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Editorial

Processo contra 
presidente da Junta de 

Freguesia de Cerveira e o 
diretor do jornal “Cerveira 

Nova”, por causa de 
notícia sobre abate de 
árvores, foi arquivado

 Em 20 de junho de 2008 o jornal “Cervei-
ra Nova” publicou uma notícia, com fotografi a, 
que tinha o seguinte título: “Junta de Freguesia 
de Vila Nova de Cerveira apresenta nova queixa 
por usurpação de baldio - abate ilegal de árvores”, 
descrevendo-se, depois, que esse corte ocorreu 
a «sul-poente da encosta do baldio dos montes 
do Espírito Santo/monte das Mineirinhas, área do 
baldio inserido nas matrizes rústicas registadas 
em nome da freguesia de Cerveira, respetivamen-
te, artigos n.ºs 392 e 394».
 Discordando com o texto dessa notícia, 
uma pessoa, ligada ao negócio de madeiras, apre-
sentou queixa em tribunal, por difamação, contra 
o presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova 
de Cerveira por autoria da referida notícia e contra 
o diretor do jornal “Cerveira Nova” por permitir a 
publicação, dado que o texto não tinha assinatu-
ra.
 Foi deduzida acusação particular, que o 
Ministério Público não acompanhou, e com Dia-
mantino Manuel Coelho do Vale Costa e José 
Augusto Lopes Gonçalves constituídos arguidos 
o processo, depois de outras fases, chegou à ins-
trução.
 E foi após instrução que o processo viria 
a ser arquivado, pelo que tanto o presidente da 
Junta de Freguesia como o diretor do jornal “Cer-
veira Nova” fi caram ilibados da «autoria material e 
na forma consumada de um crime de difamação», 
sendo as custas do processo da responsabilidade 
da assistente da acusação particular.
 Encerrado este caso, há algo importante 
que não podemos deixar de salientar: 
 - A meritória ação da Junta de Freguesia 
de Vila Nova de Cerveira, com destaque para o 
seu presidente que até foi constituído arguido na 
defesa dos interesses da sua terra.
 - E o jornal “Cerveira Nova” que, cumprin-
do o seu dever de informar, também foi fi el ao seu 
lema de pugnar «pelo progresso do concelho de 
Vila Nova de Cerveira», já que o progresso, entre 
outros valores, tanto pode estar ligado à defesa e 
conservação de árvores, como à preservação de 
monumentos.

José Lopes Gonçalves
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Maria Gabriela Correia Pereira Baptista
Notária

CARTÓRIO NOTARIAL DE
VILA NOVA DE CERVEIRA

EXTRACTO

 Certifi co, para efeitos de publicação que, por escri-
tura de dezasseis de Junho de dois mil e nove, lavrada de fl s. 
11 a fl s. 13 v., do Livro de Notas para Escrituras Diversas nú-
mero Sessenta e Nove-E, deste Cartório, Carlos Gonçalves 
Marfi ns, N.I.F. 165 124 245, titular do B.I. n.º 731190, emitido 
em 29.11.2006, pelos S.I.C. de Viana do Castelo e mulher, Be-
larmina das Dores Rodrigues de Barros Marfi ns, N.I.F. 184 
890 586, titular do B.I. n.º 5981250, emitido em 26.04.1999, 
pelos S.I.C. de Viana do Castelo, casados sob o regime da 
comunhão geral, naturais, ele da freguesia de Reboreda, ela 
da freguesia de Cornes, ambas do concelho de Vila Nova de 
Cerveira, residentes na primeira, no lugar de Gamil, declaram 
que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de ou-
trem, do seguinte imóvel:
 Prédio rústico, composto por terreno de cultivo, com 
a área de dois mil cento e cinco metros quadrados, sito no lugar 
de Tomadas, freguesia de Reboreda, concelho de Vila Nova de 
Cerveira, a confrontar do norte com José Maria Costa, do sul e 
do nascente com caminho e do poente com Laura Alice Dias, 
OMISSO na Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de 
Cerveira, inscrito na respetiva matriz sob o artigo 596, com o 
valor patrimonial tributário de 8,45€ e atribuído de SETE MIL E 
QUINHENTOS EUROS.
 Que ele, primeiro outorgante marido adquiriu o referi-
do prédio no ano de mil novecentos e setenta, ainda no estado 
de solteiro, por compra feita a Maria do Carmo Amorim Azeve-
do e Amélia Amorim Azevedo, ambas solteiras, residentes que 
foram na freguesia de Lovelhe, compra que não chegou a ser 
formalizada, tendo logo entrado na posse do indicado imóvel, 
pelo que há mais de vinte anos que o possuem, sem interrup-
ção, nem ocultação de quem quer que seja. 
 Que tal posse sobre o indicado prédio tem sido 
mantida e exercida em nome próprio, de boa-fé, ininterrupta 
e ostensivamente, com o conhecimento da generalidade das 
pessoas e sem oposição, nem violência de quem quer que 
seja, gozando de todas as utilidades por ele proporcionadas, 
cultivando-o, regando-o, colhendo os correspondentes frutos 
e rendimentos, pagando as contribuições que sobre o citado 
prédio incidem agindo, assim, quer quanto aos encargos, quer 
quanto à fruição por forma correspondente ao exercício do di-
reito de propriedade, ao praticarem os diversos actos de uso, 
fruição, posse e defesa da propriedade, na convicção de que 
não lesam, nem nunca lesaram quaisquer direitos de outrem.
 Que, assim, tem a posse sobre o indicado prédio vin-
do a ser contínua, pública e pacífi ca, factos que integram a 
fi gura jurídica de usucapião que, invocam.
 Que, nestes termos, adquiriram o mencionado prédio 
por usucapião, não tendo dado o modo de aquisição, título 
que lhes permita fazer prova do seu direito de propriedade per-
feita. 

 ESTÁ CONFORME E CONFERE COM O ORIGINAL 
NA PARTE TRANSCRITA.

 Cartório Notarial, dezasseis de junho de dois mil e 
nove. 

A Notária,

Maria Gabriela Correia Pereira Baptista 
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 JOSÉ MANUEL VAZ CARPINTEIRA, PRESIDEN-
TE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE CERVEI-
RA; 

 TORNA PÚBLICO, de harmonia com a delibera-
ção camarária de 03 de junho de 2009, que se encontra 
aberto concurso público para adjudicação do “ARRENDA-
MENTO DE DURAÇÃO LIMITADA DE UM ESPAÇO DES-
TINADO À INSTALAÇÃO DE UM RESTAURANTE, SITO 
NO PARQUE DO CASTELINHO”, com subordinação às 
CONDIÇÕES GERAIS aprovadas, das quais poderão ser 
obtidas fotocópias na Secção de Administração Geral desta 
Câmara Municipal.
 O prazo para a apresentação de propostas termina 
no dia 15 de julho próximo, às 16,00 horas. 
 As propostas serão entregues na Secção de Admi-
nistração Geral (Divisão Administrativa e Financeira) desta 
Câmara Municipal, em envelope fechado, envelope esse 
que, juntamente com o envelope dos documentos a que 
se refere o n.º 3 do artigo 3.° das CONDIÇÕES GERAIS 
acima referidas, serão incluídos num outro envelope fecha-
do, com indicação do nome do concorrente, endereçado ao 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, 
contendo a seguinte legenda:

CONCURSO PÚBLICO PARA ARRENDAMENTO DE 
DURAÇÃO LIMITADA DE UM ESPAÇO DESTINADO 
À INSTALAÇÃO DE UM RESTAURANTE, SITO NO 

PARQUE DO CASTELINHO

 Os envelopes recebidos com destino ao concurso 
serão abertos perante a Comissão para o efeito designada, 
pelas 10,30 horas do dia 16 de Julho, em acto público, no 
Salão Nobre desta Câmara. 
 A Câmara Municipal reserva-se o direito de não fa-
zer a adjudicação da concessão, no caso de entender que 
a proposta mais vantajosa não é aceitável, tendo em conta 
a defesa dos interesses do Município.
 Para constar, se lavro o presente e outros de igual 
teor, que vão ser afi xados nos lugares públicos do estilo.
 E eu, Vítor Manuel Passos Pereira, Chefe de Divi-
são Administrativa e Financeira, o subscrevi. 
 Paços do Concelho de Vila Nova de Cerveira, aos 
17 de junho do ano 2009.

O Presidente da Câmara,

(José Manuel Vaz Carpinteira)
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Sugestões e outros registos
NEM TUDO LEMBRA

 Estamos à porta das nossas festas do concelho e, 
como já vem sendo tradicional, vão realizar-se nesses dias 
festivos, no rio Minho, os famosos fogos aquáticos, onde 
é costume juntar-se imensa multidão, ao longo da avenida 
marginal, para apreciar os “mestres da pirotecnia”. Acontece 
que os apreciadores, enquanto esperam pela hora do início 
do fogo, vão lançando para a via pública pontas de cigarros, 
outros lançam para o rio Minho embalagens de refrescos ou 
fi cam espalhadas na via pública. Para evitar que tal aconteça, 
e essa movimentada avenida marginal se conserve sempre 
limpa, como todos desejamos, seria de enaltecer a colocação 
de recipientes do lixo nessa zona, sempre muito frequentada 
por visitantes, especialmente durante a época de verão.

Gaspar Lopes Viana
(Cerveira)

Passeio 2009 visto 
por uma participante
 Penso que todos conhecem a história do velho, do 
rapaz e do burro...
 Criticar é fácil, dar boas sugestões é bem mais difí-
cil.
 Depois de um magnífi co passeio, de dois dias, à 
Corunha, na vizinha Galiza, só tenho a agradecer ao Sr. Pre-
sidente da Câmara de Vila Nova de Cerveira, não só pela 
iniciativa, mas também pelo excelente convívio que propor-
cionou aos cerveirenses que, para mim, deve ser o principal 
motivo deste encontro.
 Bom convívio, boa camaradagem, fazer boas ami-
zades, é disso que neste tempo de crise todos nós precisa-
mos.
 Obrigada a quem o organizou, aos nossos guias e 
motoristas, pois todos foram excelentes.
 Obrigada ainda à empresa de viagens VEFA que 
também, com os seus conhecimentos e experiência, contri-
buiu para que o passeio se tornasse ainda melhor e até, tal-
vez, mais económico.
 Quantas destas pessoas, que ainda trabalharam de 
sol a sol, nunca souberam o que era umas férias?
 Meus amigos e companheiros, que a todos vi muito 
felizes, obrigada por estas horas que passamos juntos.
 Todos nós, de uma maneira ou doutra, contribuímos 
para o sucesso do passeio. Ele foi uma oferta, não foi uma 
esmola.
 Até à próxima. Que não falte ninguém e outros mais 
se juntem a nós.

Ester Cerqueira
(Cerveira)

Colégio de Campos termina o 
ano letivo 2008/2009 em grande!

 No dia doze de Junho, os alunos do décimo primeiro 
ano das turmas A e B realizaram mais um desfi le de moda 
que implicou a participação de lojas de Valença, Vila Nova 
de Cerveira e Caminha e que teve como cenário o jardim do 
Colégio que foi decorado pelos alunos, tendo sido um espaço 
magnífi co para este espetáculo. Apesar da data de realiza-
ção ter sido alterada de nove para doze de Junho, devido 
às condições do estado do tempo, pudemos contar com a 
participação de cerca de 600 pessoas.
 A esta atividade seguiu-se a semana cultural que 
contemplou várias atividades e uma atenção especial à leitu-
ra. Na semana de 15 a 19 de Junho decorreu a semana cul-
tural cujas atividades se iniciaram com a abertura da Feira do 
Livro que contou com a visita dos alunos do Colégio e tam-
bém esteve aberta à comunidade, em geral, que nos visitou, 
sobretudo no dia dezassete, em que realizamos a já habitual 
sardinhada que é um momento crucial de confraternização 
de alunos, pais, funcionários e professores deste Colégio.
 Esta semana cultural contou com um leque de ativi-
dades diversifi cado que englobou a projeção de fi lmes didá-
ticos; um peddy-paper; uma demonstração cinotécnica com 
a presença da GNR de Valença, e até um cicloturismo, tendo 
terminado com a beleza e o esplendor da participação nas 
Marchas de S. João de Campos no dia 20 de Junho, onde os 
alunos, funcionário e professores “marcharam” e encantaram 
pela originalidade da música, da coreografi a, dos trajes e, 
claro, dos arcos cuja qualidade apresentada em cada ano, 
gera a curiosidade e expectativa de todos. 
 Com mais um ano letivo a terminar, com tanta diver-
sidade de atividades e sem esquecer a preparação e realiza-
ção dos exames nacionais, sentimos que cumprimos a nossa 
missão de envolver os alunos e encarregados de educação 
nas diferentes atividades, sem descurar o papel de educar e 
de ensinar.
 Aproveito a oportunidade para, em nome do Colé-
gio, desejar a todos os alunos umas boas e merecidas fé-
rias!

Sónia Dias 

Processo de constituição da 
Casa Cerveirense em Lisboa

http://www.casacerveirense.com

 Em Lisboa foi recentemente iniciado o processo de 
constituição da Casa Cerveirense em Lisboa, com o deferi-
mento do Registo Nacional de Pessoas Coletivas, e será bre-
vemente concluído com a participação do início de atividade 
num bairro fi scal do Ministério das Finanças.
 A Casa Cerveirense é fundada por cerveirenses re-
sidentes em Lisboa e no concelho. Este grupo, consciente 
das exigências e importância do associativismo, aposta numa 
convergência entre o trabalho desenvolvido ao longo das úl-
timas décadas, em diversas ações de organização social, e o 
recente movimento cerveirense de gerações mais novas, que 
cresceu em Lisboa no seio da comunidade cerveirense com 
o valor das suas origens culturalmente transmitido.
 A Casa Cerveirense assume a missão de promover 
o património cultural e natural do concelho de Vila Nova de 
Cerveira e aproximar a sua comunidade através de diversas 
iniciativas, num programa social aberto à participação.
 Os cerveirenses podem agora dar um contributo 
inestimável ao seu concelho, através da mobilização e parti-
cipação na integração das Casa Cerveirense na sociedade. 
Quanto maior a adesão, maior será a legitimidade e efi cácia 
desta associação.
 É importante que os cerveirenses entreguem as pro-
postas de sócio e participem ativamente neste projeto que, 
no futuro, será uma referência, não só em Lisboa e Cerveira, 
mas a nível nacional.

João Martins

Campos e as festas do seu 
padroeiro - S. João
 De novo, num ritual sempre repetido, mas sempre 
muito apreciado, e com  a renovação que cada Comissão 
de Festas vai introduzindo, realizaram-se nesta Freguesia as 
Festas de S. João que, este ano, se estenderam por quatro 
dias!
 O primeiro número foram as já muito afamadas 
“MARCHAS POPULARES”, a cargo de cada um dos três 
lugares da Freguesia, do Infantário e da Escola do Ensino 
Básico e do Colégio de Campos, cuja tema foi “As estações 
do Ano” e o Sol.
 Difícil se torna destacar qualquer dos Grupos, tal a 
qualidade do desempenho, o enlevo das músicas e das core-
ografi as e o encanto do trajar!
 Foi, sem dúvida, um dos momentos mais marcan-
tes dos festejos, a que assistiram cerca de três mil pessoas, 
que não regatearam aplausos aos grupos em presença, onde 
predominava a juventude!
 A primeira noite terminou animada pelo afamado 
conjunto musical do “Canário e seus amigos”, que ainda fi ze-
ram aquecer mais o ambiente, quando se lançaram na “bre-
jeirice” das cantigas ao desafi o.
 O domingo foi dedicado às cerimónias religiosas, 
tendo decorrido todos os atos com muita dignidade, muita 
participação e muita devoção das gentes de Campos para 
com o seu “Padroeiro”, destacando-se a presença do Agru-
pamento de Escuteiros, do Rancho Folclórico e do Grupo de 
Concertinas, cabendo o acompanhamento musical à Escola 
de Música de Campos.
 O dia terminou com um sarau cultural a que deram 
corpo a Tuna da Unisénior (Universidade Sénior de Cervei-
ra, a Tuna Feminina da Escola Superior Agrária de Ponte de 
Lima e a Tuna do Instituto Superior de Educação Física da 
Póvoa de Varzim /Vila do Conde.
 No terceiro dia destaque para a música gravada, du-
rante o dia e depois para a verbena dançante que o conjunto 
“Raízes do Minho” tornou alegre e em que toda a comunida-
de se envolveu.
 A Festa caminhou para o seu encerramento, com 
o arraial maior, agora com o conhecido Grupo “Roconorte”, 
que não deixou de fazer valer todos os seus trunfos, ofere-
cendo uma simpática noite, com muita música, muita alegria 
e a confraternização de tanta gente que encheu o renovado 
recinto do Sobral, a que muitos já chamaram o “Novo Mar-
chómetro” de Campos!
 Parabéns aos que ombrearam com a responsabili-
dade dos festejos e que a Nova Comissão de Festas consiga, 
no próximo ano, manter a projeção e o brilho que as nossas 
Festas já atingiram.

Campos, Junho/09
R. M.

Rádio Vale do Minho
 Sedeada em Monção durante os três primeiros me-
ses, arrancou, no dia 2 de julho, a Rádio Vale do Minho. No 
fundo, trata-se de uma emissão conjunta diária, durante 16 
horas, das rádios de Monção, Melgaço, Valença e Vila Nova 
de Cerveira.
 Prometendo uma forte aposta na componente infor-
mativa regional, a nova rádio terá ao seu serviço, segundo 
nos referiram, seis jovens jornalistas e promete uma cober-
tura completa daqueles quatro concelhos e, ainda, Paredes 
de Coura. Como é sabido, este é o único da região que não 
dispõe de qualquer rádio local!...
 Todas aquelas rádios são geridas, por sinal, por 
uma sociedade em que é elemento preponderante alguém 
oriundo de Paredes de Coura, João Carvalho, conhecido 
pela organização dos festivais de música nesta vila e que se 
realizam na aprazível zona da Praia do Tabuão.
 A Rádio Vale do Minho funcionará, depois, na novel 
cidade de Valença, onde decorrem já obras para uns novos 
estúdios. As expectativas são grandes e espera-se que este 
projeto seja sustentável, sem necessidade de subserviência 
ao poder político ou económico.

Publicada por Manuel Sottomaior 
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 Certifi co, para efeitos de publicação que, por escri-
tura de trinta de Junho de dois mil e nove, lavrada de fl s. 41 
a fl s. 42 verso, do Livro de Notas para Escrituras Diversas 
número Sessenta e Nove-E, deste Cartório, José Avelino 
Mascarenhas Fernandes, N.I.F. 142 577 421, titular do B.I. 
n.º 1879323, emitido em 17.01.2006, pelos S.I.C. de Viana do 
Castelo e mulher, Fernanda de Fátima Correia de Brito Fer-
nandes, N.I.F. 142 577 413, titular do B.I. n.º 2666485, emiti-
do em 21.07.2000, pelos S.I.C. de Viana do Castelo, casados 
sob o regime da comunhão geral, naturais, ele da freguesia de 
Campos, ela da freguesia de Cornes, ambas do concelho de 
Vila Nova de Cerveira, residentes nesta última, na Avenida 27 
de Julho, n.º 66, declaram que são donos e legítimos possui-
dores, com exclusão de outrem, dos seguintes imóveis, sitos 
na freguesia de Cornes, concelho de Vila Nova de Cerveira, 
OMISSOS na Conservatória do Registo Predial:

Verba um:

 Prédio rústico, composto por terreno de pinhal, com 
a área de mil quatrocentos e noventa metros quadrados, sito 
no lugar de Lasseiras, a confrontar do norte com José Gonçal-
ves Nogueira, do sul com José Joaquim Correia da Cunha, do 
nascente com Junta de Freguesia e do poente com herdeiros 
de Alfredo José Marinho, inscrito na respectiva matriz sob o 
artigo 812, com o valor patrimonial tributário de 9,16 € a que 
atribuem o valor de cinquenta euros.

Verba dois:

 Prédio rústico, composto por terreno de pinhal e 
mato, com a área de mil quatrocentos e setenta metros qua-
drados, sito no lugar de Lasseiras, a confrontar do norte e do 
nascente com Junta de Freguesia, do sul com Sérgio Vaz da 
Rocha e do poente com João Batista, inscrito na respectiva 
matriz sob o artigo 808, com o valor patrimonial tributário de 
5,19 € a que atribuem o valor de cinquenta euros.
 Que desconhecem os artigos da anterior matriz rús-

tica, o que declaram sob sua inteira responsabilidade. 
 Que ela, primeira outorgante mulher, entrou na pos-
se dos indicados prédios no ano de mil novecentos e sessen-
ta, ainda no estado de solteira, por doação que não chegou a 
ser titulada, feita por Calisto Cândido de Brito e mulher, Vitalina 
de São José Correia, seus pais, residentes que foram no lugar 
do Sobreiro, tendo posteriormente casado com o primeiro ou-
torgante marido em dezoito de Dezembro de mil novecentos 
e sessenta e cinco, pelo que há mais de vinte anos que os 
possuem, sem interrupção, nem ocultação de quem quer que 
seja. 
 Que tal posse tem sido mantida e exercida em nome 
próprio, de boa-fé ininterrupta e ostensivamente, com o co-
nhecimento da generalidade das pessoas e sem oposição, 
nem violência de quem quer que seja, gozando de todas as 
utilidades por eles proporcionadas, cortando o mato e lenha 
e procedendo à sua limpeza, pagando as contribuições que 
sobre os citados prédios incidem agindo assim, quer quanto 
aos encargos, quer quanto à fruição por forma correspondente 
ao exercício do direito de propriedade, ao praticarem os diver-
sos actos de uso, fruição, posse e defesa da propriedade, na 
convicção de que não lesam, nem nunca lesaram quaisquer 
direitos de outrem. 
 Que, assim, tem a sua posse sobre os indicados 
prédios vindo a ser contínua, pública e pacífi ca, factos que 
integram a fi gura jurídica de usucapião, que invocam.
 Que, nestes termos, adquiriram os mencionados 
prédios por usucapião, não tendo, dado o modo de aquisição, 
título que lhes permita fazer prova do seu direito de proprieda-
de perfeita. 
 ESTÁ CONFORME E CONFERE COM O ORIGINAL 
NA PARTE TRANSCRITA.

 Cartório Notarial, trinta de junho de dois mil e nove. 

A Notária,

Maria Gabriela Correia Pereira Baptista 

LOJA DOS

ANIMAIS
965 513 818
965 362 954

Rua Queirós Ribeiro, 60
4920-289 Vila Nova de Cerveira
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CONSULTE O PORTAL DO 
MUNICÍPIO EM:

http://www.cm-vncerveira.pt

“FÉRIAS DE VERÃO 
NO AQUAMUSEU”
Durante três semanas, o Aquamuseu do Rio Minho propõe 
várias actividades para crianças entre 7 e 13 anos. As ins-
crições, limitadas ao máximo de 15 crianças por semana, 
estão abertas. Informações através do T. 251 708 026.

A Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, através dos 
serviços do Aquamuseu do Rio Minho, promove, durante 
o mês de Julho, férias de verão para crianças com idades 
compreendidas entre 7 e 13 anos, encontrando-se as ins-
crições abertas naquele equipamento localizado no Par-
que de Lazer do Castelinho (T. 251 708 026)

Desenvolvida em três períodos, (7 a 10 de Julho, 14 a 17 
de Julho e 21 a 24 de Julho), durante a tarde (14h30 às 
17h30), as “Férias de Verão no Aquamuseu” contemplam 
um conjunto variado de actividades que visam entreter as 
crianças, criando-lhes consciência ambiental e responsa-
bilidade cívica.

Na actividade “Horta biológica”, as crianças vão criar uma 
horta, utilizando adubo natural produzido no aquamuseu 
por compostagem enquanto “À descoberta do Rio Minho” 
propõe uma viagem pelo estuário daquele rio à procura de 
muitos segredos e surpresas.

Sabias que os animais que vivem no sedimento podem 
dizer-nos a qualidade da água? A resposta será dada às 
crianças na actividade “Os pequenos animais que vivem 
no sedimento”, as quais fi carão ainda a conhecer em 
“Água poluída...mau para os animais”, as consequências 
dos diferentes tipos de poluição sobre os organismos 
aquáticos. 

3 de Junho

SUMÁRIO DA REUNIÃO
Período Antes da Ordem do Dia

Assaltos em Vila Nova de Cerveira• 
Passeio dos idosos – Rias Baixas e Corunha• 

Ordem do Dia

Órgão Executivo
 

Aprovação da acta da reunião de 27 de Maio de • 
2009
Revisão do PDM• 
Conselho Municipal de Segurança – Marcação de • 
reunião

Rendas e Concessões

Concurso público para arrendamento de duração • 
limitada de restaurante – Parque do Castelinho

Empreitadas e Fornecimentos

Locação fi nanceira mobiliária (leasing) para aquisi-• 
ção de um chassi Volvo FLL16 – (4x2) AIR –Progra-
ma de concurso e caderno de encargos – Concurso 
Público urgente

Requerimentos de Interesse Particular

José António Fernandes – Horário de funcionamento • 
– Ferry Boat

Expediente e Assuntos Diversos

Resumo diário da tesouraria• 
Aprovação da acta em minuta• 

FILMINHO – FESTA DO CINEMA GALEGO E PORTUGUÊS
Festival decorre entre 16 e 19 de Julho nos concelhos de Vila Nova de Cerveira e Tomiño. No passado dia 2 de Julho, 
no auditório de Goyan, foi celebrado o protocolo de colaboração entre as entidades envolvidas. Nos próximos dias, 
será apresentada a programação e actividades paralelas. 

 A segunda edição do FIL-
MINHO – Festa do Cinema Galego e 
Português decorre entre os dias 16 e 
19 deste mês no concelho português 
de Vila Nova de Cerveira e galego de 
Tomiño. No dia 2 de Julho, no auditório 
de Goyan, foi celebrado um protocolo 
de colaboração entre ambos os municí-
pios, a Associação Cultural Morraceira, 
o Instituto Português da Juventude e a 
Direcção Geral da Juventude e Solida-
riedade da Junta da Galiza.
 Em linhas gerais, o protocolo, 
com a duração de três anos com pos-
sibilidade de renovação por iguais pe-
ríodos de tempo, estabelece direitos, 
deveres e responsabilidades de cada 
signatário, tendo como objectivo trans-
versal a todas as entidades a valoriza-
ção e promoção do Filminho nas verten-
tes de criação e de difusão cultural.
 Em representação da Câma-
ra Municipal de Vila Nova de Cerveira, 
Fernando Nogueira, deu conta que este 
festival de cinema contribui para o apro-
fundamento do relacionamento artístico 
entre os criadores das duas margens e 
para a promoção da região transfrontei-
riça no exterior. Desejou que, no futuro, 
esta festa do cinema português e galego 
possa desenvolver-se e consolidar-se 
como um grande evento cultural.

“O Filminho é o festival de 
cinema que dá voz à nossa região”

 Após referir que “o Filminho é 
o festival de cinema que dá voz à nos-
sa região”, a presidente do Concello de 
Tomiño, Sandra Gonzalez, enalteceu a 
importância deste acontecimento como 
“uma ponte cultural que fortalece a ami-
zade entre os dois municípios” e trouxe 
à memória uma imagem do ano passa-
do: “Ver moços e moças portugueses 
e galegos a trabalhar como voluntários 

foi muito bonito e testemunha um sinal 
de convivência das gerações mais no-
vas que farão o futuro comum desta re-
gião”.
 Além de Fernando Nogueira 
e Sandra Gonzalez, o acto protocolar 
contou com as presenças dos organiza-
dores André Martins e Xurxo Rodriguez, 
o delegado da região norte do Instituto 
Português da Juventude, Victor Dias, e 
o director geral da Juventude e Solida-
riedade da Junta da Galiza, Ovídio Ro-
deiro Tato.
 Em intervenções muito seme-
lhantes, os representantes institucionais 
de Portugal e da Galiza acentuaram o 
papel relevante do Filminho no desen-
volvimento da cinematografi a e audio-
visual da região, destacando o facto de 
a organização ser feita por jovens dos 
dois lados da fronteira.

Promoção do audiovisual galego e 
português próximo do seu público 
natural

 O festival engloba duas sec-
ções competitivas: Grande Prémio e Ci-
nema Minhoto. O primeiro será atribuído 
ao melhor fi lme de produção galega e/
ou portuguesa em competição. Ao se-
gundo, concorrem fi lmes de qualquer 
género ou duração desde que rodados 
no Minho português e galego.
 Nesta categoria, foram ainda 
admitidos fi lmes exteriores aos referi-
dos limites geográfi cos com a condição 
de terem alguma referência minhota ou 
partilharem um contexto cultural seme-
lhante como, por exemplo, proximidade 
territorial ou a temática transfronteiriça.
 O Filminho - Festa do Cinema 
Galego e Português visa a promoção do 
audiovisual galego e português próximo 
do seu público natural. O festival pres-
ta ainda auxilio à produção de fi lmes na 
região do Minho através do Fórum de 
Criadores.

XX FEIRA DO LIVRO DE VILA NOVA DE CERVEIRA
Certame realiza-se entre 8 e 12 de Julho no terreiro, no auditório da biblioteca municipal e na fonte da vila, local 
que receberá um espectáculo de teatro infantil. Durante a semana, a feira funciona entre as 20h00 e as 24h00. No 
fi m-de-semana, entre as 15h00 e as 24h00. 

 A Feira do Livro de Vila Nova 
de Cerveira, 
que come-
mora vin-
te anos de 
existência, 
r e a l i z a - s e 
entre 8 e 12 
deste mês 
com um con-
junto variado 
de manifes-
tações cul-
turais que 
e n g l o b a m 
e n c o n t r o s 
com escrito-
res, lança-
mentos de 
livros, mo-
mentos mu-
sicais, es-

pectáculos infantis, exposições, peças 
de teatro e actividades permanentes.
 Decorrendo no terreiro com 
diversos expositores em representação 
de editoras nacionais, a feira do livro 
funciona entre as 20h00 e as 24h00 
(dias 8, 9 e 10) e entre as 15h00 e as 
24h00 (dias 11 e 12). Naquele local, em 
pleno centro histórico, estão igualmente 
previstos os espectáculos nocturnos.
 No primeiro dia, quarta-feira, 
tem lugar uma sessão de contos de-
nominada “Senhor dos Cordéis”, pelo 
autor, actor e contador de histórias Tho-
mas Bakk que decorrerá, pelas 21h00, 
no auditório da biblioteca Municipal. Pe-

las 22h15, o terreiro recebe o concerto 
“Tango and Fado”, espectáculo de músi-
ca, canto  dança do pianista e produtor 
argentino Juan Carlos Cambas, residen-
te na Galiza desde 2002.

Sexta-feira dedicada a 
Camilo Castelo Branco

 Na quinta-feira, o programa 
prevê o ateliê “O diário do Sr. Lepidópte-
ro”, da Associação Cultural Truta, desti-
nando-se a um público sénior. Marcado 
para as 21h00 no auditório da biblioteca 
municipal, a iniciativa é apoiada pela Di-
recção geral do Livro e das Biblitecas. 
Segue-se, pelas 22h15, na fonte da vila, 
o espectáculo de teatro infantil “El Rei 
Tadinho no Reino das Cem Janelas”, 
baseado na obra de Alice Vieira.
 O dia seguinte, sexta-feira, é 
dedicado a Camilo Castelo Branco. Às 
21h00, apresentação da nova edição 
de “O Morgado de Fafe em Lisboa”, no 
auditório da biblioteca municipal, com 
prefácio e apresentação de Cândido Oli-
veira Martins, da Universidade Católica 
Portuguesa. Às 22h15, no terreiro, en-
cenação da peça com o mesmo nome, 
da autoria do Grupo de Teatro Nova Co-
média Bracarense.
 Entrados no fi m-de-semana, a 
feira propõe às 11h00, no auditório da 
biblioteca municipal, um encontro com 
o escritor Eugénio Rosa, pseudónimo 
de Emílio Remelhe, tendo como base o 
livro “O QUÊ QUE QUEM – Notas de ro-
dapé e de corrimão”. Às 16h00, no mes-

mo local, lançamento do livro “Pedaços 
de memória: Itinerâncias no tempo e no 
espaço”, uma edição da Universidade 
Sénior com textos de vários autores.

Actividades permanentes 
durante os cinco dias

 Duas horas mais tarde, encon-
tro com o escritor Richard Zimler para 
uma abordagem da sua obra e ses-
são de autógrafos, seguindo-se, pelas 
21h00, a apresentação da revista Nova 
Águia com a palestra “O legado de 
Agostinho da Silva: quinze anos após a 
sua morte”. Pelas 22h15, concerto com 
o Grupo “As Três Marias”, no terreiro.
 No último dia, realiza-se no 
terreiro, entre as 15h30 e as 16h30, a 
iniciativa “Ciclobibliotecas”, livros e ses-
sões de contos. Pouco depois, pelas 
18h00, encontro com o Padre Mário de 
Oliveira a propósito do projecto “Poetas 
Somos”, no auditório da biblioteca mu-
nicipal. À noite, dois concertos: Escola 
de música do Centro Social e Paroquial 
de Campos, pelas 21h00, e Brass Band 
da Revista Noticias da Música, pelas 
22h15.
 Ao longo destes dias estão 
previstas algumas actividades perma-
nentes destinadas a todos os públicos. 
Na biblioteca municipal está patente a 
exposição de ilustração do conto russo 
“A mulher mais bela do mundo”, produ-
zida no âmbito do 2º Encontro Nacional 
de Ilustração e propriedade da Junta de 
Freguesa de S. João da Madeira.  
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Pague a sua assinatura através de

transferência bancária para a conta com o

NIB: 0033-0000-50077499264-05
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MARCHAS SÃO-JOANINAS EM CAMPOS CHEIAS DE BELEZA E COR

Marcha do Jardim de Infância e Escola do Ensino Básico

EM CIMA:
Marcha do lugar de 

Quinta

EM BAIXO:
Marcha do 

Colégio de Campos

EM CIMA:
Marcha do lugar da 

Carvalha

EM BAIXO:
Marcha do lugar do 

Sobreiro

Fotos gentilmente cedidas pela FOTOGRAFIA BRIGADEIRO
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PALAVRA DE DEUS
POR: Manuel Venade Martins (Pastor Evangélico)

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

 O Senhor é quem te guarda: o Senhor é a tua sombra à tua direita. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua 
saída, desde agora e para sempre (Salmo 121: 5-7).

COMENTÁRIO
(2009-07-A)

O SENHOR DEUS NOS GUARDA
INTRODUÇÃO

 Quando Isaque viu que seu fi lho Jacó estava já com 
idade madura, para receber uma esposa, não lhe permitiu que 
seu fi lho casa-se com alguma gentia. O enviou a Padá-Ará aos 
seus parentes, que lá viviam, de Labão a sua noiva (Gen. 28:2). 
Logo empreendeu sua viagem à Mesopotâmia, viagem essa lon-
gínqua e cansativa.
 Entretanto aproximou-se a noite e deitou-se num lugar 
e dormiu. E o Senhor lhe apareceu e disse-lhe naquela visão: 
Eis que estou contigo e te guardarei, onde quer que fores. Jacó 
falou, na verdade o Senhor está neste lugar; e eu não o sabia.
 Assim recebeu forças e alento para chegar a Padá-Ará 
e conquistar sua noiva Raquel. Seria impossível numa viagem 
tão longínqua e perigosa, chegar ao seu destino, se o Senhor 
não o tivesse guardado. Amém  

COMENTÁRIO

 Pelas escrituras somos ensinados que Deus guarda 
aquilo que lhe seja confi ado. Alguns confi am em Deus, outros 
não; todavia, Ele guarda aquilo que Lhe seja confi ado; alguns 
confi am a Deus a guarda das suas almas (1 ª Pedro 4:19), ou-
tros confi am-lhe os seus afazeres temporais, outros confi am-lhe 
a sua saúde; uns confi am-lhe mais, outros menos. No entanto, 
Ele guarda tudo quanto Lhe confi arem.

ALGUNS FACTOS DO QUE DEUS NOS GUARDA:
 1º - Primeiro que tudo, Deus guarda de perecer aqueles 
que pertencem a Seu Filho, Jesus Cristo. Isto vê-se claramen-
te na Bíblia (S. João 17:11-12). Nosso Senhor orou. Pai santo, 
guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, 
assim como nós. Depois continua: Estando com eles no mundo, 
guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me 
deste,  e nenhum deles se perdeu, senão o fi lho da perdição. 
Aquele que verdadeiramente vem a Cristo, aquele que de todo o 
coração vem a Jesus Cristo, aquele que recebe verdadeiramente 
a Cristo como seu Salvador, aquele que é liberto do poder do 
pecado, aquele que de todo o coração e sem reservas se entre-
ga a Cristo como seu Mestre, a esse Deus guarda da perdição 
eterna. Quaisquer que sejam as tentações, a subtileza ou poder 
dos assaltos de Satanás. O Senhor Jesus disse mais: E dou-lhes 
a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará 
da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos; e 
ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Ele guarda tam-
bém de cair, conforme lemos em Judas 24, Ele é poderoso para 
vos guardar de tropeçar, e apresentar-vos irrepreensíveis, com 
alegria, perante a sua glória.
              A pessoa pode tropeçar, ou cair, sem perecer, mas nós 
nem mesmo necessitamos de tropeçar ou escorregar. Até disto 
Deus pode guardar-nos, e o fará, se olharmos para Ele e confi ar-
mos n’Ele para que o faça, todavia quando desviarmos d’Ele os 
olhos, então iremos tropeçar; contudo, Ele ainda nos guarda de 
perecer, irá ainda dar-nos a mão, para que nos levan temos de 
novo, se de facto cairmos. Mesmo se cairmos continuamos a ser 
guardados, do mesmo modo que Pedro foi salvo dum completo 
naufrágio. Pedro esteve nas vistas de Satanás; contudo, ainda 

foi guardado por Cristo.
             É grande o conforto que existe para aquele que quer co-
meçar a sua vida Cristã por conhecer a sua fraqueza e ter receio 
de escorregar e cair. Se tu tão-somente te entregares inteiramen-
te nas mãos de Deus, Ele pode, por mais fraco que possas ser, 
guardar-te até mesmo de escorregar.
           2º - Ele guarda em perfeita paz aquele cuja mente 
está fi rme n’Ele. Estas são palavras preciosas para tempos 
como estes, quando ninguém sabe o que vai ler pela manhã 
quando pega no Jornal. Não importa quão perigosa a nos-
sa posição pareça ser, nem quão imprevisto seja o ambiente
que nos rodeia. Se a nossa mente está fi rme no Senhor Deus, 
Ele nos guardará em paz; olhou por cima da nossa tempestade e 
ela se esvaneceu. Se nós tão-somente fi rmarmos a nossa mente 
em Deus, se tão-somente confi armos realmente n’Ele, se crer-
mos realmente na Sua Palavra, de que nos será feito, conforme 
nos tem sido dito, nunca teremos uma simples manifestação de 
desgraça.
        3º - Qual o fi m para que Deus nos guarda?
        A resposta a esta pergunta está em 1ª de Pedro 1:5, 
que diz: Estais guardados na virtude de Deus para a salvação, 
já prestes a ser revelada no último tempo. Por mais completa 
que nos pareça a salvação, que já hoje possuímos, ainda que 
conheçamos, não apenas o perdão dos pecados e a adoção de 
fi lhos da família de Deus, mas também a libertação do poder do 
pecado e uma vida diária vitoriosa, tudo isto ainda não é a salva-
ção completa. A salvação inteira reside no futuro eterno. Inclui a 
salvação do espírito e da alma. Aquela salvação já prestes a ser 

revelada no último tempo. É para aquela salvação que Deus nos 
guarda.
Amado leitor; tens posto nas Suas mãos a tua salvação, deves 
desejar que Jesus te guar de? Estás a permitir que Ele te guarde 
em perfeita paz no meio das provas, incertezas e tempestades 
destes dias de luta? Se ainda não gozas desta experiência, que-
res hoje realizá-la?

IMPORTANTE

 Se o amado leitor deseja melhores esclarecimentos, 
pode contactar comigo através do telf. 251 823 463 – Portugal 
- ou telf: 00 631 666 9238 - USA - ou ainda com o nosso repre-
sentante para Portugal, Sra. D. Isabel Tenedório, pelo telf. 251 
107 069 ou Tml. 964 262 007.

 Visite o nosso site na Internet em http://www.igrejae-
manuel.org ou contacte-nos através do E-mail: pastorvenade@
yahoo.com 

 Pode ainda escrever para:

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

Pague a sua assinatura através de

transferência bancária para a conta com o

NIB: 0033-0000-50077499264-05

REBOREDA - Vila Nova de Cerveira

PALMIRA JOSEFA CORREIA
PALMEIRÃO DIAS

(Faleceu em 15 de junho de 2009)

AGRADECIMENTO
 A FAMÍLIA vem, por este 
único meio, agradecer a todos 
quantos participaram no fune-
ral da saudosa extinta, bem 
como àqueles que, por qual-
quer outro modo, lhe tenham 
manifestado o seu sentimento 
de pesar pelo seu falecimento.

 Agradece ainda a todos 
quantos se dignaram assistir à 

Missa do 7.º Dia em sufrágio da alma do seu ente que-
rido.

Agência Adriano, Lda.  /  Arão  -  Valença

GONDARÉM - Vila Nova de Cerveira

ABEL VILAS DE SÁ
(Faleceu em 19 de junho de 2009)

AGRADECIMENTO
  A FAMÍLIA vem, 
por este único maio, agra-
decer a todos quantos se 
associaram a tão grande dor, 
participando no funeral do 
saudoso extinto ou que, de 
outro modo, lhe manifesta-
ram o seu apreço, solidarie-
dade e pesar.
  Agradece ainda 
àqueles que participaram na 

Missa do 7.º Dia em sufrágio da alma do seu ente 
querido.

Agência Adriano, Lda.  /  Arão  -  Valença

CORNES - Vila Nova de Cerveira

TELMO JOAQUIM
GONÇALVES RIO

(Faleceu em 24 de junho de 2009)

AGRADECIMENTO
 A FAMÍLIA vem, por este 
único maio, agradecer a to-
dos quantos se associaram a 
tão grande dor, participando 
no funeral do saudoso extin-
to ou que, de outro modo, lhe 
manifestaram o seu apreço, 
solidariedade e pesar.
 Agradece ainda àqueles 
que participaram na Missa 

do 7.º Dia em sufrágio da 
alma do seu ente querido.

Agência Adriano, Lda.  /  Arão  -  Valença

Vila Nova de Cerveira

Maria Clementina de Portugal
Marreca Gonçalves Costa

(Faleceu em 21 de junho de 2009)

AGRADECIMENTO
Eu sei que você sabe

Já que a vida quis assim
Que nada nesse mundo levará você de mim

Eu sei que você sabe

Vinicius de Moraes

A fi lha  Isabel de Portugal 
Marreca Gonçalves Costa e 
o neto João agradecem a to-
dos os que acompanharam a 
sua mãe e avó, incluindo Bom-
beiros, Irmãos da Santa Casa, 
toda a população de Cerveira 
e amigos, neste momento di-
fícil.

Vila Nova de Cerveira

Maria Clementina de Portugal
Marreca Gonçalves Costa

(Faleceu em 21 de junho de 2009)

AGRADECIMENTO
(...) E por isso existem momentos inesquecíveis,
coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis.

Fernando Pessoa

O seu fi lho Ernesto de Por-
tugal Marreca Gonçalves 
Costa, nora e netas Catarina 
e Carolina agradecem a todos 
os que acompanharam a sua 
mãe, sogra e avó, incluindo 
Bombeiros, Irmãos da Santa 
Casa, toda a população de 
Cerveira e amigos, neste mo-
mento difícil.
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ASSINE, LEIAASSINE, LEIA

E DIVULGUEE DIVULGUE

“CERVEIRA NOVA”“CERVEIRA NOVA”

FUNERAIS
EM VILA NOVA DE CERVEIRA

Para o Cemitério Municipal de Vila 
Nova de Cerveira efetuou-se o funeral de 
MARIA CLEMENTINA DE PORTUGAL 
MARRECA GONÇALVES COSTA, de 82 
anos de idade.

A extinta, que era viúva e residia em 
S. Roque, faleceu na sequência de uma 
queda em Benidorm - Alicante - Espanha, 
quando ali se encontrava em gozo de fé-
rias.

Igualmente para o mesmo cemitério foi 
a enterrar LEOPOLDINO ALBANO VEN-
TURA, de 88 anos, natural de S. João da 
Pesqueira, mas que era utente do Lar Ma-
ria Luísa.

EM CORNES
TELMO JOAQUIM GONÇALVES RIO, 

de 85 anos, viúvo, que residia na Traves-
sa da Lacada, foi a enterrar no Cemitério 
Paroquial de Cornes.

EM GONDARÉM

Residente no lugar de Penatão, fale-
ceu aos 57 anos ABEL VILAS DE SÁ, 
casado, que foi a enterrar no Cemitério 
Paroquial de Gondarém.

EM MENTRESTIDO

Viúvo, de 77 anos, foi a enterrar, no 
Cemitério Paroquial de Mentrestido, AL-
BERTO RODRIGUES DE MELO, que re-
sidia no lugar da Portela.

EM GONDAR
Foi sepultada, no Cemitério Paroquial 

de Gondar, PUREZA ESTEVES DE SOU-
SA, de 84 anos de idade, que residia no 
lugar de Cheira, na freguesia de Mentres-
tido.

NO PORTO
HERMÍNIA DO CARMO BARBOSA 

SILVA, antiga professora do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico, que residiu no Bairro do 
Alto das Veigas, em Vila Nova de Cervei-
ra, faleceu no Porto, onde morava, e foi 
sepultada no Cemitério Municipal de Vila 
Nova de Cerveira.

Às famílias de luto apresentamos sentidas 
condolências.

Junta de Freguesia de Lovelhe 
atenta ao arranjo e conservação 
do largo da Encarnação
 O largo da Encarnação, no monte com o mesmo 
nome, na freguesia de Lovelhe, tem passado por melhora-
mentos que tornarão cada vez mais aprazível aquele local.
 Limpeza de todo o espaço, com o corte de arbustos 
e outras ramagens, bem como o arranjo do pavimento, foi 
uma das preocupações.
 O que também benefi ciou de melhoramentos foram 
as instalações sanitárias com a colocação de portas novas e 
a introdução de água canalizada.
 A Junta de Freguesia de Lovelhe, agora responsável 
por aquele espaço e sua conservação, está recetiva a todas 
as iniciativas que visem a utilização do largo da Encarnação 
e das casas de banho, desde que haja quem assuma a res-
ponsabilidade de não causar danos naquilo que a autarquia 
deseja conservar sempre em boas condições.
 Durante vários dias de julho já está assegurada a 
presença de diversos grupos de visitantes, com especial des-
taque para o último fi m de semana do mês, que deverá ser 
muito concorrido.

Vila Nova de Cerveira

LEOPOLDINO ALBANO
VENTURA 

(Faleceu em 24 de junho de 2009)

AGRADECIMENTO
 A FAMÍLIA agradece, muita 
reconhecidamente, as manifesta-
ções de solidariedade, amizade e 
pesar demonstradas por ocasião 
do falecimento e funeral do seu 
ente querido.
 Também àqueles que, por 
qualquer outro modo, apresen-
taram os seus sentimentos de 
pesar manifesta o seu mais pro-

fundo reconhecimento, não esque-
cendo as pessoas que participaram na Missa do 7.º dia 
em sufrágio da sua alma.

Ad aeternum, Lda. / Vila Nova de Cerveira

CERVEIRA NOVA , O SEU JORNAL

Crónica da quinzena
Busto de Carvalheira da Silva inaugurado 

em Gondarém no dia 28 de junho
 Com a presença de diversas entidades concelhias, 
foi inaugurado, no dia 28 de junho, na freguesia de Gonda-
rém, o busto da saudosa escultora Maria Amélia Carvalhei-
ra da Silva.
 Perto da sua antiga residência e num largo que se 
chama, exatamente, “Praceta Carvalheira da Silva”, tudo in-
serido num enquadramento de bom gosto, onde se inclui o 
belo cruzeiro e as vias arranjadas e conservadas, o perpetu-
ar desta fi lha de Gondarém tornou-se mais notório mercê da 
escultura executada pelo artista galego (reside em Goian) 
Magin Picallo, patrocinada pela Câmara Municipal de Vila 
Nova de Cerveira e pela Junta de Freguesia de Gondarém.
 No momento da inauguração da MEMÓRIA a Car-
valheira da Silva usou da palavra Castro Guerreiro, diretor 
de “Pórtico Cerveirense”, João Reinaldo da Silva Alves, pre-
sidente da Junta de Freguesia de Gondarém, e José Ma-
nuel Carpinteira, presidente da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Cerveira.
 Todos enalteceram as qualidades humanas e ar-
tísticas desse grande vulto da arte sacra portuguesa, cujas 
obras estão espalhadas pelo nosso país e, também, pelo 
estrangeiro.
 Falecida e sepultada em Lisboa em 31 de dezem-
bro de 1998, Maria Amélia Carvalheira da Silva também 
tem o seu nome perpetuado na capital, mais concretamente 
num jardim da freguesia de Nossa Senhora de Fátima, mui-
to próximo da Fundação Caloust Gulbenkian.
 De salientar que a partir de agora o concelho de 
Vila Nova de Cerveira tem mais um monumento, com a par-
ticularidade de enaltecer as qualidades artísticas de uma 
fi gura local que, mesmo residindo longe, nunca esqueceu 
a terra da sua naturalidade, onde, entre outros valores, dei-
xou o “S. José e o Menino”, “Monumento ao Emigrante” e 

“Nossa Senhora dos Caminhos”.

José Lopes Gonçalves

V Festival Internacional de Dança trouxe 
muitos visitantes a Vila Nova de Cerveira
 
 Embora as condições climatéricas não tenham sido 
das melhores, o Festival de Dança, que decorreu em Vila 
Nova de Cerveira, durante quatro dias (25 a 28 de junho), 
conseguiu reunir cerca de dez centenas de participantes.
 Com 23 escolas e institutos de dança, 13 espanho-
las, 9 portuguesas e uma francesa, o V Festival Internacional 
de Dança - “Dancerveira” -, também contribuiu para a vinda, 
à sede do concelho, de elevado número de visitantes.
 Promovido pela Associação de Dança Eixo Atlânti-
co (ADEIXA), em parceria com a Câmara Municipal de Vila 
Nova de Cerveira, o festival, segundo referiu Liana Fortuna 
Rigon «cumpre a fi nalidade de reunir as escolas de apren-
dizagem, os estudantes de variadas técnicas e os profi ssio-
nais da dança, no objetivo central de promover o intercâm-
bio, a experimentação e a celebração de uma arte milenar, 
fundamental para o equilíbrio físico e mental».

Cerca de 700 idosos do 
concelho de Vila Nova de 
Cerveira visitaram, durante 
dois dias, a Galiza
 Em grupos de várias freguesias, cerca de 700 ido-
sos visitaram a Galiza em passeios organizados por entida-
des locais.
 Os diferentes grupos, que foram escalonados du-
rante quase uma semana, tiveram dois dias para a viagem 
e permanência no país vizinho, tendo Pontevedra,  a ilha de 
Tocha e a cidade da Corunha como itinerários.
 Os idosos do concelho de Vila Nova de Cerveira 
que aderiram ao passeio tiveram ainda a oportunidade de 
andarem de barco pela ria de Arousa, com jantar e dormida 
em Cambados.
 De salientar que na Corunha visitaram a Torre de 
Hércules, considerada, recentemente, como património da 
Humanidade.

Cristina CancelaCristina Cancela
SolicitadoraSolicitadora

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

Telefone/Fax: (+351) 251 794 345
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A confraternização do 
Agrupamento de Escolas 
de Vila Nova de Cerveira
 No recinto da Escola EB 2,3/Sec. de Vila Nova de 
Cerveira decorreu, em 19 de junho, o habitual arraial que, tal 
como em anos anteriores, reuniu elevado número de partici-
pantes.
 O núcleo de animação do agrupamento foi quem 
organizou esta grande confraternização de professores, alu-
nos e pais e de outras pessoas que se quiseram associar 
ao evento, contando, também, com os apoios da Câmara 
Municipal de Vila Nova de Cerveira e do patrocínio de uma 
empresa de pirotecnia.
 A animação foi a nota dominante do arraial do dia 19 
de junho na Escola Secundária de Vila Nova de Cerveira.

Funeral um pouco conturbado!...
 Ao que parece, não foi nada pacifi co o comporta-
mento de algumas pessoas na parte fi nal de um funeral.
 Os ânimos exaltaram-se, contribuindo para reações 
negativas que em nada se poderão enquadrar num ato que 
deveria merecer o maior respeito.
 Fala-se até de agressões que, embora possam ter 
sido leves, teriam provocado algumas lesões.
 É um caso raro e exatamente por isso é que tem 
sido bastante comentado.

 Lavra certa apreensão e revolta o facto de na entra-
da do Castelo de Vila Nova de Cerveira, frente ao nicho ali 
existente e, também, nas escadas e outras áreas próximas 
do acesso à capela de Nossa Senhora da Ajuda, se verifi -
car a existência de lixos que os moradores nas proximidades 
constantemente recolhem e transportam para os contento-
res.
 Seria de todo o interesse que as entidades compe-
tentes estivessem atentas à atuação das pessoas que lan-
çam naquele espaço as mais diversas porcarias e que os 
serviços de limpeza também dessem, sempre que fosse ne-
cessário, uma ajuda na limpeza.

Entrada do Castelo de Cerveira 
a merecer atenção

I Semana Cultural “Feira de São Pedro”, em Gondarém
 Promovido pelo Rancho Folclórico de Gondarém 
com o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira 
e Junta de Freguesia de Gondarém, realizou-se, entre 26 e 
29 de Junho, a I Semana Cultural “Feira de São Pedro”, no 
Parque do Calvário, em Gondarém.
 Tendo como momento marcante a inauguração do 
busto à escultora de arte sacra, Maria Amélia Carvalheira da 
Silva (ler crónica da quinzena) , natural da freguesia, que teve 
lugar no dia 28, o programa compreendeu vários expositores 
portugueses e galegos com artesanato e produtos da terra, 
bem como a realização de atividades culturais e musicais.
 Entre estes, o lançamento da brochura “Afi nidades 
Regionais da Ribeira Minho Quanto ao Folclore e às Canti-
gas”, da autoria de Castro Guerreiro, e o desfi le e coreografi a 
das rusgas de S. Pedro com a primeira audição da “Marcha 
de Gondarém” com letra de Conceição Valente e música do 
maestro e compositor Valdemar Sequeira.

Pandereiteiras, concertinas e folclore

 Ao som do Grupo de Bombos de Santiago de Sopo, 
houve ainda, no dia 26, a atuação do Rancho Folclórico de 
Gondarém e a Tuna da Universidade Sénior.
 Além do lançamento da brochura “Afi nidades Regio-
nais da Ribeira Minho Quanto ao Folclore e às Cantigas”, no 
dia 27 estiveram no recinto da feira as “Pandereiteiras do Alí-
vio”, de Tominho, e o Grupo de Música Popular e Tradicional 
da Galiza “Lirolai”, acabando a noite com encontro de con-
certinas e homenagem ao tocador de Gondarém e do rancho 

folclórico, João Barroso, conhecido por “Barrigas”.
 No dia 28 realizou-se a missa solene e procissão 
em honra de S. Pedro, na Igreja Paroquial, e a inauguração 
do busto da escultora Carvalheira da Silva.
 Durante a tarde, decorreu o VIII Festival de Folclore 
de Gondarém e, à noite, atuação do grupo de aeróbica de 
Figueiró, Tominho, e desfi le e coreografi a das rusgas de S. 
Pedro com a primeira audição da “Marcha de Gondarém”. 
 Na segunda-feira, dia 29 de junho, atuou o Grupo 
de Cavaquinhos de Lovelhe, terminando a I Semana Cultural 
“Feira de S. Pedro” com lançamento de fogo de artifi cio.

Piscina de Vila Nova de Cerveira 
com frequentadores galegos na 
ordem dos trinta por cento

 A piscina municipal de Vila Nova de Cerveira conti-
nua a desenvolver uma interessante atividade, não só para 
os portugueses como para os espanhóis.
 Se os frequentadores galegos se situam na ordem 
dos trinta por cento, os outros setenta por cento serão do 
nosso país.
 Há famílias, dos lados do Rosal, que chegam a per-
correr cerca de 12 quilómetros, atravessando a “Ponte da 
Amizade, para virem frequentar a piscina de Vila Nova de 
Cerveira e, segundo têm declarado, encontram-se satisfei-
tas.

1.ª Prova de Perícia Ibérica tem 
partida marcada para 19 de julho
 Realiza-se no 
dia 19 de julho, a partir 
das 15 horas, no Largo 
da Feira, em Vila Nova 
de Cerveira, a 1.ª Pro-
va de Perícia Ibérica 
de Automóveis, cuja 
organização pertence 
a Avelino Abreu (Bri-
gadeiro) e conta com o 
patrocínio da Câmara 
Municipal.
 A prova, que 
já conta com a ins-
crição dos melhores 
pilotos da atualidade, 
promete dar aos espe-
tadores uma tarde de 
muitas emoções.
 As inscrições 
continuam abertas e 
podem ser feitas através do telemóvel 962 674 746.

Os atos, no S. João, 
que arreliam em Gondarém
 Como acontece quase todos os anos, por ocasião 
do S. João, na freguesia de Gondarém decorrem sempre al-
guns atos a que se associa a quadra.
 Se há os que se podem considerar como brincadei-
ra, tendo até certa doze de graça, há as situações de puro 
vandalismo que tantos prejuízos e incómodos causam às 
pessoas atingidas.
 Houve brincadeiras de mau gosto que foram parti-
cipadas às autoridades que, como sempre, procuram averi-
guar quem estará por trás dessas patifarias.
 Segundo se consta, também noutras freguesias do 
concelho cerveirense houve brincadeiras que não passaram 
disso mesmo, pois não teriam causado prejuízos a ninguém.

Bancos oferecidos pela 
Paróquia de Loivo no Santuário 
de Nossa Senhora do Minho
 No relatório sobre receitas e despesas, e ainda re-
lativo a ofertas a Nossa Senhora do Minho, encontramos um 
dado curioso referente a uma paróquia do arciprestado de 
Vila Nova de Cerveira.
 Foi que na freguesia de Loivo houve a oferta, para 
o santuário, de bancos que os responsáveis pela devoção a 
Nossa Senhora do Minho mandaram restaurar para depois 
colocarem no templo.
 Uma atitude da paróquia de Loivo que foi acolhida 
com muito agrado pelos gestores do santuário localizado no 
alto da Serra D’arga, que até tiveram o cuidado de o tornar 
público.

Celeste Rodrigues, irmã da 
grande diva do fado Amália 
Rodrigues, vai estar em Vila 
Nova de Cerveira na noite 
de 25 de julho
 Vila Nova de Cerveira vai acolher na noite de 25 de 
julho, com início às 22 horas, no Auditório Municipal, uma 
das grandes relíquias do “Fado Lisboa”. Trata-se de Celeste 
Rodrigues, irmã da grande diva, infelizmente falecida, Amália 
Rodrigues.
 Nestas noites de fado, denominadas encontros de 
gerações, atuarão ainda, ao lado de Celeste Rodrigues, Ra-
quel Tavares e José Fernandes.
 De salientar, também, que Celeste Rodrigues, tal 
como a irmã, tem feito carreira artística, tanto no nosso país 
como no estrangeiro, onde tem tido muitas atuações para as 
comunidades portuguesas.
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Arranjos de fl ores / Artigos de decoração
Plantas ornamentais naturais e artifi ciais

Florista

Câmara de Monção junta-se 
à Associação Industrial do 
Minho na criação de parque 
empresarial de 100 hectares
 A Câmara Municipal de Monção vai integrar, em 
conjunto com a Associação Industrial do Minho (AIM) e Mi-
nho Park Promoção Imobiliária, SA, a Associação Minho Park 
Monção, associação de direito privado sem fi ns lucrativos. 
 O principal objetivo da criação da Associação Minho 
Park Monção é a instalação e construção de um parque em-
presarial de grande dimensão que abrangerá as freguesias 
de Pinheiros, Lara, Mazedo e Troporiz numa extensão de 
sensivelmente 100 hectares.
 A presente associação “substitui” a Minhopark – 
Monção – Parque Empresarial do Noroeste Peninsular, SA, 
entretanto desativada, que nasceu com o mesmo objetivo 
mas que, não sendo uma associação sem fi ns lucrativos, in-
viabilizada a possibilidade de candidatura aos fundos comu-
nitários. 

Nas margens - Férias artísticas 
para jovens no Município de 
Paredes de Coura
 Vai ter realização, em Paredes de Coura, entre os 
dias 13 e 18 de julho, o projeto “Nas Margens - Férias Artísti-
cas para Jovens”, com os seguintes objetivos pedagógicos: 
 Levar o rio enquanto ícone do património natural co-
mum e partilhado a habitar o principal espaço do património 
histórico de cada concelho; promover a formação artística 
dos jovens do vale do Minho; sensibilizar o público-alvo e a 
comunidade em geral para a necessidade de preservação da 
natureza; proporcionar uma abordagem criativa aos espaços 
públicos de cada município; promover o contacto e a experi-
mentação de diferentes linguagens artísticas; e dinamizar es-
paços públicos e patrimoniais explorando as potencialidades 
das intervenções de rua..
 O local de realização será no Centro Cultural de Pa-
redes de Coura e destina-se a jovens entre os 12 e 15 anos.
 As inscrições podem ser feitas pelo telefone 251 780 
124 ou no próprio Centro, na Avenida Cónego Dr. Bernardo 
Chouzal.

CIM Alto Minho aposta na modernização 
tecnológica do ensino no Minho-Lima
 As escolas públicas de cada 
um dos municípios que constituem a Co-
munidade Intermunicipal do Minho Lima 
(CIM Alto Minho) vão ser equipadas com 
quadros interativos multimédia, a partir 
do próximo ano letivo. O modelo desta 
ferramenta tecnológica foi apresentado 
ao Conselho Executivo da Comunidade, 
na sua reunião ordinária que decorreu, 
no dia 19 de Junho, na Villa Moraes, em 
Ponte de Lima.
 Refi ra-se que a CIM Alto Mi-
nho enquanto representante de um 
agrupamento de entidades adjudicantes 
composto pelos municípios de Arcos 
de Valdevez, Caminha, Melgaço, Mon-
ção, Paredes de Coura, Ponte da Bar-
ca, Ponte de Lima, Valença e Vila Nova 
de Cerveira, lançou no passado mês de 
Abril um concurso público internacional 
para a aquisição de cerca de 500 qua-
dros interativos a instalar nas escolas 
públicas destes municípios.   
 A intenção da CIM é garan-

tir a cobertura total das escolas com 
um quadro interativo por sala de aula, 
em complementaridade com as metas 
propostas pelo Plano Tecnológico da 
Educação, aprovado pelo Governo em 
2007, procurando desta forma contribuir 
para a criação de percursos de apren-
dizagem e comunicação diversifi cados 
nas diversas áreas curriculares.
 Os tradicionais quadros pretos 
em ardósia, que em outras épocas as-
sumiram uma importância fundamental 
na aprendizagem, serão, assim, substi-
tuídos por modernas e inovadoras ferra-
mentas de elevada qualidade educacio-
nal que irão mudar o contexto da sala de 
aula, proporcionando outras abordagens 
e atividades pedagógicas através da uti-
lização de uma variedade de conteúdos 
multimédia. 
 Com as novas tecnologias, 
professores e alunos podem ter acesso 
a inúmeras ferramentas e serviços dis-
ponibilizados pela net, aceder a uma en-

ciclopédia, ouvir uma emissão de rádio 
ou visualizar um documentário através 
da televisão. 
 Os quadros interativos permi-
tem ainda a manipulação de palavras, 
números e imagens, a simultaneidade 
de transmissão de imagem, possibilitan-
do a partilha de aulas a partir de diferen-
tes locais, bem como a possibilidade de 
todas as informações apresentadas po-
derem ser impressas, guardadas, envia-
das por correio eletrónico ou publicadas 
num web site.
Com o objetivo de apoiar as escolas no 
manuseamento desta ferramenta tecno-
lógica, a CIM Alto Minho irá celebrar em 
breve um protocolo com a fi rma adjudi-
catária para a formação de professores, 
procurando assim promover a sua utili-
zação pelo maior número de professo-
res possível, numa perspetiva de melho-
ria do ensino e da aprendizagem.

CIM Alto Minho e associações de municípios da 
Roménia assinam protocolo de colaboração
 A Comunidade Intermunicipal 
do Minho Lima (CIM Alto Minho) assi-
nou, no dia 25 de Junho, na Villa Mo-
raes, em Ponte de Lima, um protocolo 
de cooperação no domínio da adminis-
tração autárquica com a Asociatia Ora-
selor din România (AOR), uma associa-
ção romena de cariz nacional, formada 
por municípios com menos de 50 mil 
habitantes. 
 O protocolo de cooperação foi 
assinado por Francisco Araújo, vice-
presidente do Conselho Executivo da 
CIM Alto Minho, em representação do 
presidente do Conselho, Rui Solheiro, e 
pelo presidente da AOR, Teodor Dumi-
tru Banciu, numa cerimónia que contou 
ainda com a presença de alguns pre-
sidentes dos municípios constituintes 
da CIM, cerca de dez representantes 
da associação romena e do governador 
civil de Viana do Castelo.
 Aludindo ao objeto do pro-
tocolo, Francisco Araújo salientou o 
desenvolvimento de parcerias que pos-
sam incentivar o empreendedorismo e 
a materialização de projetos conjuntos 
em áreas como o emprego, coesão so-
cial, cultura, desenvolvimento integrado 
e sustentado e formação profi ssional, 
acrescentando que os primeiros passos 
já foram dados com o intercâmbio de 
alunos entre a EPRALIMA - Escola Pro-
fi ssional do Alto Lima e diversas escolas 
da Roménia. 
 Por sua vez, o presidente da 
AOR destacou a experiência de Portu-
gal na gestão de projetos a fundos co-
munitários, ao invés da Roménia, cuja 
entrada para a União Europeia é mais 
recente, a 1 de Junho de 2007, esperan-
do que a AOR possa aprender com os 
conhecimentos da Comunidade neste 
domínio.
 O protocolo agora assinado 
prevê o desenvolvimento da cooperação 

através de intercâmbios frequentes, que 
envolvam diretamente as autarquias e 
as suas associações, no quadro de um 
plano de ação comum que incluirá, entre 
outras medidas, a troca de informação e 
documentação, estágios, seminários, a 
promoção de eventos em áreas diversi-
fi cadas, assim como a partilha de expe-
riências em questões relacionadas com 
a administração autárquica, nomeada-
mente no que respeita a novas formas 
de relacionamento com os cidadãos e 
a administração central; processos de 
modernização, simplifi cação e certifi -
cação de qualidade dos serviços admi-
nistrativos; fontes de fi nanciamento e 
regime de fi nanças locais e cooperação 
intermunicipal e transfronteiriça.
 O programa da visita da de-
legação romena ao Alto Minho incluiu, 
ainda, outras iniciativas como uma visita 
à EPRALIMA, ao centro escolar da sede 

do concelho de Arcos de Valdevez e à 
Câmara Municipal, onde foram apresen-
tados os projetos de certifi cação de qua-
lidade, front-offi ce e do sistema informá-
tico de work-fl ow,
Ainda, no mesmo concelho, a comitiva 
conheceu a In.Cubo – Centro de Incuba-
ção de Empresas; a Valicom, empresa 
intermunicipal de gestão da rede regio-
nal de fi bra óptica; o CENFIM - Centro 
de Formação; o Centro de Exposições 
e o Parque Nacional da Peneda-Gerês, 
nomeadamente as Portas do Mezio e 
Soajo. 
 No concelho de Melgaço a co-
mitiva visitou o centro histórico e reuniu-
se com o presidente da Câmara Muni-
cipal e do Conselho Executivo da CIM, 
Rui Solheiro, para conhecer o funciona-
mento de projetos de apoio ao desen-
volvimento rural.

CREDIVISÃO
10 MESES

SEM JUROS
EM VILA NOVA DE CERVEIRA:

- No Pingo Doce
- No C. Comercial Ilha dos Amores

STAND-BANGÚSTAND-BANGÚ
COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS

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

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

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

Festejos em louvor de 
“S. Bento de Seixas” 
de 2 a 11 de Julho
 Embora os 
festejos principais da 
romaria de “S. Bento 
de Seixas” decorram 
em 9, 10 e 11 de ju-
lho, o certo é que as 
celebrações tiveram 
início no dia 2, dado 
que foi nesse dia que 
começaram as tradi-
cionais novenas que 
tantos devotos levam 
àquela freguesia do 
concelho de Cami-
nha.
 Só quem, 
durante esses dias, 
faz o trajeto entre 
Cerveira e Caminha, 
entre as 20 e as 21 
horas, é que se aper-
cebe do elevado nú-
mero de pessoas que 
se dirigem para a capela de S. Bento.
 De salientar, no variado programa, o folclore e ou-
tros géneros de cantares e música popular, as atuações das 
bandas de música de Lanhelas e de Souto da Feira, um con-
junto musical, as partidas de fogo de artifício e, no dia 11, 
com início às 10 horas, as solenidades religiosas com des-
taque para a procissão e sermão na praia e a bênção dos 
barcos.
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Para saber
mais, também pode

contactar 
com o BES de 

Vila Nova de Cerveira 
pelo TEL:

00351 225 326 139

Juventude de Cerveira conquista dois títulos nacionais, 
em remo, nos campeonatos de verão
 O Centro Náutico de Montemor-o-Velho re-
cebeu, em 13 e 14 de Junho, mais uma edição do 
Campeonato Nacional de Verão, para as categorias 
de Juniores, Pesos Ligeiros e Seniores. Com 21 clu-
bes em competição, a edição de 2009 contou com 
cerca de 750 inscrições.
 A Associação Desportiva e Cultural da Ju-
ventude de Cerveira (ADCJC) participou com três 
equipas juniores (2xJF), (2xJM) e (1xJM), no sábado, 
e com uma equipa sénior (2+HS), no domingo.
 No dia 13 de junho, o destaque foi para 
o double júnior feminino, Carla Fernandes e Diana 
Ferreira que se sagraram Campeãs Nacionais, não 
dando quaisquer hipóteses às suas adversárias mais 
fortes, nomeadamente o Clube Náutico de Viana, 2º 
classifi cado, e o Sporting Club Caminhense, 3º clas-
sifi cado.
 A equipa de Cerveira desde a linha de parti-
da que impôs um forte ritmo, que lhe permitiu liderar 

durante toda a prova e, no fi m, sagrar-se campeã nacio-
nal.
 Recorde-se que esta equipa já tinha sido Campeã 
Nacional, no nacional de Inverno de 2009.
 No dia 14 de junho, o destaque foi para o Shell de 
2 com timoneiro sénior masculino, Paulo Cerquido/Bruno 
Tiago/João Correia - tim., que depois de se terem clas-
sifi cado em primeiro lugar nas eliminatórias da manhã, à 
tarde, na fi nal, de forma categórica, conseguiram alcançar 
o 1º lugar, consagrando-se, assim, Campeões Nacionais, 
não dando qualquer hipóteses aos seus adversários, no-
meadamente o Sporting Club Caminhense, 2º classifi cado, 
e a Académica de Coimbra, 3º classifi cado.
 Nota de destaque ainda para a boa prestação das 
restantes equipas do Cerveira.
2X / JUN / MASC, 4º.s classifi cados - Fábio Carpinteira /
Sérgio Barbosa
1x / JUN / MASC, 6º.s classifi cados - Tiago Fernandes.

Torneio de futebol de 5 em Nogueira
 A Associação Recreativa e Cultural de Nogueira está 
a realizar, desde o dia 18 de junho, um torneio de futebol de 
5, na qual participam 10 equipas, representativas de Gonda-
rém, Reboreda, Nogueira, Sapardos e da fi rma J. Lara, estas 
enquadradas na série A. Na série B estão incluídas as que 
representam Cornes, Sopo, Campos, Covas e a GNR.

 A abertura do torneio, que se realizou no campo po-
livalente de Nogueira, teve como prato forte um jogo entre 
as equipas femininas “As Magnífi cas” e “Pingo Doce”, tendo 
estas vencido por 4-0.
 As semifi nais terão lugar no dia 23 de julho, fi cando 
a fi nal para o dia 25 de julho. 

Segundo lugar para veteranos 
do Clube Desportivo de 
Cerveira num torneio de 
futebol em França

 Veteranos do Clube Desportivo de Cerveira estive-
ram em França, nos dias 30 e 31 de maio, a disputar o troféu 
Francisco Santos, num torneio quadrangular de futebol, a 
convite da Association Franco-Portugaise d’Argenteuil.
 O Clube Desportivo de Cerveira disputou dois jogos, 
tendo vencido o primeiro, de apuramento para a fi nal, por 2-0. 
Depois, na fi nal, quando vencia, ao intervalo, por 2-0, viria a 
terminar o jogo a perder por 3-2.
 Os atletas que estiveram presentes neste torneio, 
que podemos ver na foto, foram: em primeiro plano, da es-
querda para a direita: Tó Zé, Torres, Tonico, Maradona, F. 
Varandas, Cabral, Araújo, David I, Berto e Luís Pinto; em se-
gundo plano: Vítor, Filipe, Germano, Zé Manuel, J. Varandas, 
David II e Jorge.
 Para além de fi car em 2.º lugar, o CDC ganhou a 
taça disciplina e o troféu de melhor guarda-redes.
 Devido à boa prestação da equipa, já foi feito convi-
te ao CDC para voltar no próximo ano a Argenteuil para novo 
torneio.
 A assistir ao jogo estiveram mais de uma centena de 
emigrantes portugueses, na sua maioria cerveirenses.
 No fi m houve convívio entre as equipas e, também, 
animação com um rancho folclórico local de emigrantes por-
tugueses, entre eles alguns cerveirenses. 

CERVEIRA NOVA, O SEU JORNALCERVEIRA NOVA, O SEU JORNAL


