, com seus dias solenes especiais que 
também se chamavam dias de expiação, ou sejam dias de também se chamavam dias de expiação, ou sejam dias de 
sacrifícios preparatórios, conforme se lê: Mas aos dez deste sacrifícios preparatórios, conforme se lê: Mas aos dez deste 
mês sétimo será o dia da expiação; tereis santa convocação, mês sétimo será o dia da expiação; tereis santa convocação, 
e afl igireis as vossas almas; e oferecereis oferta queimada ao e afl igireis as vossas almas; e oferecereis oferta queimada ao 
Senhor (Lev. 23:27). Senhor (Lev. 23:27). 

Embora fosse temporário estes sacrifícios, pois eram ti-Embora fosse temporário estes sacrifícios, pois eram ti-
pos e fi guras prós nossos tempos de hoje, para o povo de pos e fi guras prós nossos tempos de hoje, para o povo de 
Deus, verdadeiros Israelitas, conhecedores dessas fi guras e Deus, verdadeiros Israelitas, conhecedores dessas fi guras e 
tipos, os cumpriam à risca, nada podia faltar, desde o molho tipos, os cumpriam à risca, nada podia faltar, desde o molho 
das primícias do cereal (v. 11) até ao cumprimento do sa-das primícias do cereal (v. 11) até ao cumprimento do sa-
crifício dos dois cordeiros (v. 20), também estes sacrifícios crifício dos dois cordeiros (v. 20), também estes sacrifícios 
apontavam, para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que apontavam, para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que 
cumpriu naquela cruz do Calvário.cumpriu naquela cruz do Calvário.

COMENTÁRIOCOMENTÁRIO

A ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos é a A ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos é a 
pedra angular da doutrina Cristã. O ponto mais proeminente pedra angular da doutrina Cristã. O ponto mais proeminente 
e cardinal do testemunho apostólico era a ressurreição de e cardinal do testemunho apostólico era a ressurreição de 
Cristo.Cristo.

Quando o grupo apostólico, depois da apostasia de Judas Quando o grupo apostólico, depois da apostasia de Judas 
Iscariotes, sentiu a necessidade de completar novamente o Iscariotes, sentiu a necessidade de completar novamente o 
seu número pela escolha de um para tomar o lugar de Judas seu número pela escolha de um para tomar o lugar de Judas 
Iscariotes, isso aconteceu para que ele (o designado) pudes-Iscariotes, isso aconteceu para que ele (o designado) pudes-

se ser feito connosco, testemunha da sua ressurreição (Atos se ser feito connosco, testemunha da sua ressurreição (Atos 
1:21-22). A ressurreição de Jesus Cristo foi o único ponto a 1:21-22). A ressurreição de Jesus Cristo foi o único ponto a 
que Pedro deu ênfase no seu grande sermão no Dia de Pen-que Pedro deu ênfase no seu grande sermão no Dia de Pen-
tecostes. Todo o seu sermão se centrou naquele facto, a sua tecostes. Todo o seu sermão se centrou naquele facto, a sua 
nota predominante foi: Deus ressuscitou a este Jesus, do que nota predominante foi: Deus ressuscitou a este Jesus, do que 
todos nós somos testemunhas (Atos 2:32).todos nós somos testemunhas (Atos 2:32).

Quando os apóstolos foram cheios novamente do Espírito Quando os apóstolos foram cheios novamente do Espírito 
Santo, alguns dias mais tarde, o único resultado central foi Santo, alguns dias mais tarde, o único resultado central foi 
que os apóstolos davam com grande poder. TESTEMUNHO que os apóstolos davam com grande poder. TESTEMUNHO 
DA RESSUR-REIÇÃO DO SENHOR JESUS. A doutrina cen-DA RESSUR-REIÇÃO DO SENHOR JESUS. A doutrina cen-
tral que o Apóstolo Paulo pregou no Areópago em Atenas, tral que o Apóstolo Paulo pregou no Areópago em Atenas, 
foi Jesus e a RESSURREIÇÃO (Atos 17:18). A ressurreição foi Jesus e a RESSURREIÇÃO (Atos 17:18). A ressurreição 
de Jesus Cristo é uma das duas ver-dades fundamentais do de Jesus Cristo é uma das duas ver-dades fundamentais do 
Evangelho, sendo a outra a Sua morte expiatória. Paulo diz: Evangelho, sendo a outra a Sua morte expiatória. Paulo diz: 
Também vos notifi co, irmãos, o evangelho que já vos tenho Também vos notifi co, irmãos, o evangelho que já vos tenho 
anunciado, o qual também recebestes, e no qual também anunciado, o qual também recebestes, e no qual também 
permaneceis. Porque primeiramente vos entreguei o que permaneceis. Porque primeiramente vos entreguei o que 
também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, se-também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, se-
gundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou gundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou 
ao terceiro dia, segundo as Escrituras. (1ª Coríntios 15:1-4) ao terceiro dia, segundo as Escrituras. (1ª Coríntios 15:1-4) 
Estas foram as boas novas primeiras, que Cristo morreu por Estas foram as boas novas primeiras, que Cristo morreu por 
nossos pecados e fez a expiação de todas as nossas culpas nossos pecados e fez a expiação de todas as nossas culpas 
e, segundo lugar, que Ele ressuscitou dos mortos.e, segundo lugar, que Ele ressuscitou dos mortos.

A crucifi cação perde todo o seu signifi cado, quando se-A crucifi cação perde todo o seu signifi cado, quando se-
parada da ressurreição. Sem a Sua ressurreição, a morte parada da ressurreição. Sem a Sua ressurreição, a morte 
de Cristo teria sido apenas uma morte heroica de um nobre de Cristo teria sido apenas uma morte heroica de um nobre 
mártir. Todavia, com a ressurreição, ela tornou-se a morte mártir. Todavia, com a ressurreição, ela tornou-se a morte 
expiatória do Filho de Deus. Mostra que aquela morte tem o expiatória do Filho de Deus. Mostra que aquela morte tem o 

Escreve:Escreve:
Manuel Venade MartinsManuel Venade Martins

(Pastor Evangélico)(Pastor Evangélico)

valor sufi ciente para cobrir TODOS OS NOSSOS PECADOS, valor sufi ciente para cobrir TODOS OS NOSSOS PECADOS, 
porque foi a sufi ciência do Filho de Deus. Nela nós temos o porque foi a sufi ciência do Filho de Deus. Nela nós temos o 
terreno todo sufi ciente para sabemos que até mesmo o peca-terreno todo sufi ciente para sabemos que até mesmo o peca-
do mais negro foi expiado por Cristo. Se Cristo não ressusci-do mais negro foi expiado por Cristo. Se Cristo não ressusci-
tou, clamava Paulo, logo é vã a nossa pregação, e também tou, clamava Paulo, logo é vã a nossa pregação, e também 
é vã a nossa fé. (1ª Coríntios 15:14). E mais adiante acres-é vã a nossa fé. (1ª Coríntios 15:14). E mais adiante acres-
centa o mesmo apóstolo: Se Cristo não ressuscitou, é inútil centa o mesmo apóstolo: Se Cristo não ressuscitou, é inútil 
a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Mas, a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Mas, 
Paulo conforme o contexto nos mostra claramente, estar a Paulo conforme o contexto nos mostra claramente, estar a 
falar acerca da ressurreição corporal de Jesus Cristo. A dou-falar acerca da ressurreição corporal de Jesus Cristo. A dou-
trina da ressurreição de Jesus Cristo é a única doutrina que trina da ressurreição de Jesus Cristo é a única doutrina que 
tem poder para salvar a todo aquele que crê nela de coração. tem poder para salvar a todo aquele que crê nela de coração. 
Conforme podemos ler: Se com a tua boca confessares ao Conforme podemos ler: Se com a tua boca confessares ao 
Senhor Jesus, e em teu coração creres que DEUS O RES-Senhor Jesus, e em teu coração creres que DEUS O RES-
SUSCITOU DOS MORTOS, serás salvo. (Romanos, 10:9)SUSCITOU DOS MORTOS, serás salvo. (Romanos, 10:9)

Amados leitores. Nesta Páscoa lhe desejamos as maio-Amados leitores. Nesta Páscoa lhe desejamos as maio-
res felicidades Cristãs e os nossos agradecimentos por con-res felicidades Cristãs e os nossos agradecimentos por con-
tinuarem a ler, a Palavra de Deus. A todos que já nos es-tinuarem a ler, a Palavra de Deus. A todos que já nos es-
creveram, podem continuar a faze-lo, estamos prontos e ao creveram, podem continuar a faze-lo, estamos prontos e ao 
vosso dispor, e para aqueles que ainda nunca escreveram vosso dispor, e para aqueles que ainda nunca escreveram 
podem-no fazer agora.podem-no fazer agora.

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

REBOREDA - Vila Nova de CerveiraREBOREDA - Vila Nova de Cerveira

MÁRIO JOSÉMÁRIO JOSÉ
FERNANDESFERNANDES

(Faleceu em 5 de março de 2013)(Faleceu em 5 de março de 2013)

AGRADECIMENTOAGRADECIMENTO
  A FAMÍLIAA FAMÍLIA, profundamente , profundamente 
sensibilizada com as inúme-sensibilizada com as inúme-
ras provas de carinho e ami-ras provas de carinho e ami-
zade recebidas aquando do zade recebidas aquando do 
velório e funeral do saudoso velório e funeral do saudoso 
extinto, vem, por este ÚNI-extinto, vem, por este ÚNI-
CO MEIO, agradecer muito CO MEIO, agradecer muito 
reconhecidamente a todas reconhecidamente a todas 
as pessoas que lhe mani-as pessoas que lhe mani-
festaram o seu sentimento festaram o seu sentimento 

de pesar e solidariedade.de pesar e solidariedade.
 Agradece igualmente a todos quantos estive- Agradece igualmente a todos quantos estive-
ram presentes na missa do 7.º dia em sufrágio da alma ram presentes na missa do 7.º dia em sufrágio da alma 
do seu ente querido.do seu ente querido.

Agência Funerária Adriano / Arão - Valença

LOVELHE - Vila Nova de CerveiraLOVELHE - Vila Nova de Cerveira

HELENA MARIAHELENA MARIA
DIONÍSIO MARTINSDIONÍSIO MARTINS
(Faleceu em 3 de março de 2013)(Faleceu em 3 de março de 2013)

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.

VILA NOVA DE CERVEIRAVILA NOVA DE CERVEIRA

MARIA DA CONCEIÇÃOMARIA DA CONCEIÇÃO
PEREIRA REBELOPEREIRA REBELO

(Faleceu em 3 de março de 2013)(Faleceu em 3 de março de 2013)

AGRADECIMENTOAGRADECIMENTO
  A FAMÍLIAA FAMÍLIA, na impossi-, na impossi-
bilidade de o fazer pessoal-bilidade de o fazer pessoal-
mente, vem, por este ÚNICO mente, vem, por este ÚNICO 
MEIO, agradecer, muito re-MEIO, agradecer, muito re-
conhecidamente, as mani-conhecidamente, as mani-
festações de solidariedade, festações de solidariedade, 
amizade e pesar demons-amizade e pesar demons-
tradas por ocasião do faleci-tradas por ocasião do faleci-
mento e funeral do seu ente mento e funeral do seu ente 
querido.querido.

 Também àqueles que, por qualquer outro  Também àqueles que, por qualquer outro 
modo, apresentaram os seus sentimentos de pesar modo, apresentaram os seus sentimentos de pesar 
manifesta o seu mais profundo reconhecimento, não manifesta o seu mais profundo reconhecimento, não 
esquecendo as pessoas que participaram na missa esquecendo as pessoas que participaram na missa 
do 7.º dia em sufrágio da sua alma.do 7.º dia em sufrágio da sua alma.

VILA NOVA DE CERVEIRAVILA NOVA DE CERVEIRA

LUÍS PEDRO FERNANDESLUÍS PEDRO FERNANDES
CERQUEIRACERQUEIRA

(Faleceu em 10 de março de 2013)(Faleceu em 10 de março de 2013)

AGRADECIMENTOAGRADECIMENTO
  A FAMÍLIAA FAMÍLIA, profundamente , profundamente 
sensibilizada com as inúme-sensibilizada com as inúme-
ras provas de carinho e ami-ras provas de carinho e ami-
zade recebidas aquando do zade recebidas aquando do 
velório e funeral do saudoso velório e funeral do saudoso 
extinto, vem, por este ÚNI-extinto, vem, por este ÚNI-
CO MEIO, agradecer muito CO MEIO, agradecer muito 
reconhecidamente a todas reconhecidamente a todas 
as pessoas que lhe mani-as pessoas que lhe mani-
festaram o seu sentimento festaram o seu sentimento 

de pesar e solidariedade.de pesar e solidariedade.
 Agradece igualmente a todos quantos estive- Agradece igualmente a todos quantos estive-
ram presentes na missa do 7.º dia em sufrágio da alma ram presentes na missa do 7.º dia em sufrágio da alma 
do seu ente querido.do seu ente querido.

Ad aeternum, Lda. / Vila Nova de Cerveira

SESIMBRASESIMBRA

JÚLIO ANTONIOJÚLIO ANTONIO
DE BARROSDE BARROS

(Faleceu em 10 de março de 2013)(Faleceu em 10 de março de 2013)

AGRADECIMENTOAGRADECIMENTO
  A FAMÍLIA A FAMÍLIA vem por este vem por este 
meio, na impossibilidade de meio, na impossibilidade de 
o fazer pessoalmente como o fazer pessoalmente como 
gostaria, agradecer a todas gostaria, agradecer a todas 
as pessoas de suas rela-as pessoas de suas rela-
ções e amizade que acom-ções e amizade que acom-
panharam o seu ente queri-panharam o seu ente queri-
do à sua última morada, ou do à sua última morada, ou 
que, por qualquerm outra que, por qualquerm outra 
forma, lhe tenham manifes-forma, lhe tenham manifes-

tado o sentimento de pesar.tado o sentimento de pesar.
 Agradece ainda a todos quantos assistiram  Agradece ainda a todos quantos assistiram 
à Missa do 7.º Dia pelo eterno descando do seu ente à Missa do 7.º Dia pelo eterno descando do seu ente 
querido.querido.

Gestifunebre - Agência Funerária, Lda. - Sesimbra

“CERVEIRA “CERVEIRA 
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Escreve:Escreve:
Vítor Nelson EstevesVítor Nelson Esteves

Torres da SilvaTorres da Silva

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

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

A escadaria do Centro Co-A escadaria do Centro Co-
mercial Ilha dos Amores, lado mercial Ilha dos Amores, lado 
nascente, com muita serven-nascente, com muita serven-
tia para os estabelecimentos tia para os estabelecimentos 
comerciais lá existentes e comerciais lá existentes e 
casas de habitação, difi culta casas de habitação, difi culta 
a sua utilização a pessoas a sua utilização a pessoas 
idosas devido a não ter corri-idosas devido a não ter corri-
mões para a segurança.mões para a segurança.

Tendo essa escadaria Tendo essa escadaria 
dezasseis degraus de pedra, dezasseis degraus de pedra, 
seria desejável a regulariza-seria desejável a regulariza-
ção desta anomalia, porque ção desta anomalia, porque 
em dias de chuva as mesmas em dias de chuva as mesmas 
tornam-se escorregadias e tornam-se escorregadias e 
podem causar graves conse-podem causar graves conse-
quências a quem as utilizar.quências a quem as utilizar.

Escreve:Escreve:
Gaspar Lopes VianaGaspar Lopes Viana

Micael CastroMicael Castro
Quando a concertina é moda!Quando a concertina é moda!

“A música e a concertina “A música e a concertina 
mexem comigo, fazem parte mexem comigo, fazem parte 
do meu ADN” - garante Mi-do meu ADN” - garante Mi-
cael Castro, de 25 anos e cael Castro, de 25 anos e 
desde os 11 a dedilhar o ins-desde os 11 a dedilhar o ins-
trumento.trumento.

Filho de emigrantes, nas-Filho de emigrantes, nas-
ceu em França, mas vive, ceu em França, mas vive, 
desde os seis anos de idade, desde os seis anos de idade, 
em Nogueira, Vila Nova de em Nogueira, Vila Nova de 
Cerveira. No rancho folcló-Cerveira. No rancho folcló-
rico da vizinha freguesia de rico da vizinha freguesia de 
Campos começou a dançar Campos começou a dançar 
aos 9 anos e, aí, que ‘en-aos 9 anos e, aí, que ‘en-
controu’ a concertina onde controu’ a concertina onde 
começou a “dar” os primeiros começou a “dar” os primeiros 
acordes.acordes.

Mais tarde, após ter dei-Mais tarde, após ter dei-
xado o grupo folclórico, co-xado o grupo folclórico, co-
meça a frequentar as aulas meça a frequentar as aulas 
de concertina em Lovelhe, de concertina em Lovelhe, 
ministradas pelo já famoso ministradas pelo já famoso 
Augusto Gonçalves “Caná-Augusto Gonçalves “Caná-
rio”. “Fui o melhor aluno”, re-rio”. “Fui o melhor aluno”, re-
feriu à VALE MAIS.feriu à VALE MAIS.

Acaba por integrar, com Acaba por integrar, com 
17 anos de idade, os SOLA-17 anos de idade, os SOLA-
RIS, um grupo de baile da RIS, um grupo de baile da 
região. Faz neste uma épo-região. Faz neste uma épo-
ca, após o que se transfere ca, após o que se transfere 
para os TOP 5, de Vila Praia para os TOP 5, de Vila Praia 
de Âncora. Onde ainda per-de Âncora. Onde ainda per-
manece, apesar de convites manece, apesar de convites 
como o que, há tempos, re-como o que, há tempos, re-
cebeu dos famosos Roco-cebeu dos famosos Roco-
norte, de Monção.norte, de Monção.

FÃS SEGUEM-NOFÃS SEGUEM-NO

Paralelamente, desen-Paralelamente, desen-
volve a sua própria carreira volve a sua própria carreira 
a nível individual, onde toca, a nível individual, onde toca, 
canta e, até, dança, numa canta e, até, dança, numa 
interação com o público que interação com o público que 
já fez com que surgissem já fez com que surgissem 
“fãs que me seguem” pelos “fãs que me seguem” pelos 
locais onde atua. Sobretudo locais onde atua. Sobretudo 
na região minhota, em Trás-na região minhota, em Trás-
os-Montes, nomeadamente os-Montes, nomeadamente 
Bragança.Bragança.

“O público gosta de mim, “O público gosta de mim, 
como eu sou e me mexo” - como eu sou e me mexo” - 
sublinha. Acrescenta, mes-sublinha. Acrescenta, mes-
mo, que ele é “composto por mo, que ele é “composto por 
todo o tipo de pessoas”, quer todo o tipo de pessoas”, quer 
a nível etário, quer de classe a nível etário, quer de classe 
social. Em sete anos de car-social. Em sete anos de car-
reira, propriamente dita, deu reira, propriamente dita, deu 
mais de quatro centenas de mais de quatro centenas de 
espetáculos.espetáculos.

Nas comunidades de emi-Nas comunidades de emi-
grantes também está muito grantes também está muito 
do seu público. A sua carrei-do seu público. A sua carrei-
ra já passou por paragens de ra já passou por paragens de 
países como os Estados Uni-países como os Estados Uni-
dos, Luxemburgo, Mónaco dos, Luxemburgo, Mónaco 
e, proximamente, Canadá. e, proximamente, Canadá. 
Entretanto, em 2009 vê edi-Entretanto, em 2009 vê edi-
tado o seu primeiro CD, “Ao tado o seu primeiro CD, “Ao 
toque e saber de...”, onde é toque e saber de...”, onde é 
apoiado, musicalmente, por apoiado, musicalmente, por 
três dos elementos do TOP três dos elementos do TOP 
5, conjunto que há um ano, 5, conjunto que há um ano, 
também apresentou um re-também apresentou um re-

gisto fonográfi co.gisto fonográfi co.

CANAS VERDESCANAS VERDES

Micael Castro entusias-Micael Castro entusias-
ma-se particularmente quan-ma-se particularmente quan-
do toca “canas verdes”. É do toca “canas verdes”. É 
com este ritmo que, particu-com este ritmo que, particu-
larmente, se identifi ca. Isso larmente, se identifi ca. Isso 
não invalida que ele e o seu não invalida que ele e o seu 
público vibrem com outros público vibrem com outros 
temas da música popular, temas da música popular, 
com marchas, o fado mais com marchas, o fado mais 
tradicional e, até, pasos do-tradicional e, até, pasos do-
bles.bles.

“Pretendo mostrar que a “Pretendo mostrar que a 
concertina não é só para a concertina não é só para a 
‘Rosinha’ e o ‘Vira de Santa ‘Rosinha’ e o ‘Vira de Santa 
Marta’, é para muito mais. A Marta’, é para muito mais. A 
concertina vai mais além!”, concertina vai mais além!”, 
garante Micael Castro à garante Micael Castro à 
VALE MAIS, que dá conta VALE MAIS, que dá conta 
que ela é, até, utilizada por si que ela é, até, utilizada por si 
para compor.para compor.

O músico realça, tam-O músico realça, tam-
bém, a “recuperação da con-bém, a “recuperação da con-
certina” a que se assistiu nos certina” a que se assistiu nos 
últimos anos. “A concertina últimos anos. “A concertina 
é moda”, enfatiza, recordan-é moda”, enfatiza, recordan-
do o facto de, não há muito do o facto de, não há muito 
tempo, os jovens terem “ver-tempo, os jovens terem “ver-
gonha” de gostar deste ins-gonha” de gostar deste ins-
trumento e, atualmente, se trumento e, atualmente, se 
verifi car o oposto.verifi car o oposto.

Além da sua vida em Além da sua vida em 
cima dos palcos, Micael Cas-cima dos palcos, Micael Cas-
tro também ensina os mais tro também ensina os mais 

novos a tocar o instrumento. novos a tocar o instrumento. 
Neste momento, à volta de Neste momento, à volta de 
três dezenas! Em Caminha três dezenas! Em Caminha 
(lar de idosos em Vilarelho), (lar de idosos em Vilarelho), 
juntas de freguesia de Cer-juntas de freguesia de Cer-
veira e Friestas, além da sua veira e Friestas, além da sua 
residência em Nogueira, são residência em Nogueira, são 
locais onde se pode apren-locais onde se pode apren-
der concertina.der concertina.

Todavia, reconhece que Todavia, reconhece que 
a conjuntura, cá e além-fron-a conjuntura, cá e além-fron-
teiras, também afeta quem teiras, também afeta quem 
anda na vida artística. Já anda na vida artística. Já 
ensinou os segredos da con-ensinou os segredos da con-
certina a mais gente e, por certina a mais gente e, por 
contingências fi nanceiras, contingências fi nanceiras, 
já sucedeu que tivesse de já sucedeu que tivesse de 
atuar com menos músicos atuar com menos músicos 
nos seus espetáculos. “Te-nos seus espetáculos. “Te-
mos de nos adaptar à crise”, mos de nos adaptar à crise”, 
remata, em tom otimista, à remata, em tom otimista, à 
VALE MAIS.VALE MAIS.

In - “VALE MAIS”In - “VALE MAIS”
Edição de março/2013Edição de março/2013

Henrique Silva é o artista homenageado Henrique Silva é o artista homenageado 
da 17ª Bienal de Cerveirada 17ª Bienal de Cerveira

O artista homenageado da 17ª Bienal de Cerveira é o pin-O artista homenageado da 17ª Bienal de Cerveira é o pin-
tor Henrique Silva, antigo diretor da Bienal de Cerveira de tor Henrique Silva, antigo diretor da Bienal de Cerveira de 
1995 a 2007 (7 edições). O anúncio foi feito ontem pelo Presi-1995 a 2007 (7 edições). O anúncio foi feito ontem pelo Presi-
dente do Conselho de Administração da Fundação Bienal de dente do Conselho de Administração da Fundação Bienal de 
Cerveira, José Manuel Carpinteira, no âmbito de uma ação Cerveira, José Manuel Carpinteira, no âmbito de uma ação 
de promoção da 17ª Bienal de Cerveira na 5.ª edição Bolsa de promoção da 17ª Bienal de Cerveira na 5.ª edição Bolsa 
de Turismo de Lisboa, no espaço do Consórcio MinhoIN. de Turismo de Lisboa, no espaço do Consórcio MinhoIN. 

Desde as primeiras edições que a Bienal de Cerveira Desde as primeiras edições que a Bienal de Cerveira 
tem mantido a iniciativa de homenagear um artista de re-tem mantido a iniciativa de homenagear um artista de re-
conhecido mérito, representativo de um marcante contribu-conhecido mérito, representativo de um marcante contribu-
to no panorama das artes a nível nacional. Henrique Silva, to no panorama das artes a nível nacional. Henrique Silva, 
artista plástico, foi Diretor Executivo da Cooperativa Árvore artista plástico, foi Diretor Executivo da Cooperativa Árvore 
(1978-1996), da Associação Projecto, N. D. C. e diretor do (1978-1996), da Associação Projecto, N. D. C. e diretor do 
Curso Superior de Design da Escola Superior Gallaecia. Foi Curso Superior de Design da Escola Superior Gallaecia. Foi 
bolseiro da Fundação Gulbenkian em Paris (1961-1963) e bolseiro da Fundação Gulbenkian em Paris (1961-1963) e 
licenciou-se pela Université de Paris VIII em Artes Plásticas licenciou-se pela Université de Paris VIII em Artes Plásticas 
para o Ensino (1977). Expõe regularmente desde 1958. Rea-para o Ensino (1977). Expõe regularmente desde 1958. Rea-
lizou mais de 50 exposições individuais em França, Espanha, lizou mais de 50 exposições individuais em França, Espanha, 
Bélgica, Suíça, Brasil e Portugal; e mais de 200 exposições Bélgica, Suíça, Brasil e Portugal; e mais de 200 exposições 
coletivas entre a Europa, América e Japão. coletivas entre a Europa, América e Japão. 

A 17ª Bienal de Cerveira irá decorrer de 27 julho a 14 A 17ª Bienal de Cerveira irá decorrer de 27 julho a 14 
setembro ’13, sob o tema de refl exão Arte: “Crise e transfor-setembro ’13, sob o tema de refl exão Arte: “Crise e transfor-

mação” celebra 35 anos, mantendo-se estruturada segundo mação” celebra 35 anos, mantendo-se estruturada segundo 
o modelo que a caracterizou ao longo dum percurso iniciado o modelo que a caracterizou ao longo dum percurso iniciado 
em 1978. O evento integra um Linhas/Projetos Curatoriais, em 1978. O evento integra um Linhas/Projetos Curatoriais, 
o Concurso Internacional e Artistas Convidados, Performan-o Concurso Internacional e Artistas Convidados, Performan-
ces, Residências Artísticas, Ateliers/Workshops, Conferên-ces, Residências Artísticas, Ateliers/Workshops, Conferên-
cias e Debates, Visitas Guiadas, entre outras atividades.cias e Debates, Visitas Guiadas, entre outras atividades.

Fundação Bienal de Cerveira, 1 de março 2013.Fundação Bienal de Cerveira, 1 de março 2013.

Município de Cerveira Município de Cerveira 
investe nos regadiosinveste nos regadios

No âmbito de agricultura, No âmbito de agricultura, 
os regadios revelam-se im-os regadios revelam-se im-
portantes sobre todos pontos portantes sobre todos pontos 
de vista já que denunciam a de vista já que denunciam a 
extrema dependência face a extrema dependência face a 
fontes de aproveitamento de fontes de aproveitamento de 
exteriores às explorações, ou exteriores às explorações, ou 
seja, o quase absoluto domí-seja, o quase absoluto domí-
nio do sistema de pequenos nio do sistema de pequenos 
regadios tradicionais.regadios tradicionais.

Assim a Câmara Munici-Assim a Câmara Munici-
pal de Vila Nova de Cerveira pal de Vila Nova de Cerveira 
veicula verbas signifi cativas, veicula verbas signifi cativas, 
do orçamento municipal, do orçamento municipal, 
numa tentativa evidente de numa tentativa evidente de 
recuperar - sob o ponto de recuperar - sob o ponto de 
vista social e económico - vista social e económico - 
atrasos neste setor, com refl exos altamente negativos, de-atrasos neste setor, com refl exos altamente negativos, de-
signadamente no panorama agrícola.signadamente no panorama agrícola.

Os empreendimentos na área dos regadios, da respon-Os empreendimentos na área dos regadios, da respon-
sabilidade do Município de Cerveira, são infraestruturas de sabilidade do Município de Cerveira, são infraestruturas de 
construção defi nitiva.construção defi nitiva.

Mas, se a ação da Câmara Municipal de fez e faz (estou Mas, se a ação da Câmara Municipal de fez e faz (estou 
a escrever no meu tempo - saibam que já tenho 82 anos!) a escrever no meu tempo - saibam que já tenho 82 anos!) 
e a VINDÍCIA CERVEIRA, por lá por mim fui um autêntico e a VINDÍCIA CERVEIRA, por lá por mim fui um autêntico 
“andante...”, embora onde tinha talvez l2 anos, sentir no do-“andante...”, embora onde tinha talvez l2 anos, sentir no do-
mínio dos 70 anos ao passar e passear da minha terra, isto mínio dos 70 anos ao passar e passear da minha terra, isto 
é, ou seja, de minha mão e de meu pai, que também por lá é, ou seja, de minha mão e de meu pai, que também por lá 
andaram!andaram!

Sentia, e gostava do domínio dos regadios, o mesmo te-Sentia, e gostava do domínio dos regadios, o mesmo te-
remos de evidenciar em relação à abertura e manutenção remos de evidenciar em relação à abertura e manutenção 
dos caminhos rurais, herdados em mau estado de conser-dos caminhos rurais, herdados em mau estado de conser-
vação ou, em determinadas zonas, inexistentes, ou melhor,  vação ou, em determinadas zonas, inexistentes, ou melhor,  
que não passavam dos tradicionais caminhos de cabras.que não passavam dos tradicionais caminhos de cabras.

Embora o quadro se encontre substancialmente alterado, Embora o quadro se encontre substancialmente alterado, 
frente aos investimentos da década de 90, talvez interesse frente aos investimentos da década de 90, talvez interesse 
fi car com uma ideia do panorama existente à década de 80: fi car com uma ideia do panorama existente à década de 80: 
superfície total das explorações agrícolas, 2.414 hectares e superfície total das explorações agrícolas, 2.414 hectares e 
explorações sem acesso a veículos automóveis de carga, du-explorações sem acesso a veículos automóveis de carga, du-
rante todo o ano ou uma parte deles, 1.525 hectares.rante todo o ano ou uma parte deles, 1.525 hectares.

EscreveuEscreveu

Joaquim dos SantosJoaquim dos Santos
MarinhoMarinho

Exercício de desvinculaçãoExercício de desvinculação
Talvez por defeito meu, Talvez por defeito meu, 

tenho tomado opções de na-tenho tomado opções de na-
tureza cívica e politica que, tureza cívica e politica que, 
agradando a alguns dos agradando a alguns dos 
meus amigos, desagradam meus amigos, desagradam 
a outros. Não faz mal, a ami-a outros. Não faz mal, a ami-
zade pressupõe compreen-zade pressupõe compreen-
são e respeito pelas opções são e respeito pelas opções 
de cada um e a democracia de cada um e a democracia 
assenta, principalmente, na assenta, principalmente, na 
liberdade de escolha, feita liberdade de escolha, feita 
com base na consciência, com base na consciência, 
caso contrário é fanatismo caso contrário é fanatismo 
ou conveniência.ou conveniência.

Nesta crónica vou fa-Nesta crónica vou fa-
lar-vos de duas escolhas lar-vos de duas escolhas 
conscientes que fi z, uma conscientes que fi z, uma 
desportiva e outra política, desportiva e outra política, 
umbilicalmente relacionadas umbilicalmente relacionadas 
pelos valores da ética e jus-pelos valores da ética e jus-
tiça que representam.tiça que representam.

Apesar do empenho, Apesar do empenho, 
nunca tive grande jeito para nunca tive grande jeito para 
o desporto. Enquanto jo-o desporto. Enquanto jo-
vem, ainda fi z alguns treinos vem, ainda fi z alguns treinos 
no pelado do CDC mas de-no pelado do CDC mas de-
pressa cheguei à conclusão pressa cheguei à conclusão 
que a bola era um objeto que a bola era um objeto 
estranho que se assustava estranho que se assustava 
facilmente com os meus pés facilmente com os meus pés 
trapalhões e por isso o meu trapalhões e por isso o meu 
potencial futebolista era me-potencial futebolista era me-
lhor aproveitado na claque lhor aproveitado na claque 

de apoio… febre-amarela. de apoio… febre-amarela. 
Mas não desisti de tentar Mas não desisti de tentar 

a sorte noutras aventuras. a sorte noutras aventuras. 
Para além da experiencia Para além da experiencia 
da bola ajudei, com o alto da bola ajudei, com o alto 
patrocínio do Padre Vaz patrocínio do Padre Vaz 
(justiça lhe seja feita), a fun-(justiça lhe seja feita), a fun-
dar o clube de canoagem e dar o clube de canoagem e 
remo, também ensaiei umas remo, também ensaiei umas 
manchetes desengonçadas manchetes desengonçadas 
numa equipa de vólei entre numa equipa de vólei entre 
outras atividades para ajudar outras atividades para ajudar 
a passar o tempo livre.a passar o tempo livre.

Ainda hoje tenho o bi-Ainda hoje tenho o bi-
chinho da prática desporti-chinho da prática desporti-
va e apesar das obrigações va e apesar das obrigações 
profi ssionais, dos deveres profi ssionais, dos deveres 
domésticos e da atenção à domésticos e da atenção à 
família, quase todos os dias família, quase todos os dias 
descubro 30 minutos para descubro 30 minutos para 
transpirar um pouco. É, diga-transpirar um pouco. É, diga-
mos assim, o meu momento mos assim, o meu momento 
kit-kat, que me renova física kit-kat, que me renova física 
e mentalmente.e mentalmente.

Como qualquer despor-Como qualquer despor-
tista que se preze, gosto de tista que se preze, gosto de 
respeitar as regras. O jura-respeitar as regras. O jura-
mento formulado pelos atle-mento formulado pelos atle-
tas participantes nos jogos tas participantes nos jogos 
olímpicos (comprometem-olímpicos (comprometem-
se a seguir as regras com se a seguir as regras com 
espírito de verdadeiro des-espírito de verdadeiro des-
portivismo) e pelos árbitros portivismo) e pelos árbitros 

(prometem assegurar a im-(prometem assegurar a im-
parcialidade nas decisões), parcialidade nas decisões), 
são orientações com que são orientações com que 
tento conduzir a vida.tento conduzir a vida.

Também aplico essas re-Também aplico essas re-
gras na participação politica. gras na participação politica. 
Por isso, entre observar e Por isso, entre observar e 
fi car mudo ou demarcar-me fi car mudo ou demarcar-me 
e denunciar publicamente e denunciar publicamente 
as más práticas adotadas as más práticas adotadas 
no processo para designar no processo para designar 
o cabeça de lista do Partido o cabeça de lista do Partido 
Socialista às eleições para a Socialista às eleições para a 
Câmara Municipal, opto por Câmara Municipal, opto por 
esta última decisão pois, an-esta última decisão pois, an-
tes de militante, sou um cida-tes de militante, sou um cida-
dão com consciência social. dão com consciência social. 
E um cidadão que se silen-E um cidadão que se silen-
cia por comodidade arrisca-cia por comodidade arrisca-
se a perder a dignidade e o se a perder a dignidade e o 
respeito dos seus, fi cando respeito dos seus, fi cando 
cúmplice das atitudes repro-cúmplice das atitudes repro-
váveis que presenciou e não váveis que presenciou e não 
desmascarou.desmascarou.

Chegou a hora de dizer Chegou a hora de dizer 
basta ao desrespeito pelas basta ao desrespeito pelas 
normas estatutárias, ou me-normas estatutárias, ou me-
lhor à sua manipulação em lhor à sua manipulação em 
benefício do interesse de benefício do interesse de 
certos privilegiados e ao sa-certos privilegiados e ao sa-
neamento político de alguns neamento político de alguns 
militantes que ousaram apre-militantes que ousaram apre-
sentar ou apoiar um outro ca-sentar ou apoiar um outro ca-

minho de intervenção política minho de intervenção política 
local. Gosto do jogo limpo e local. Gosto do jogo limpo e 
não quero o meu nome as-não quero o meu nome as-
sociado aos atuais dirigentes sociado aos atuais dirigentes 
concelhios e às suas ações concelhios e às suas ações 
viciadas, por isso formalizei o viciadas, por isso formalizei o 
pedido de desvinculação do pedido de desvinculação do 
Partido Socialista.Partido Socialista.

Faço-o com mágoa, pois Faço-o com mágoa, pois 
sou socialista de gema, mas sou socialista de gema, mas 
sobretudo sou um defensor sobretudo sou um defensor 
das regras da democracia das regras da democracia 
que não vai à bola com es-que não vai à bola com es-
tes camaradas arrebanha-tes camaradas arrebanha-
dos num partido que hoje se dos num partido que hoje se 
deixou obscurecer e de lutar deixou obscurecer e de lutar 
por uma Cerveira livre de in-por uma Cerveira livre de in-
teresses instalados.teresses instalados.

GUERREIRO E MARTINS, LDA.
CONTABILIDADE

(Gerência de um Cerveirense)

Rua Rafael Andrade, 18
1169-095 LISBOA

Telefone: 218 850 439  /  Fax: 218 850 771

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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TAÇA A. F. VIANATAÇA A. F. VIANA
1/8 FINAL 1/8 FINAL 

RESULTADOSRESULTADOS
Lanheses, 1 - M. Lima, 0Lanheses, 1 - M. Lima, 0
Campos, 1 - Távora, 2Campos, 1 - Távora, 2
Neves, 2 - Vila Fria, 1Neves, 2 - Vila Fria, 1

Correlhã, 2 - Lanhelas, 0Correlhã, 2 - Lanhelas, 0
Perre, 3 - Courense, 3 (5-3 a)Perre, 3 - Courense, 3 (5-3 a)

Valenciano, 5 - Paçô, 0Valenciano, 5 - Paçô, 0
Cerveira, 6 - Castelense, 0Cerveira, 6 - Castelense, 0
a) Após grandes penalidadesa) Após grandes penalidades

ANUNCIE
NO

CERVEIRA
 NOVA

Divisão de HonraDivisão de Honra
CA NoroesteCA Noroeste

COURENSE, 4 - CAMPOS, 0COURENSE, 4 - CAMPOS, 0
Na 22.ª jornada do Campeonato Distrital de Honra, o Na 22.ª jornada do Campeonato Distrital de Honra, o 

Campos deslocou-se ao terreno do Courense, onde perdeu Campos deslocou-se ao terreno do Courense, onde perdeu 
por quatro bolas a zero.por quatro bolas a zero.

O Campos alinhou: Trico, Joel (Roque, 56 m.), Trilho, O Campos alinhou: Trico, Joel (Roque, 56 m.), Trilho, 
Leonel, Kid, Miguel Fernandes, Fred, Luís António (Gaio, 20 Leonel, Kid, Miguel Fernandes, Fred, Luís António (Gaio, 20 
m.), Juni (Mark, 71 m.), Hugo Carpinteira e Vinagre.m.), Juni (Mark, 71 m.), Hugo Carpinteira e Vinagre.

Treinador, Delfi m Barbosa.Treinador, Delfi m Barbosa.
O árbitro do jogo foi João Matos que aos 33 minutos ex-O árbitro do jogo foi João Matos que aos 33 minutos ex-

pulsou, do Campos, o atleta Fred.pulsou, do Campos, o atleta Fred.

CERVEIRA, 4 - VITORINO DE PIÃES, 1CERVEIRA, 4 - VITORINO DE PIÃES, 1
Também para a 22.ª jornada do Distrotal de Honra, o Cer-Também para a 22.ª jornada do Distrotal de Honra, o Cer-

veira recebeu o Vitorino de Piães e venceu por quatro bolas veira recebeu o Vitorino de Piães e venceu por quatro bolas 
a uma.a uma.

O Cerveira alinhou: Luís, Diogo, Ricardo, Miguel Pereira, O Cerveira alinhou: Luís, Diogo, Ricardo, Miguel Pereira, 
Carlos, Ricardo Afonso (Filipe, 46 m. e Rui Manteigas, 65 Carlos, Ricardo Afonso (Filipe, 46 m. e Rui Manteigas, 65 
m.), Henrique, Edinha, Goios, Óscar e Bruno.m.), Henrique, Edinha, Goios, Óscar e Bruno.

Treinador, Luís Martins.Treinador, Luís Martins.
O árbitro do encontro foi Diogo Pinto. O árbitro do encontro foi Diogo Pinto. 
Os golos do Cerveira foram obtidos por Bruno, Carlos, Os golos do Cerveira foram obtidos por Bruno, Carlos, 

Rui Manteigas e Neita (autogolo).Rui Manteigas e Neita (autogolo).

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

16.ª JORNADA16.ª JORNADA
     RESULTADOS     RESULTADOS
Perspetiva, 10 - Alvarães, 0Perspetiva, 10 - Alvarães, 0
Guilhadeses, 0 - Limianos, 7Guilhadeses, 0 - Limianos, 7

Campos, 4 - Paçô, 0Campos, 4 - Paçô, 0
Ancorense, 5 - Vila Fria, 0Ancorense, 5 - Vila Fria, 0
P. Barca, 0 - Vianense, 3P. Barca, 0 - Vianense, 3

Folgou ValencianoFolgou Valenciano

CLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃO
  1.º - Limianos 51

  2.º - Perspetiva 44

  3.º - Vianense 35

  4.º - Ancorense 30

  5.º - Ponte da Barca 26

  6.º - Guilhadeses 25

  7.º - Valenciano 22

  8.º - Campos 21

  9.º - Vila Fria 10

10.º - Paçô 8

11.º - 11.º - AlvarãesAlvarães 00

CAMPEONATOCAMPEONATO
DISTRITAL DEDISTRITAL DE

BENJAMINS 2003BENJAMINS 2003
14.ª JORNADA14.ª JORNADA
      RESULTADOS      RESULTADOS
Areosense, 1 - Ancorense, 4Areosense, 1 - Ancorense, 4
Academia, 5 - Barroselas, 0Academia, 5 - Barroselas, 0

Limianos, 2 - Cerveira, 4Limianos, 2 - Cerveira, 4
Torre, 1 - Darquense, 0Torre, 1 - Darquense, 0

Moreira, 11 - Vila Franca, 0Moreira, 11 - Vila Franca, 0
Ancorense, 1 - Vianense, 1Ancorense, 1 - Vianense, 1

CLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃO
  1.º - Academia PL 40

  2.º - Limianos 34

  3.º - Vianense 32

  4.º - CD Cerveira 28

  5.º - Ancorense B 28

  6.º - Ancorense A 24

  7.º - Moreira 19

  8.º - Torre 11

  9.º - Areosense 11

10.º - Darquense 10

11.º - Barroselas 5

12.ª - Vila Franca12.ª - Vila Franca 11

CAMPEONATOCAMPEONATO
DISTRITAL DEDISTRITAL DE

JUVENIS (A)JUVENIS (A)
15.ª JORNADA15.ª JORNADA
      RESULTADOS      RESULTADOS

Cerveira, 2 - Barroselas, 0Cerveira, 2 - Barroselas, 0
Torre, 1 - Guilhadeses, 1Torre, 1 - Guilhadeses, 1

Darquense, 5 - Correlhã, 4Darquense, 5 - Correlhã, 4
Vianense, 2 - Moreira, 3Vianense, 2 - Moreira, 3
Limianos, 1 - P. Barca, 0Limianos, 1 - P. Barca, 0

16.ª JORNADA16.ª JORNADA
      RESULTADOS      RESULTADOS

Barroselas, 2 - Torre, 1Barroselas, 2 - Torre, 1
Moreira, 1 - Limianos, 4Moreira, 1 - Limianos, 4

Guilhadeses,4-Darquense,7Guilhadeses,4-Darquense,7
Correlhã, 4 - Vianense, 4Correlhã, 4 - Vianense, 4
P. Barca, 2 - Venade, 1 P. Barca, 2 - Venade, 1 

CLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃO
  1.º - CD Cerveira 38

  2.º - Barroselas 35

  3.º - Ponte da Barca 34

  4.º - Vianense B 30

  5.º -   5.º - LimianosLimianos 2828

  6.º - Darquense  6.º - Darquense 2828

  7.º -   7.º - GuilhadesesGuilhadeses 2121

  8.º - Moreira  8.º - Moreira 1818

  9.º -   9.º - CorrelhãCorrelhã 1515

10.º - Torre10.º - Torre 1414

11.º - 11.º - VenadeVenade 00

CAMPEONATOCAMPEONATO
DISTRITAL DEDISTRITAL DE
INFANTIS “A”INFANTIS “A”

16.ª JORNADA
      RESULTADOS

Lanheses, 1 - Courense, 6Lanheses, 1 - Courense, 6
Monção, 5 - Barroselas, 3Monção, 5 - Barroselas, 3
Limianos, 8 - Deocriste, 0Limianos, 8 - Deocriste, 0
Vianense, 6 - Campos, 0Vianense, 6 - Campos, 0

Areosense, 3-Fontourense, 1Areosense, 3-Fontourense, 1
Cerveira, 2 - Ancorense, 5Cerveira, 2 - Ancorense, 5
Caminha, 1 - Âncora, 18Caminha, 1 - Âncora, 18

CLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃO
  1.º - Limianos1.º - Limianos 4141

  2.º - Monção 41

  3.º - Barroselas 40

  4.º - Vianense 39

  5.º - Ancorense 36

  6.º - Cousense 25

  7.º - CD Cerveira 24

  8.º - Areosense 24

  9.º - Lanheses 13

10.º - Fontourense 11

11.º - Âncora 9

12.º - Deocriste 8

13.º - Campos 6

14.º - 14.º - CaminhaCaminha 00

CLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃO
  1.º - Darquense1.º - Darquense 4242

  2.º - Vianense 37

  3.º - Deocriste 34

  4.º - Lanheses 32

  5.º - Antas 26

  6.º - Neves FC 26

  7.º - Alvarães 24

  8.º - Correlhã 23

  9.º - CD Cerveira 22

10.º - Santa Marta 20

11.º - Campo 16

12.º - Cardielos 15

13.º - Âncora 14

14.º - 14.º - FragosoFragoso 1313

15.º - Ponte da Barca15.º - Ponte da Barca 99

CAMPEONATO CAMPEONATO 
DE VETERANOS DE VETERANOS 
DO ALTO MINHODO ALTO MINHO

16.ª JORNADA16.ª JORNADA
      RESULTADOS      RESULTADOS

Darquense-Antas (adiado)Darquense-Antas (adiado)
Vianense, 3 - Cardielos, 2Vianense, 3 - Cardielos, 2
Fragoso, 0 - St. Marta, 2Fragoso, 0 - St. Marta, 2
P. Barca, 2 - Alvarães, 3P. Barca, 2 - Alvarães, 3

Neves, 2 - Campo, 0Neves, 2 - Campo, 0
Âncora, 0 - Deocriste, 5Âncora, 0 - Deocriste, 5

Cerveira, 1 - Lanheses, 2Cerveira, 1 - Lanheses, 2
17.ª JORNADA17.ª JORNADA
      RESULTADOS      RESULTADOS

Lanheses, 1 - Correlhã, 1Lanheses, 1 - Correlhã, 1
Campo, 3 - P. Barca, 3Campo, 3 - P. Barca, 3
Antas, 1 - Fragoso, 1Antas, 1 - Fragoso, 1

Deocriste, 6 - Cerveira, 2Deocriste, 6 - Cerveira, 2
Alvarães, 1 - Vianense, 5Alvarães, 1 - Vianense, 5
Cardielos, 1 - Neves, 1Cardielos, 1 - Neves, 1
St. Marta, 5 - Âncora, 1St. Marta, 5 - Âncora, 1

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

16.ª JORNADA16.ª JORNADA
     RESULTADOS     RESULTADOS

Torre, 8 - M. Lima, 0Torre, 8 - M. Lima, 0
Melgacense, 0 - Vit. Piães, 3Melgacense, 0 - Vit. Piães, 3
Monção, 5 - Castelense, 2Monção, 5 - Castelense, 2
Correlhã, 0 - Meadela, 0Correlhã, 0 - Meadela, 0
Cerveira, 2 - Lanheses, 1Cerveira, 2 - Lanheses, 1

CLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃO
  1.º - CD Cerveira 43

  2.º - Torre B 38

  3.º - Correlhã 38

  4.º - Lanheses 34

  5.º - Meadela A 33

  6.º - Adecas 33

  7.º - Vitorino de Piães 22

  8.º - Monção 18

  9.º - Castelense 12

10.º - Melgacense 7

11.º - Moreira Lima 3

CAMPEONATOCAMPEONATO
NACIONAL DA NACIONAL DA 

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

21.ª JORNADA21.ª JORNADA
      RESULTADOS      RESULTADOS
Esposende,1-Merelinense,3Esposende,1-Merelinense,3

St. Maria, 3 - Marinhas, 0St. Maria, 3 - Marinhas, 0
Melgacense, 0 - Ronfe, 12Melgacense, 0 - Ronfe, 12

Monção, 2 - P. Barca, 3Monção, 2 - P. Barca, 3
Vianense, 0 - Taipas, 1Vianense, 0 - Taipas, 1

Bragança, 2 - M. Fonte, 0Bragança, 2 - M. Fonte, 0

22.ª JORNADA22.ª JORNADA
      RESULTADOS      RESULTADOS

Ronfe, 0 - St. Maria, 1Ronfe, 0 - St. Maria, 1
Merelinense, 1-Bragança, 3Merelinense, 1-Bragança, 3
M. Fonte, 1 - Vianense, 3M. Fonte, 1 - Vianense, 3

P. Barca, 3 - Melgacense, 0P. Barca, 3 - Melgacense, 0
Marinhas, 4 - Esposende, 0Marinhas, 4 - Esposende, 0

Taipas, 5 - Monção, 1Taipas, 5 - Monção, 1

CLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃO
  1.º - Bragança 49

  2.º - Santa Maria 43

  3.º - Vianense 42

  4.º - Ronfe 41

  5.º - Taipas 35

  6.º - Marinhas 34

   7.º - Maria da Fonte 7.º - Maria da Fonte 3131

  8.º -   8.º - Ponte da BarcaPonte da Barca 2727

  9.º -   9.º - MerelinenseMerelinense 2323

 10.º -  10.º - MelgacenseMelgacense 2020

 11.º -  11.º - EsposendeEsposende 1212

 12.º - M 12.º - Monçãoonção 99

CAMPEONATOCAMPEONATO
DISTRITAL DA DISTRITAL DA 

I DIVISÃOI DIVISÃO
22.ª JORNADA22.ª JORNADA
     RESULTADOS     RESULTADOS

Chafé, 2 - Caminha, 0Chafé, 2 - Caminha, 0
Grecudega, 1 - Lanhelas, 2Grecudega, 1 - Lanhelas, 2

At. Arcos, 1 - Perre, 0At. Arcos, 1 - Perre, 0
Ág. Souto, 1 - Arcozelo, 1Ág. Souto, 1 - Arcozelo, 1

Fachense, 2 - Vit. Donas, 1Fachense, 2 - Vit. Donas, 1
Raianos, 1 - Castanheira, 0Raianos, 1 - Castanheira, 0
Moreira, 1 - Darquense, 3Moreira, 1 - Darquense, 3

CLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃO
  1.º - Darquense 49

  2.º - Atlético dos Arcos 43

  3.º - Lanhelas 42

  4.º - Perre 39

  5.º - Raianos 36

  6.º - Fachense 32

  7.º -   7.º - ArcozeloArcozelo 3131

  8.º - Caminha  8.º - Caminha 2828

  9.º -   9.º - Vitorino das DonasVitorino das Donas 2727

10.º - Ancorense10.º - Ancorense 2323

11.º - 11.º - CastanheiraCastanheira 2020

12.º - Moreira12.º - Moreira 1818

13.º - 13.º - ChaféChafé 1717

14.º - Águias de Souto14.º - Águias de Souto 1616

15.º - 15.º - GandraGandra 1111

CAMPEONATOCAMPEONATO
DISTRITAL DEDISTRITAL DE

JUNIORESJUNIORES
16.ª JORNADA16.ª JORNADA
     RESULTADOS     RESULTADOS
Melgacense, 0 - Vianense, 3Melgacense, 0 - Vianense, 3
Darquense, 0 - P. Barca, 1Darquense, 0 - P. Barca, 1
Ancorense, 4 - Vila Fria, 3Ancorense, 4 - Vila Fria, 3

Cerveira, 3 - Paçô, 0Cerveira, 3 - Paçô, 0
Barroselas, 5 - Courense, 2Barroselas, 5 - Courense, 2

Moreira, 5 - Correlhã, 0Moreira, 5 - Correlhã, 0

17.ª JORNADA17.ª JORNADA
     RESULTADOS     RESULTADOS

Vianense, 6 - At. Arcos, 1Vianense, 6 - At. Arcos, 1
P. Barca, 1 - Melgacense, 2P. Barca, 1 - Melgacense, 2
Vila Fria, 1 - Darquense, 2Vila Fria, 1 - Darquense, 2

Paçô, 2 - Lanheses, 3Paçô, 2 - Lanheses, 3
Courense, 0 - Cerveira, 5Courense, 0 - Cerveira, 5
Correlhã, 1 - Barroselas, 4Correlhã, 1 - Barroselas, 4

CLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃO
  1.º - Moreira 40

  2.º - Vianense 40

  3.º - Barroselas 39

  4.º - Correlhã 36

  5.º - Paçô 28

  6.º - Cerveira 28

  7.º -   7.º - LanhesesLanheses 2222

  8.º - Ancorense  8.º - Ancorense 2222

  9.º -   9.º - DarquenseDarquense 1818

10.º - Ponte da Barca10.º - Ponte da Barca 1717

11.º - 11.º - Atlético dos ArcosAtlético dos Arcos 1515

12.º - Melgacense12.º - Melgacense 1212

13.º - 13.º - Vila FriaVila Fria 66

14.º - 14.º - CourenseCourense 66

CAMPEONATOCAMPEONATO
DISTRITAL DA DISTRITAL DA 

I DIVISÃO HONRAI DIVISÃO HONRA
CA NOROESTECA NOROESTE

22.ª JORNADA22.ª JORNADA
     RESULTADOS     RESULTADOS

M. Lima, 1 - Vila Fria, 1M. Lima, 1 - Vila Fria, 1
Courense, 4 - Campos, 0Courense, 4 - Campos, 0

Correlhã, 1 - Vila Franca, 0Correlhã, 1 - Vila Franca, 0
Castelense, 1 - Bertiandos, 1Castelense, 1 - Bertiandos, 1

Neves, 1 - Távora, 0Neves, 1 - Távora, 0
Lanheses, 3 - Paçô, 3Lanheses, 3 - Paçô, 3

Cerveira, 4 - Vit. Piães, 1Cerveira, 4 - Vit. Piães, 1

CLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃO
  1.º - Courense 50

  2.º - Valenciano 48

  3.º - Neves FC 43

  4.º - CD Cerveira 37

  5.º - Correlhã 35

  6.º - Moreira Lima 30

  7.º -   7.º - CamposCampos 2929

  8.º - Vila Fria  8.º - Vila Fria 2929

  9.º -   9.º - Vitorino de PiãesVitorino de Piães 2424

10.º - Castelense10.º - Castelense 2121

11.º - 11.º - LanhesesLanheses 2020

12.º - Bertiandos12.º - Bertiandos 1919

13.º - 13.º - TávoraTávora 1919

14.º - Paçô14.º - Paçô 1717

15.º - 15.º - Vila FrancaVila Franca 1111

CAMPEONATOCAMPEONATO
DISTRITAL DEDISTRITAL DE
BENJAMINS CBENJAMINS C

13.ª JORNADA13.ª JORNADA
      RESULTADOS      RESULTADOS
Perspetiva, 10 - Courense, 3Perspetiva, 10 - Courense, 3

Ancorense, 13 - Chafé, 2Ancorense, 13 - Chafé, 2
Guilhadeses, 8 - M. Lima, 2Guilhadeses, 8 - M. Lima, 2
Campos, 9 - Fontourense, 1Campos, 9 - Fontourense, 1

L. Sousa, 4 - Neves, 1L. Sousa, 4 - Neves, 1
Monção, 0 - Âncora, 7Monção, 0 - Âncora, 7

CLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃO
 1.º - Ancorense 45

 2.º - Perspetiva 42

 3.º - Luciano Sousa 36

 4.º - Âncora 33

 5.º - Campos 31

 6.º - Chafé 22

 7.º - Fontourense 20

 8.º - Guilhadeses 14

 9.º - Monção 13

10.º - Neves 13

11.º - Courense 12

12.º - Moreira Lima12.º - Moreira Lima 33

13.º - Friestense13.º - Friestense 00

Liga Internacional de Liga Internacional de 
Clubes Luso GalegaClubes Luso Galega

Os melhores clubes do Norte, Judo Clube de Valença, Os melhores clubes do Norte, Judo Clube de Valença, 
Judo Clube de Barcelos e Clube de Judo do Porto organiza-Judo Clube de Barcelos e Clube de Judo do Porto organiza-
ram a 2.ª Edição da Liga Internacional de Clubes Luso Gale-ram a 2.ª Edição da Liga Internacional de Clubes Luso Gale-
ga, a primeira jornada foi no sábado dia 23 de fevereiro em ga, a primeira jornada foi no sábado dia 23 de fevereiro em 
Guimarães, no Pavilhão do INATEL.Guimarães, no Pavilhão do INATEL.

O Juvalença participou com uma equipa masculina, com O Juvalença participou com uma equipa masculina, com 
Manuel Costa em -60 kg, Cesário Perneta em -73 kg, Tiago Manuel Costa em -60 kg, Cesário Perneta em -73 kg, Tiago 
Pereira e Ruben Fernandes em -81 kg e Rui Ferreira, José Pereira e Ruben Fernandes em -81 kg e Rui Ferreira, José 
Augusto Lopes e Ricardo Lopes em +81 kg, no Staff partici-Augusto Lopes e Ricardo Lopes em +81 kg, no Staff partici-
pou Argentina Sousa, Maria Fátima Oliveira e Andreia Rodri-pou Argentina Sousa, Maria Fátima Oliveira e Andreia Rodri-
gues, nas mesas de prova.gues, nas mesas de prova.

Na liga estão inscritas 19 equipas masculinas, entre elas, Na liga estão inscritas 19 equipas masculinas, entre elas, 
a Escola de Judo do Nuno Delgado e 4 equipas espanholas, a Escola de Judo do Nuno Delgado e 4 equipas espanholas, 
nas femininas são 9 equipas, das quais 4 são espanholas, nas femininas são 9 equipas, das quais 4 são espanholas, 
sendo que nesta primeira jornada só combateram as equipas sendo que nesta primeira jornada só combateram as equipas 
masculinas.masculinas.

Esta Liga foi realizada em 3 áreas de competição e con-Esta Liga foi realizada em 3 áreas de competição e con-
tou com um evento com grande impacto para o norte de Por-tou com um evento com grande impacto para o norte de Por-
tugal.tugal.

As classifi cações desta primeira Jornada foram:As classifi cações desta primeira Jornada foram:
1.º - Lugar: Salesianos de Lisboa – Ofi cinas de S. José1.º - Lugar: Salesianos de Lisboa – Ofi cinas de S. José
2.º - Lugar: Clube Judo do Porto2.º - Lugar: Clube Judo do Porto
3.º - Lugar: Judo Clube Arteixo – Espanha3.º - Lugar: Judo Clube Arteixo – Espanha
O Juvalença encontra-se em 12.º lugar e na classifi cação O Juvalença encontra-se em 12.º lugar e na classifi cação 

dos 30 melhores atletas, Manuel Costa do Juvalença encon-dos 30 melhores atletas, Manuel Costa do Juvalença encon-
tra-se no 23.º lugar.tra-se no 23.º lugar.

Inauguração em Ponte de Lima Inauguração em Ponte de Lima 
das Instalações de apoio a das Instalações de apoio a 
atividades náuticasatividades náuticas  

O Município e o Clube Náutico de Ponte de Lima inaugu-O Município e o Clube Náutico de Ponte de Lima inaugu-
raram no dia 4 de março – Dia de Ponte de Lima -, as insta-raram no dia 4 de março – Dia de Ponte de Lima -, as insta-
lações de apoio a atividades náuticas.lações de apoio a atividades náuticas.

Com mais de 20 anos de história, o Clube Náutico de Com mais de 20 anos de história, o Clube Náutico de 
Ponte de Lima, somou vitórias e títulos, atingindo o auge com Ponte de Lima, somou vitórias e títulos, atingindo o auge com 
a medalha olímpica do canoísta Fernando Pimenta, nos Jo-a medalha olímpica do canoísta Fernando Pimenta, nos Jo-
gos Olímpicos de 2012.gos Olímpicos de 2012.

Este crescimento exponencial suscitou a aposta em no-Este crescimento exponencial suscitou a aposta em no-
vas áreas de intervenção como o “Turismo Náutico, voltado vas áreas de intervenção como o “Turismo Náutico, voltado 
para as populações e permitindo a qualquer pessoa praticar para as populações e permitindo a qualquer pessoa praticar 
canoagem, quer seja no aluguer de caiaques quer em desci-canoagem, quer seja no aluguer de caiaques quer em desci-
das de rio com monitores. Através do programa Férias Des-das de rio com monitores. Através do programa Férias Des-
portivas, o Clube Náutico têm levado a modalidade aos mais portivas, o Clube Náutico têm levado a modalidade aos mais 
jovens contribuindo para a ocupação dos seus tempos livres jovens contribuindo para a ocupação dos seus tempos livres 
e criação de hábitos saudáveis. O Desporto Escolar, projeto e criação de hábitos saudáveis. O Desporto Escolar, projeto 
de parceria com as escolas do concelho, tem servido de forte de parceria com as escolas do concelho, tem servido de forte 
meio de divulgação da modalidade e também como fonte de meio de divulgação da modalidade e também como fonte de 
deteção de talentos”.deteção de talentos”.

No seguimento desta expansão, o Município de Ponte No seguimento desta expansão, o Município de Ponte 
de Lima aprovou a Ampliação das Instalações de Apoio a de Lima aprovou a Ampliação das Instalações de Apoio a 
Atividades Náuticas. Trata-se de um equipamento que con-Atividades Náuticas. Trata-se de um equipamento que con-
grega no mesmo espaço diversas valências, como gabinete grega no mesmo espaço diversas valências, como gabinete 
médico para recuperação de atletas de alto rendimento, sala médico para recuperação de atletas de alto rendimento, sala 
de massagens e hidromassagem, sala de tratamentos, sala de massagens e hidromassagem, sala de tratamentos, sala 
de ginástica, ginásio, instalações sanitárias adaptadas, e o de ginástica, ginásio, instalações sanitárias adaptadas, e o 
aumento do número de balneários.aumento do número de balneários.


