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Freguesias do Concelho 
G O N D A R 

O Jornal “Cerveira Nova” apresenta, hoje, mais uma edição da tão 
apreciada rubrica “FREGUESIAS DO CONCELHO  

DE VILA NOVA DE CERVEIRA”. 
 

A reportagem, dedicada à FREGUESIA DE GONDAR,  
vem publicada na 9.ª página. 
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Aceito contabilidades de empresas e de empresários em nome individual 
Recupero atrasos 

 

Travessa do Belo Cais, s/n.º 
4920-260 VILA NOVA DE CERVEIRA 

Telefone/Fax: 251 79 47 62  /  E-mail: eduardocaldas@sapo.pt 

Eduardo Caldas 

Técnico Oficial de Contas 

VENDE-SE LOJA 
Edifício Atenas 

Valença 
C/20 m2 

Telef.: 251 794 251 
(Depois das 19h00) 

30 QUARTOS  
C/CASA DE BANHO PRIVADA 

FRANCÊS  /  INGLÊS  /  ESPANHOL 
Contactar: Teresa Vitorino 

 

Licenciada em Tradução e Interpretação Simultânea 
Lugar das Faias  /  4920-061 GONDARÉM 

Telef.: 251 795 864  /  Fax: 251 794 182 

 

RECLAMOS LUMINOSOS / TOLDOS E CAPOTAS / PAINÉIS E SINALÉTICA 

Fábrica: Loivo (A 50 m. da EN 13) - VILA NOVA DE CERVEIRA 
Telefone e Fax: 251 79 45 89  

Escola de Condução  
         Cerveirense, L.da 
        Categorias A, B, C e E 

 

Profissionalismo / Eficiência / Simpatia 
 

Edifício Ilha dos Amores, n.º 5—Rua D. Manuel I 
4920-279 VILA NOVA DE CERVEIRA 
Telefone e Fax: 251 795 840 

S 

N 

STAND-BANGÚ 
 

COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS 
Financiamos até 48 meses 

É uma casa cerveirense que vos espera 
 
 

SEDE: Rua dos Anjos, 80 B e C – Telef.: 21 353 02 66 – 1150-040 LISBOA 
FILIAL: Rua José Estevão, 10-B – Telef.: 21 353 36 05 – 1150-040 LISBOA 

OS NOSSOS ANUNCIANTES 
TÊM O PRIVILÉGIO DE VER AS SUAS 

EMPRESAS ANUNCIADAS, 
GRATUITAMENTE, NA INTERNET 

CERVEIRA NOVA - Edição n.º 672, de 5 de Fevereiro de 2001 
 

CARTÓRIO NOTARIAL DE VILA NOVA DE CERVEIRA 
 

A cargo do Notário João Américo Gonçalves Andrade 
 

JUSTIFICAÇÃO / EXTRACTO 
 

     Certifico, narrativamente, para efeitos de publicação, que por 
escritura lavrada no dia dezasseis de Janeiro de dois mil e um, a 
folhas sessenta e oito e seguintes do livro de Notas para Escrituras 
Diversas número sessenta - D, do Cartório Notarial de Vila Nova de 
Cerveira, JOSÉ AMORIM PEREIRA e mulher CÂNDIDA CONS-
TANÇA RODRIGUES DA ROCHA, casados sob o regime da comu-
nhão geral de bens, naturais, ele da freguesia de Loivo, concelho 
de Vila Nova de Cerveira, e ela da freguesia e concelho de Vila 
Nova de Cerveira, e aqui residentes no lugar de Prado, NIFS 149 
043 570 e 138 589 011, fizeram as declarações constantes da certi-
dão anexa, que com esta se compõe de três folhas. Vai conforme o 
original. 
     Cartório Notarial de Vila Nova de Cerveira, 16 de Janeiro de 
2001. 

O Ajudante, 
(Assinatura ilegível) 

 
 Que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de 
outrém do prédio urbano, composto por casa de habitação com dois 
pavimentos, com a área de setenta e cinco metros quadrados, 
logradouro com a área de oitocentos metros quadrados, sito no 
lugar de Prado, freguesia e concelho de Vila Nova de Cerveira, a 
confrontar do norte e poente com caminho público, do sul e nascen-
te com José Augusto Gomes, não descrito na Conservatória do 
Registo Predial, mas inscrito na respectiva matriz, em nome do jus-
tificante marido, sob o artigo 565, sendo de 120.000$00 o seu valor 
patrimonial, a que atribuem o valor um milhão e quinhentos mil 
escudos. 
  Que adquiriram o identificado prédio, quando este revestia a 
natureza de rústico, por compra que dele fizeram à Junta de Fre-
guesia de Vila Nova de Cerveira, no ano de mil novecentos e seten-
ta, onde posteriormente edificaram a moradia que ali hoje existe, 
sem que no entanto ficassem a dispor de título formal que lhes per-
mita o respectivo registo na Conservatória do Registo Predial; mas, 
desde logo, entraram na posse e fruição do identificado prédio, em 
nome próprio, posse que assim detêm há mais de vinte anos, sem 
interrupção ou ocultação de quem quer que seja. 
     Que essa posse foi adquirida e mantida sem violência e sem 
oposição, ostensivamente, com conhecimento de toda a gente em 
nome próprio e com aproveitamento de todas as utilidades do pré-
dio, agindo sempre por forma correspondente ao exercício do direi-
to de propriedade, quer usufruindo como tal o imóvel, quer supor-
tando os respectivos encargos. 
     Que esta posse em nome próprio, pacífica, contínua e públi-
ca, conduziu à aquisição do imóvel, por usucapião, que invo-
cam, justificando o direito de propriedade, para o efeito de registo, 
dado que esta forma de aquisição não pode ser comprovada por 
qualquer outro título formal extrajudicial. 

 

 

CARVALHO & GARRIDO 
CENTRO DE TRATAMENTOS, 
MASSAGENS E 
ELECTROTERAPIA, L.DA 

Av. 1.º de Outubro 
Edifício Vila Nova, Loja U 
4920-266 V.N.CERVEIRA 

Telefone: 251 794 780 

CINÉSIOTERAPIA 

MASSAGEM DE RECUPERAÇÃO 

ELECTROTERAPIA 

DRENAGEM LINFÁTICA 

MESOTERAPIA 

TRATAMENTO DE VARIZES 

TRATAMENTO DE CELULITE 

Directora Clínica: 
Dr.ª Ana Maria Pedra 
(Consultora de Clínica Geral) 

Consultas de Ortopedia e 
Psicologia 

C/acordos com ADMA; ADMS; 
ADSG; C.G.D.; e SMAS 

P A S S A - S E 
CASA COMERCIAL 

EM CERVEIRA 
 

Telef.: 251 943 741 (depois das 19 horas) 
Telem.: 966 338 757 

PASSA-SE 
 

CAFÉ 
 

ÓPTIMO NEGÓCIO 
 

Contactar 
Telem.: 963 430 060 

PRECISA DE FAZER  

ENCADERNAÇÕES? 

ENTÃO CONTACTE CERVEIRA NOVA  
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Leia, assine e divulgue 
 

“Cerveira Nova” 

Crónica da quinzena 
 

VIMOS A FORÇA DA FÉ EM 
CAMPOS E EM GONDARÉM 

 
 No dia 28 de Janeiro, um domingo, na 
nossa “ronda” habitual por alguns pontos do 
concelho de Vila Nova de Cerveira vimos 
passar em Campos, pela E.N. 13 (rumo a sul) 
um numeroso grupo de pessoas. Mais tarde 
encontramos o mesmo grupo, em Gondarém, 
igualmente a caminhar (rumo a sul) pela 
mesma E.N. 13. 
 E quem eram essas pessoas e o que pre-
tendiam? 
 Eram os elementos dum grupo de escutei-
ros, denominado S. Miguel Arcanjo, da vizi-
nha Galiza (Vigo) e dirigiam-se, a pé, para 
Fátima. 
 Era uma manhã de chuva e de temporal a 
do dia 28 de Janeiro. 
 Mas a força da FÉ que dizem «mover 
montanhas» deu a energia suficiente para 
que esses peregrinos continuassem a cami-
nhar e para que,  na tarde desse dia, mesmo 
depois de andarem à chuva e ao vento, tives-
sem uma saliente actuação, como grupo 
coral, na missa vespertina da Igreja Matriz 
de Caminha. 
 Que tudo tenha corrido pelo melhor, na 
deslocação a Fátima, aos peregrinos Gale-
gos, já que a imagem de FÉ, cujo rasto dei-
xaram em terras cerveirenses, foi um pedaço 
de SOL (simbólico) que iluminou aquela 
manhã de domingo, tão cheia de chuva e de 
vento. 
 

J.L.G. 

NA “RECTA DE VILA MEÃ” 
GRAVEMENTE FERIDO O 

CONDUTOR DE UM VEÍCULO 
QUE SE DESPISTOU 

 
 Num espectacular despiste de automóvel, ocorri-
do na “recta de Vila Meã”, Estrada Nacional 13, 
ficou gravemente ferido António Fernandes Afonso 
Lucas, de 52 anos, residente no lugar do Areal, em 
Cerveira. 
 Uma das razões do despiste foi a existência, na 
Nacional 13, dos chamados “lençóis de água”, que se 
têm tornado, neste inverno, um grande perigo para os 
automobilistas, motivando muitos acidentes. 
 Até os Bombeiros Voluntários de Cerveira, que se 
deslocaram ao local para prestar assistência ao sinis-
trado, tiveram dificuldades em circular devido à água 
que cobria a estrada. 
 António Lucas foi internado no Hospital de Santa 
Luzia em Viana do Castelo. 

ADJUDICAÇÃO DA PONTE 
CERVEIRA-GOIAN 

MAIS UMA VEZ ADIADA 
 

 Ao que parece devido à não  presença de entida-
des espanholas, a adjudicação da ponte Cerveira - 
Goian, marcada para o dia 26 de Janeiro, foi mais 
uma vez adiada. 
 No entanto e segundo foi tornado público, a adju-
dicação ainda deverá acontecer no decurso deste 
mês. 

VÂNDALOS, EM VILA MEÃ, 
CAUSARAM ESTRAGOS NO 

PARQUE INFANTIL E EM 
PLACAS TOPONÍMICAS 

 
 Durante uma noite alguns vândalos danificaram, 
de forma bastante significativa, o parque infantil do 
Jardim de Infância de Vila Meã que é pertença da 
Junta de Freguesia. 
 Também em Vila Meã, igualmente por actos de 
vandalismo, foram danificadas as placas da toponí-
mia da localidade. 
 Actos reprováveis que, em ambos os casos, causa-
ram prejuízos materiais e ainda outros inconvenien-
tes. 
 Ao que se presume parece existirem algumas pis-
tas que, se forem cuidadosamente seguidas, poderão 
levar à descoberta dos autores dos desmandos. 

QUEDA DE ÁRVORES  
CONDICIONOU O TRÂNSITO 

RODOVIÁRIO, EM SAPARDOS E 
TRÂNSITO FERROVIÁRIO 

EM CAMPOS, NO DIA  
22 DE JANEIRO 

 
 O temporal que se fez sentir no dia 22 de Janeiro 
condicionou, durante cerca de uma hora, o trânsito 
rodoviário em Sapardos, na zona de acesso ao nó da 
auto-estrada Braga-Valença, motivado por queda de 
árvores. 
 Também no mesmo dia e igualmente devido à 
queda de árvores o trânsito ferroviário, em Campos, 
esteve condicionado num período aproximado a duas 
horas. 

REQUALIFICAÇÃO DO  
CENTRO HISTÓRICO DE  

VILA NOVA DE CERVEIRA 
OBRAS A CONCURSO 

 
 Integrado na «Requalificação Urbanística da Sede 
do Concelho» está a concurso a «Requalificação do 
Centro Histórico» - 1.ª Fase - que envolverá obras no 
Largo do Terreiro, Rua Queirós Ribeiro, Rua César 
Maldonado, Travessa da Matriz e Travessa do 
Senhor dos Passos. 
 As obras, cujo preço-base, excluindo o IVA, se 
situa nos 80 mil contos, terão os seguintes trabalhos: 
 «Execução de redes de abastecimento de água, 
residuais e águas pluviais, iluminação, pavimentação 
e fornecimento e colocação de mobiliário urbano». 

ACTUAÇÃO, AO AR LIVRE, NO 
LUGAR DE S. SEBASTIÃO, DO 

RANCHO FOLCLÓRICO 
INFANTIL DE GONDARÉM 

 
 O dia litúrgico  de S. Sebastião foi em 20 de 
Janeiro e no dia seguinte (21 de Janeiro) actuou, ao 
ar livre, no lugar de S. Sebastião, o recém-formado 
Rancho Folclórico Infantil de Gondarém. 
 Foi uma exibição agradável para as muitas pes-
soas que se encontravam no local, espectadores que 
ficaram satisfeitos pela agradável actuação dos 
jovens bailadores. 

Primeira Publicação no Jornal CERVEIRA NOVA - Edição n.º 672, de 5 de Fevereiro de 2001 
 

TRIBUNAL JUDICIAL DE VILA NOVA DE CERVEIRA 
 

A N Ú N C I O 
 

 ANUNCIA-SE que nos autos de Execução Sumária a correr termos 
por este Tribunal Judicial com o n.º 21/99, nos quais são exequente 
Joaquim Barros Rodrigues & Filhos, L.da, com sede em Alto das Vei-
gas, Vila Nova de Cerveira e executada Maria de Lurdes Abreu Fonse-
ca, residente no lugar de Outeiro, da freguesia de Sobredela do Goma, 
da comarca de Póvoa de Lanhoso, correm éditos de TRINTA DIAS, 
contados da data da segunda e última publicação do anúncio, notifican-
do a firma ALVAMOTOR - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 
AUTOMÓVEIS, L.DA, com a última sede conhecida no lugar de Amare-
la, da freguesia de Ferreiros, da comarca de Braga, entidade patronal 
daquela executada, de que por despacho de 00-02-28 foi ordenada 
penhora levada a efeito em 00-05-30 nos bens encontrados na sede 
acima indicada e abaixo descritos, que foram removidos para casa do 
fiel depositário nomeado, o Senhor António Jorge Gomes Barros Rodri-
gues, residente no lugar de Vila Nova, da freguesia de Nogueira, da 
comarca de Braga, a quem ficou a pertencer a sua guarda e administra-
ção, podendo, no prazo de DEZ DIAS, findo o dos éditos, deduzir, que-
rendo, embargos de executado ou oposição à penhora, nos termos do 
art.º 926.º, n.º 1, do Código de Processo Civil, ficando à disposição da 
notificanda na Secretaria deste Tribunal Judicial duplicado do requeri-
mento de nomeação de bens à penhora, assim como cópias do despa-
cho determinativo da penhora e do auto de penhora. 

BENS PENHORADOS 
 - Uma fotocopiadora de marca “RICOH afilio” FX10, em funciona-
mento e razoável estado de conservação; 
 - Um aspirador-auto de marca “ELETTRO”, em mau estado de con-
servação, etiqueta Maquibraga; 
 - Quatro pneus e quatro jantes usadas, ref. 235/60.16. 

Vila Nova de Cerveira, 24 de Janeiro de 2001 
O Juiz de Direito, 

Paulo Jorge Machado Rodrigues 
O escrivão-adjunto, 

Luciano Humberto D.R. Rodrigues 

UM EX-EMIGRANTE RESIDENTE 
NA RUA DAS CORTES, EM 

CERVEIRA, FOI ENCONTRADO 
MORTO 

 
 Na casa onde residia, na Rua das Cortes, em Cer-
veira, foi encontrado sem vida Guilherme Cunha 
Lopes, de 53 anos, casado, ex-emigrante em França. 
 Ao que parece quando o corpo do infeliz Guilher-
me Cunha Lopes foi encontrado, sem vida, por fami-
liares, a morte já teria acontecido há algumas horas. 
 As autoridades estiveram no local e, cumpridas as 
formalidades legais, o corpo foi a sepultar para o 
Cemitério Municipal de Vila Nova de Cerveira. 

CÃES Á SOLTA INCOMODAM 
EM CERVEIRA 

 
 Queixam-se, algumas pessoas, residentes na sede 
do concelho cerveirense, que em vários sítios da vila 
são importunadas por cães que andam à solta. 
 Esperam, essas pessoas, que algo seja feito no 
sentido de se evitar que os canídeos as continuem a 
perturbar. 

EMBATE ENTRE DOIS VEÍCULOS 
LIGEIROS, EM CAMPOS, MOTIVOU 

UM FERIDO 
 

 Num embate frontal entre dois veículos ligeiros 
na Zona  Industrial (Polo 2) ficou ferido Rui Filipe 
da Cunha Fernandes de Moura, de 23 anos, residente 
em Cerdal. 
 Pelos Bombeiros Voluntários de Cerveira foi 
transportado ao Centro de Saúde local, onde recebeu 
assistência. 

CONFRATERNIZAÇÃO ANUAL,  
EM LISBOA, DE NATURAIS DE 

CANDEMIL É NO DIA  
25 DE FEVEREIRO 

 
 Vai decorrer, no dia 25 de Fevereiro, a confrater-
nização anual dos naturais de Candemil residentes 
em Lisboa. 
 A festa de conterrâneos, que todos os anos permi-
te reunir, em alegre convívio, filhos da mesma terra a 
trabalharem na capital, irá decorrer em Campolide, 
no restaurante “A Valenciana”. 
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CERVEIRA NOVA NA INTERNET 
 

No endereço http://cerveiranova.cjb.net 
 está sempre disponível a edição mais 
 recente; e 
 

No endereço http://cerveiranova.øpi.com 
 está disponível a edição imediatamente 
 anterior. 

ARISTIDES MARTINS 
 

ADVOGADO 
 

Av. Heróis do Ultramar, 42 – 1º 
4920 VNCERVEIRA 

 
Telef. 251 79 44 81 
Tlm. 91 734 65 22 

SEGUROS 
TODOS OS RAMOS 

 

EDUARDO CALDAS 
 
 

Travessa do Belo Cais, s/n.º 
4920-260 VNCERVEIRA 

 

Telef./Fax: 251 794 762 
E-mail: eduardocaldas@sapo.pt 

Joaquim Magalhães 
 

Advogado 
 

Praça da República  -  Edifício dos Correios, 1.º 
4950-514 MONÇÃO 

 
Telef.: 251 65 39 22  /  Fax: 251 65 39 21 

Telem.: 96 604 59 21 

ANUNCIADO PARA ESTE MÊS 
A COLOCAÇÃO, A CONCURSO, 

DO AQUAMUSEU DE 
VILA NOVA DE CERVEIRA 

 
 Em vários órgãos  de Comunicação Social foi recente-
mente anunciado que a construção do Aquamuseu de Vila 
Nova de Cerveira seria colocado a concurso «em princí-
pios de Fevereiro», prevendo-se que a obra venha a estar 
«concluída na Primavera de 2002». 
 Refira-se que o Aquamuseu terá, além de outros equi-
pamentos, nove aquaários, museu das pescas, biblioteca, 
auditório e cafetaria. E que a área de serviço terá laborató-
rios para investigação do património natural do Rio 
Minho. 

MORREU O AUTOR TEATRAL 
LUCÍLIO VALDEZ QUE FOI 

COLABORADOR DO EXTINTO 
GRUPO DE TEATRO DA 

CASA DO POVO 
 

 Contando 62 anos de idade faleceu, recentemente, em 
Lisboa, o autor teatral Lucílio Valdez, que chegou a cola-
borar com o extinto Grupo de Teatro da Casa do Povo de 
Vila Nova de Cerveira. 
 Lucílio Valdez, que foi animador cultural do INATEL 
de Viana do Castelo, chegou a ser elemento do Teatro de 
Noroeste. 

PAULO MARINHO, DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE VILA NOVA DE 

CERVEIRA, VICE-COORDENADOR 
DO STAL DISTRITAL 

 
 Já foram empossados os novos corpos gerentes do 
STAL - Sindicato dos Trabalhadores da Administração 
Local. Isto referente ao STAL distrital, que tem sede na 
vila de Caminha, e cujo mandato englobará 2001/2003. 
 O STAL representa, no distrito de Viana do Castelo, 
cerca de 1.800 trabalhadores e também está representado, 
no Alto Minho, em mais de três dezenas de locais. 
 Os novos elementos da Comissão Executiva do STAL 
distrital: 
 Coordenador - José Emílio Malheiro dos Santos, da 
Câmara Municipal de Caminha; vice-coordenador - João 
Paulo Marinho, da Câmara Municipal de Cerveira; tesou-
reiro - José Joaquim Silva, dos Serviços Municipalizados 
de Viana do Castelo; vogais - José Lima, da Câmara 
Municipal dos Arcos de Valdevez e José Manuel Costa 
Pereira, da Câmara Municipal de Viana do Castelo. 

CONTINUA A EXPOSIÇÃO 
“ESPAÇOS” INTEGRADA NO  

CICLO CERVEIRA-ARTE  
CONTEMPORÂNEA  
ALTERNATIVA 2001 

 
 Até ao dia 17 de Fevereiro continua, na Galeria PRO-
JECTO, em Vila Nova de Cerveira, a exposição de pintu-
ra, denominada “ESPAÇOS”, da autoria da artista Isabel 
Braga. 
 Esta exposição integra-se no ciclo intitulado “Cerveira 
- Arte Contemporânea Alternativa 2001”, que a Galeria 
PROJECTO promove de Janeiro a Dezembro do corrente 
ano. 

FUNERAIS 
 

EM CERVEIRA 
 
 Para o Cemitério Municipal de Vila Nova de Cerveira 
foi a sepultar ANÍBAL GONÇALVES BARROSO, viú-
vo, de 69 anos, residente na Rua do Cais, na sede do con-
celho cerveirense. 
 O falecido, que era natural de Gondarém, foi dirigente 
da “Casa dos Pescadores”, do extinto Centro de Recreio 
Popular de Cerveira e integrou, por várias vezes, comis-
sões das Festas Concelhias em louvor de S. Sebastião. 
 
 Também no Cemitério Municipal de Cerveira foi 
sepultada PIEDADE DA SILVA GOMES, de 88 anos de 
idade, viúva de Gaspar Gomes, casal que residiu, durante 
longos anos, na Rua Queirós Ribeiro, em Cerveira. 
 
EM CANDEMIL 
 
 Foi a sepultar para o Cemitério Paroquial de Candemil 
EMÍLIA MARIA COSTA DANTAS AREAL, de 85 
anos de idade, que residia no lugar do Casal. 
 A extinta era casada com João Batista Ferreira Areal. 
 
 Igualmente, para o Cemitério Paroquial de Candemil, 
foi a enterrar JÚLIA PEREIRA PINTO, de 89 anos de 
idade, que residia no lugar da Capela e era casada com 
António de Barros. 
 
EM GONDARÉM 
 
 No Cemitério Paroquial de Gondarém foi sepultada 
REGINA MENDES FERREIRA, viúva, de 80 anos de 
idade, que residia no lugar de Mangoeiro. 
 
 Às famílias de luto apresentamos condolências. 

APROVADO RELATÓRIO E CONTAS 
(2000) DA ASSOCIAÇÃO DOS 
BOMBEIROS DE CERVEIRA 

 Em assembleia geral, realizada no dia 26 de Janeiro, 
foi aprovado o Relatório e Contas do exercício de 2000 da 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Vila Nova de Cerveira. 
 Nos números constantes do documento, saliência para 
a RECEITA que rondou os 52 mil contos, a DESPESA 
que se cifrou em cerca de 43 mil contos e o SALDO 
POSITIVO que foi, aproximadamente, de 9 mil contos 
(incluindo verbas de saldos anteriores). Mas se as dívidas 
à Associação Humanitária, no valor de 8 mil contos, tives-
sem sido pagas até 31/12/2000, o SALDO POSITIVO 
poderia atingir os 17 mil contos. 
 No tocante à acção dos Bombeiros Voluntários refira-
se que em 2000 houve 3029 serviços que as ambulâncias 
prestaram; actuação em 99 incêndios, sendo a maioria (75) 
florestais; e em patrulhamentos e deslocações diversas 
foram efectuados 35 serviços. 

MAIS CHEIAS NO RIO MINHO 
ALAGAM MARGENS DE 

GONDARÉM A VILA MEÃ 
 

 As margens do Rio Minho, no concelho de Vila Nova 
de Cerveira, foram novamente invadidas pelas águas, vol-
tando, na sede do concelho cerveirense, a alagar o Cais e a 
Avenida marginal, tanto de acesso ao cais do Ferry como 
ao cais flutuante. 
 Mas de Gondarém a Vila Meã, nos terrenos próximos 
do Rio Minho, a força das águas causou, outra vez, eleva-
dos prejuízos.  

CASA DO TURISMO DE CERVEIRA 
VAI RECEBER EXPOSIÇÃO DE 

PINTURA, DE 10 DE FEVEREIRO 
A 18 DE MARÇO, DE 
EMMNUEL DE CÉRIZ 

 
 Já está anunciada para o dia 10 de Fevereiro a inaugu-
ração, na Casa do Turismo de Vila Nova de Cerveira, da 
exposição de pintura do artista Emmnuel de Cériz, exposi-
ção que ficará patente ao público até ao dia 18 de Março. 

FALTAS DE LUZ CONTINUAM A 
OCORRER NA TRAVESSA DO  
BELO CAIS, EM CERVEIRA 

 
 Mais uma vez chamamos a atenção de quem de direito 
para as faltas de luz, na iluminação pública, que conti-
nuam a ocorrer na Travessa do Belo Cais, na sede do con-
celho cerveirense. 
 Por vezes a luz aparece, mas pouco tempo depois volta 
a desaparecer... 
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Textos da responsabilidade do Gabinete de Imprensa da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira 

 A Câmara Municipal de Vila 
Nova de Cerveira vai proporcionar, 
durante o presente ano civil, um 
conjunto de actividades de âmbito 
lúdico e desportivo aos alunos de 
todas as escolas do 1º ciclo do ensi-
no básico e demais jovens do conce-
lho.   
 A iniciativa, denominada 
"Desporto para Todos", será promo-
vida por um docente especializado e 
terá como principal objectivo o 
incentivo da prática desportiva 
como forma de contribuir para a 
melhoria da saúde e bem estar de 
toda a população escolar.  
 Procura igualmente envolver 
todos os jovens do concelho no 
desenvolvimento, melhoramento e 
consolidação de determinadas acti-
vidades desportivas, possibilitando, 
ao mesmo tempo, um intercâmbio 
sócio-cultural entre os principais 
intervenientes no processo, designa-
damente, alunos e professores.  
 
"Férias Desportivas" e  
"Jogos Desportivos de Verão"  
 
 A primeira etapa deste projecto 
desportivo consiste na realização de 
aulas de natação aos alunos de todas 
as escolas do 1º ciclo do ensino 
básico do concelho. A actividade, 
em fase final de preparação, terá 
lugar no Complexo de Piscinas 
Municipal, localizado na zona ribei-
rinha da localidade.  
 Numa fase posterior, será feita a 
programação das "Férias Desporti-
vas" que decorrerão nas férias da 

Páscoa e do Verão. Entre estes 
períodos, desenvolver-se-ão activi-
dades semanais, quinzenais e men-
sais nas freguesias do concelho ten-
do como base uma rotatividade de 
acções que garanta uma participa-
ção similar.  Em conjunto com os 
restantes concelhos do Alto Minho, 
encontra-se prevista a participação 
nos "Jogos Desportivos de Verão", 
devendo, para o efeito, o município 
cerveirense, em parceria com os 
clubes e associações do concelho, 
disponibilizar todo o apoio técnico 
necessário para a concretização 
daquela iniciativa.  
 
Valorização sócio-desportiva  
dos jovens do concelho  
 
 A materialização desta iniciativa 
sustenta uma dupla componente 
com benefícios acrescidos para o 
desenvolvimento das comunidades 
locais. Por um lado, serve como 
complemento da valiosa contribui-
ção formativa desempenhada pelos 
clubes e associações e, por outro, 
constitui um instrumento de aperfei-
çoamento e valorização sócio-
desportiva junto das camadas mais 
jovens. Compreende ainda mais um 
passo em frente do município cer-
veirense que, em termos desporti-
vos, tem procurado responder afir-
mativamente a todas as solicitações 
quer executando equipamentos 
colectivos desportivos e de lazer 
quer incentivando as associações e 
clubes concelhios a erguerem bem 
alto a bandeira do desporto.  

 A Escola Superior Gallaecia, sedia-
da em Vila Nova de Cerveira desde 
a primeira metade dos anos 90, 
começou a lançar no mercado de 
trabalho os primeiros licenciados 
dos cursos de Arquitectura e Urba-
nismo (30), Ecologia e Paisagismo 
(1) e Design Industrial (1).  
 Os novos licenciados, 18 espa-
nhóis e 14 portugueses oriundos da 
região do noroeste peninsular, vão 
exercer em Câmaras Municipais, 
serviços da administração central e 
gabinetes de arquitectura em ambos 
os lados da fronteira.  
 Os respectivos diplomas serão 
entregues no final do presente ano 
lectivo, período em que serão con-
cluídas novas licenciaturas nos cur-
sos mencionados, bem como no cur-
so de Design Gráfico que, tudo indi-
ca, deverá formar três profissionais 
nesta área.  
 
Uma distinção justa para a  
autarquia e comunidade escolar  
 
 A homologação destes cursos por 
parte dos responsáveis educativos 
representou o melhor prémio tanto 
para a autarquia cerveirense como 
para a comunidade educativa que, 
ao longo dos últimos anos, enceta-
ram diversos contactos com a tutela 
tendo em vista a oficialização dos 
cursos ministrados naquele estabele-
cimento de ensino.  
 A par das intensas deligências de 
carácter formal encetadas pelo exe-
cutivo cerveirense, surgiram diver-

sas manifestações promovidas pela 
associação de estudantes da escola, 
destacando-se, pela originalidade e 
visibilidade pública, a construção de 
um muro simbólico no Largo do 
Terreiro e a cobertura dos monu-
mentos públicos com mantos 
negros.  
 Realce ainda para as manifesta-
ções de protesto realizadas em Lis-
boa e para a posição da comunidade 
cerveirense que, em todas as inicia-
tivas, mostrou receptividade e com-
preensão relativamente aos argu-
mentos apresentados pelos professo-
res e alunos da escola.  
 
150 alunos divididos  
por cinco cursos  
 
 A Escola Superior Gallaecia pos-
suí cerca de 150 alunos, metade dos 
quais de nacionalidade espanhola. 
Na actualidade, são ministrados cin-
co cursos, nomeadamente Arquitec-
tura e Urbanismo, Ecologia e Paisa-
gismo, Design Industrial, Design 
Gráfico e Design de Moda.  
 A linha de orientação para os 
próximos anos consiste na valoriza-
ção dos cursos existentes, aplicação 
de um ensino pautado por critérios 
de qualidade, metodologias de ensi-
no sintonizadas com as aspirações 
culturais e profissionais dos estu-
dantes, e prestação de serviços efi-
cazes à comunidade.  

 A agenda do município cervei-
rense para o mês de Fevereiro 
compreende exposições, sessões 
cinematográficas, actividades des-
portivas e iniciativas alusivas ao 
Carnaval.  
 Assim, a galeria da Casa do 
Turismo tem patente ao público, 
entre os dias 10 de Fevereiro a 18 
de Março, uma exposição de pin-
tura da autoria de Emmanuel de 
Cériz.  
 A galeria projecto "mostra" tra-
balhos de dois artistas: Isabel Bra-
ga até 17 de Fevereiro e António 
Bronze de 24 de Fevereiro a 24 de 
Março.  

 No tocante à sétima arte, refe-
rência para a película "O Sexto 
Dia", com Arnold Schwarzeneg-
ger e Tony Goldwin nos dias 9, 
10 e 11, e o drama romântico 
"Amar em Nova Iorque", protago-
nizado por Richard Gere e Wino-
na Ryder, na semana seguinte (16, 
17 e 18).  
 Para finalizar o mês (dias 23, 
24 e 25), a escolha recaiu em 
"Pokémon 2 Poder Único", uma 
fita de animação que promete 
fazer "saltar de contentes" os mais 
novos e reforçar o espirito de car-
naval nos adultos. As sessões, 
como é habitual, decorrem no 

cine-teatro dos bombeiros volun-
tários.  
Cortejo de carnaval  
das escolas no dia 23  
 

 Em relação ao desporto, o Clu-
be Desportivo de Cerveira deslo-
ca-se, no dia 11, ao terreno do 
Correlhã, recebe, no dia 18, o 
Courense e termina o mês com 
nova saída, desta vez, ao campo 
do Vitorino de Piães, no dia 25. A 
Associação Desportiva de Cam-
pos joga em casa, no dia 11, com 
o Alvarães, visita, no domingo 
seguinte (18), o Formariz e, volta 
a receber, no dia 25, "Os Raia-
nos".  

 A contar para o campeonato 
distrital da 1ª divisão de Viana do 
Castelo, o Clube Desportivo de 
Sopo, depois de ter jogado, no dia 
4, contra o Nogueirense, desloca-
se, no dia 18, ao campo do Paçô, 
e recebe, no dia 25, a equipa de 
Távora.  
 O cortejo de carnaval das esco-
las realiza-se no dia 23, pelas 
14.30 horas. Tem inicio na Cen-
tral de Camionagem, percorre as 
principais artérias da localidade e 
termina na Praça do Município. 
No dia seguinte, tem lugar o cor-
tejo de carnaval no parque de 
campismo de Covas.  

CÂMARA MUNICIPAL DE CERVEIRA  
INCENTIVA PRÁTICA DESPORTIVA  

ESCOLA SUPERIOR GALLAECIA  
LANÇA PRIMEIROS LICENCIADOS  
NO MERCADO DO TRABALHO 

ACTIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS PARA FEVEREIRO 
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Consultas de optometria e contactologia 
Cartão de crédito OPTIVISÃO 

* Lot.to da Escola Secundária, Bloco 2–Loja E–Tel. 258 931 200 / 201 / 202 
   4990 PONTE DE LIMA – Loja 1 
* C. Comercial Ilha dos Amores, Lote 2 – Loja 6 – Tel. 251 79 25 00 
   4920 VILA NOVA DE CERVEIRA – Loja 2 

EMPREGOS 

PROCURA 
SENHORA 

ACEITA SERVIÇOS  
DE LIMPEZA E OUTROS 

TRABALHOS DOMÉSTICOS 
Telef.: 251 794 834 

SENHORA 
ACEITA SERVIÇOS 

DE LIMPEZA 
Telef.: 251 798 350 

 

JOVEM 
Licenciada em Relações 

Internacionais 
Disponibilidade total e imediata 

Telemóvel: 96 566 686 

CONSULTÓRIO 
 MÉDICO 

CLÍNICA GERAL 
Linda Rosa Pinto 

 

Estrada Nacional 13 
Lugar da Cabreira, n.º 6 
4920-012 CAMPOS VNC 

Telem.: 96 614 88 72 

ANTÓNIO QUINTAS 
ANABELA QUINTAS 

 
Telef./Fax: 251 794 478 
Telemóvel: 91 400 41 84 

 
Terreiro, n.º 10 - 1.º Dt. 

4920 VILA NOVA DE CERVEIRA 

ADVOGADOS 

FARMÁCIA CERQUEIRA 

Ao seu dis-
Rua Queirós Ribeiro, 23-25  

Telef.: 251 795 291  /  Fax: 251 795 285 
4920-289 VILA NOVA DE CERVEIRA 

LEIA 
CERVEIRA NOVA 

O SEU JORNAL 

CONTABILIDADE 
(Gerência de um Cerveirense) 

Rua Rafael Andrade, 16 
1169-095 LISBOA 

Telefone: 218 850 439 
Fax: 218 850 771 

A. COUTO GUERREIRO, L.DA 
Compra e Venda de Propriedades 

(Gerência de um Cerveirense) 
 

Rua Rafael Andrade, 16 
1169-095 LISBOA 

Telefone: 218 850 439  /  Fax: 218 850 771 

GUERREIRO, BARBOSA & MARTINS, L.DA 
 

Compra e Venda de Propriedades 

(Gerência de um  Cerveirense) 
Rua Rafael Andrade, 16 

1169-095 LISBOA 
Telefone: 218 850 439  /  Fax: 218 850 771 

ALUGA-SE 
ARMAZÉM c/300 m2 
2 LOJAS c/130 m2 

Para qualquer ramo de negócio 
a 50 metros da G.N.R. 
de Paredes de Coura 

Telef.: 251 782 247 / Telem.: 967 098 859 

DISTRIBUIDORES 
DE PUBLICIDADE 

M/F 

• Responsável 
• Espírito de equipa 
• Bom ambiente de trabalho 
• Idade entre 20-30 anos 
• Disponib. Total imediata 
• Ganhos acima da média 

CONTACTAR 
VEFA TRAVEL 

Telef.: 251 708 240 
Das 08h00 - 13h00 
Das 14h00 - 19h00 

 

VEFA TRAVEL - Viagens e Turismo, L.da 

♦ ALUGUER DE AUTOCARROS 
♦ RESERVA DE HOTÉIS, APARTAMENTOS E ALOJA-

MENTOS TURÍSTICOS 
♦ VENDA DE PACOTES TURÍSTICOS PRÓPRIOS 
♦ ORGANIZAÇÃO DE VIAGENS DE EMPRESAS, GRU-

POS, CONGRESSOS E FEIRAS 
♦ VIAGEM DE 4 DIAS À COSTA DA LUZ 

QUALIDADE E SIMPATIA AO SEU DISPOR 

Telefone 251 708 240  /  Fax 251 708 245 
Lugar de Vila Verde / 4920-112 REBOREDA (VNCerveira) 

CERVEIRA NOVA - Edição n.º 672, de 5 de Fevereiro de 2001 
 

CARTÓRIO NOTARIAL DE PAREDES DE COURA 
 

JUSTIFICAÇÃO 
 

     Certifico narrativamente para efeitos de publicação que por escritura 
outorgada hoje neste Cartório, exarada de folhas sessenta e sete a 
folhas sessenta e oito verso, do livro de notas para escrituras diversas 
número Quarenta - D, FERNANDO DE ASCENSÃO FERNANDES e 
mulher ESMERALDA PEREIRA GONÇALVES FERNANDES, casados 
sob o regime da comunhão geral, ele natural da freguesia de Covilhã 
(Conceição), concelho da Covilhã e ela da freguesia de Sapardos, con-
celho de Vila Nova de Cerveira, residentes no lugar de Sande, da indi-
cada freguesia de Sapardos, declararam: 
 Que são donos, com exclusão de outrém, do seguinte imóvel: 
 Prédio rústico, composto por terreno de mato, , sito no lugar de 
Rodas, freguesia de Sapardos, concelho de Vila Nova de Cerveira, com 
a área de mil e sessenta metros quadrados, a confrontar de Norte com 
herdeiros de Daniel Rodrigues, do Sul herdeiros de António Joaquim 
Pereira, do Nascente com herdeiros de José Manuel de Brito e do 
Poente com estrada, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Vila Nova de Cerveira sob o n.º zero zero duzentos e nove / zero sete 
zero dois noventa e cinco - Sapardos, sem qualquer inscrição de trans-
missão, inscrito na respectiva matriz em nome do justificante marido 
sob o artigo 6, com o valor patrimonial de 266$00 ao qual atribuem o 
valor de oitenta mil escudos. 
 Que não dispõem de documento que lhes permita proceder ao 
registo deste prédio na referida conservatória, embora tenham entrado 
na posse e fruição do mesmo imediatamente após a compra verbal 
que, no ano de mil novecentos e sessenta e nove fizeram a Artur José 
Rodrigues, solteiro, maior, já falecido, residente que foi no lugar de Pra-
zão, da referida freguesia de Sapardos, compra essa que jamais foi 
reduzida a escritura pública. 
 Que essa posse e fruição foi adquirida e mantida sem violência e 
exercida sem interrupção, oposição ou ocultação de quem quer que 
fosse, de modo a ser conhecida por todo aquele que pudesse ter inte-
resse em contrariá-la. 
 Essa posse, assim mantida e exercida, foi-o sempre em seu pró-
prio nome e interesse e traduziu-se nos actos materiais conducentes ao 
integral aproveitamento de todas a utilidades do prédio, designadamen-
te, cortando o mato. 
 Tal posse, em nome próprio, pacífica, pública e contínua e durando 
há mais de vinte anos, conduziu à aquisição do dito prédio por usuca-
pião que invocam, justificando, assim, o seu direito de propriedade. 

Paredes de Coura, vinte e quatro de Janeiro de dois mil e um. 
Está conforme o original na parte transcrita. 

O Ajudante, 
Carlos Manuel Gonçalves dos Santos 

 
 

De: Salvador Brandão & Filhos, L.da 
Gerência de Salvador Brandão e Filhos 

AUTOMÓVEIS NOVOS E USADOS 
COMPRA, VENDA E TROCA 

VALENÇA DO MINHO 
Lugar de Corguinhas, Lote 1 
4930 GANDRA VLN 

Telef.s e Fax’s: VALENÇA DO MINHO - 251 822 020 
                          SEDE - LISBOA            - 218 407 814 
                          FILIAL - LISBOA           - 218 492 206 

Travel 
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TRIBUNAL JUDICIAL DE VILA NOVA DE CERVEIRA 
 

A N Ú N C I O 
 

 Anuncia-se que nos autos de Inventário Judicial a correr termos 
pelo Tribunal Judicial de Vila Nova de Cerveira com o n.º 197/00, a que 
se procede por óbito de José da Conceição Costa, residente que foi no 
lugar de São João, da freguesia de Reboreda, desta comarca, e nos 
quais desempenha as funções de cabeça-de-casal Margarida Rosa 
Perucho, viúva, residente no supra referido lugar de São João, é por 
esta forma citado o interessado JOSÉ DE JESUS COSTA, divorciado, 
ausente em parte incerta de França e com a última residência conheci-
da no lugar de São João, da freguesia de Reboreda, desta comarca, 
para os termos daquele processo, como interessado directo na partilha, 
nomeadamente de que pode, no prazo de TRINTA DIAS, finda a dila-
ção de TRINTA DIAS, contados da data da segunda e última publica-
ção deste anúncio, deduzir oposição ao inventário, impugnar a legitimi-
dade dos interessados citados ou alegar a existência de outros, impug-
nar a competência do(a) cabeça-de-casal ou as indicações constantes 
das suas declarações, ou invocar quaisquer excepções dilatórias, em 
conformidade com o disposto nos artºs. 1.341.º e 1.343.º, ambos do 
Código de Processo Civil. Pode ainda, no mesmo prazo, reclamar con-
tra a relação de bens apresentada pelo(a) cabeça de casal, acusando a 
falta de bens que devam ser relacionados, requerendo a exclusão de 
bens indevidamente relacionados, por não fazerem parte do acervo a 
dividir, ou arguir qualquer inexactidão na descrição de bens que releve 
para a partilha, conforme o disposto no n.º 3 do art.º 1.348.º do Cód. 
Proc. Civil. 
 Os duplicados das declarações de cabeça de casal e da relação de 
bens apresentada estão à disposição do citando na Secretaria deste 
Tribunal. 
 

Vila Nova de Cerveira, 22 de Janeiro de 2001 
 

O Juiz de Direito, 
Paulo Jorge Machado Rodrigues 

 
O escrivão-adjunto, 

Luciano Humberto D.R. Rodrigues 

ALUGA-SE LOJA 
 

C. Comercial do Terreiro 
Telefone 251 796 857 

Telemóvel 934 560 796 

CERVEIRA NOVA - Edição n.º 672, de 5 de Fevereiro de 2001 
 

CARTÓRIO NOTARIAL DE VILA NOVA DE CERVEIRA 
 

A cargo do Notário João Américo Gonçalves Andrade 
 

JUSTIFICAÇÃO / EXTRACTO 
 

     Certifico, narrativamente, para efeitos de publicação, que por 
escritura lavrada no dia vinte e cinco de Janeiro de dois mil e um, a 
folhas nove e seguintes do livro de Notas para Escrituras Diversas 
número sessenta e um - D, do Cartório Notarial de Vila Nova de 
Cerveira, ANTÓNIO GONÇALVES CUNHA e mulher VITALINA 
ROSA ESTEVES, casados sob o regime da comunhão geral de 
bens, ambos naturais da freguesia de Gondarém, concelho de Vila 
Nova de Cerveira, onde residem no lugar de Valada, NIFS 176 298 
185 e 176 298 177, fizeram as declarações constantes da certidão 
anexa, que com esta se compõe de três folhas. Vai conforme o ori-
ginal. 
     Cartório Notarial de Vila Nova de Cerveira, vinte e cinco de 
Janeiro de 2001. 

O Ajudante, 
(Assinatura ilegível) 

 Que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de 
outrém dos seguintes prédios:  
 a) - Prédio rústico, composto de mata de salgueiros, com a 
área de mil quinhentos e noventa metros quadrados, sito no lugar 
de Teixogueira, freguesia de Gondarém, concelho de Vila Nova de 
Cerveira, a confrontar do norte com Alberto do Carmo Alves, do sul 
com Caminho de Ferro, do nascente com Américo Amorim Malheiro 
e do poente com Maria Leonor Nunes de Castro, descrito, na Con-
servatória do Registo Predial deste concelho, sob o número ZERO, 
ZERO TREZENTOS E QUINZE, da referida freguesia de Gonda-
rém, onde se mostra registada a aquisição de um terço a seu favor, 
conforme inscrição G-um. 
 Que o referido prédio se encontra inscrito na respectiva matriz 
sob o artigo 182, sendo de 327$00 o seu valor patrimonial, a que 
atribuem o valor de quinhentos escudos. 
 b) - Prédio rústico, composto por pinhal, com a área de mil 
quatrocentos e cinquenta metros quadrados, sito no lugar da Coris-
cada, freguesia de Gondarém, concelho de Vila Nova de Cerveira, a 
confrontar do norte e poente com Álvaro Luís da Rocha, do sul com 
Aníbal Pereira Lemos e do nascente com Caminho Público, não 
descrito na Conservatória do Registo Predial deste concelho, mas 
inscrito na respectiva matriz em nome do justificante marido, sob o 
artigo 1.390, sendo de 898$00 o seu valor patrimonial, a que atri-
buem o valor de quinhentos mil escudos. 
  Que adquiriram a parte restante do prédio identificado na alí-
nea a) e o prédio referido na alínea b) por compra que deles fizeram 
a Justino Esteves Ferreira e mulher Laurinda Conceição Tenedório, 
residentes que foram na freguesia de Loivo, deste concelho, no ano 
de mil novecentos e setenta, sem que no entanto ficassem a dispor 
de título formal que lhes permita o respectivo registo na Conserva-
tória do Registo Predial; mas, desde logo, entraram na posse e frui-
ção dos identificados prédios, em nome próprio, posse que assim 
detêm há mais de vinte anos, sem interrupção ou ocultação de 
quem quer que seja. 
     Que essa posse foi adquirida e mantida sem violência e sem 
oposição, ostensivamente, com conhecimento de toda a gente em 
nome próprio e com aproveitamento de todas as utilidades dos pré-
dios, agindo sempre por forma correspondente ao exercício do 
direito de propriedade, quer usufruindo como tal os imóveis, quer 
suportando os respectivos encargos. 
     Que esta posse em nome próprio, pacífica, contínua e públi-
ca, conduziu à aquisição dos imóveis, por usucapião, que invo-
cam, justificando o direito de propriedade, para o efeito de registo, 
dado que esta forma de aquisição não pode ser comprovada por 
qualquer outro título formal extrajudicial. 

 FLOR E ARTE 
FLORISTA 

Maria da Graça B. A. Gomes 
Mercado Municipal  /  4920 VILA NOVA DE CERVEIRA 

Telef.: 251 794 385  /  Telem.: 963 314 948 
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Leia, assine e divulgue 

“CERVEIRA NOVA” 

CASAL CERVEIRENSE, COM 
OUTROS PORTUGUESES, 
NO APOIO À ELEIÇÃO DO 
PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FONTENAY 

(FRANÇA) 

 O cerveirense José Artur Amorim e esposa e José 
Batista Matos (todos na fotografia), juntamente com 
outros portugueses residentes no município francês de 
Fontenay, são apoiantes de Jean Francois Voguet, na can-
didatura à Câmara de Fontenay-sous-Bois, cujas eleições 
decorrem em Março de 2001. 
 Refira-se que o cerveirense José Artur Amorim e espo-
sa residem naquela vila francesa há cerca de 22 anos, e 
que José Batista Matos é o presidente da Association 
Récréative et Culturelle des Portugais de Fontenay-sous-
Bois. 

O SENTIDO DAS PALAVRAS 
 

 Mudam-se os tempos mudam-se as vontades e até cer-
tos vocabulários. 
 Outrora era quase proibido pronunciar a palavra demo-
cracia. 
 Hoje embora o sentido da mesma se encontre de aspec-
to doente é apregoada a todo o instante e principalmente 
aproveitada em ocasiões propícias a atingir certos fins. 
 Aprendeu-se em Portugal a fazer efeito de palavras tal 
como prescrição, imunidade e outras congéneres, que 
beneficiam burlas, corrupção e outros acontecimentos que 
ficam impunes ao abrigo das leis e da (in)justiça a que 
neste país de brandos costumes estamos sujeitos. 
 Em democracia deveria haver um pouco de justiça e 
alguma vergonha, palavra esta que tem um amplo sentido, 
mas que estão a querer afastar do dicionário da língua Por-
tuguesa e do ensino da nossa juventude. 
 Tenho dito e quem quiser que enfie a carapuça. 
 

Coelho do Vale 
(Damaia) 

15/1/2001 

SUGESTÕES E OUTROS REGISTOS 
 

EFEITOS DO TEMPORAL 
 
 No cruzamento de Lourido, em Cerveira, encontram-se 
derrubadas algumas placas de sinalização, o mesmo se 
verifica na freguesia de Lovelhe e outras, devido ao forte 
temporal que assolou o concelho de Vila Nova de Cervei-
ra. 
 
VIDRO DE UM ABRIGO DE PASSAGEIROS 
QUE DESAPARECE!... 
 
 No abrigo de passageiros existente no Largo 16 de 
Fevereiro, desta vila, foi retirado um vidro das traseiras do 
mesmo, sem contudo causar danos no abrigo, o que é mui-
to estranho. A verdade, porém, é que estavam colocados 
anteriormente três grandes vidros e presentemente só se 
encontram dois, tendo desaparecido o do centro. 
 
CAIXA DE ELECTRICIDADE ARRANJADA 
 
 Noticiamos recentemente que alguém abusivamente 
forçou uma caixa de electricidade que se encontra junto a 
um poste da iluminação pública, no lugar de Lourido. Gra-
ças aos esforços desenvolvidos pelas entidades competen-
tes, podemos informar que a mesma já se encontra devida-
mente fechada, tranquilizando assim os habitantes daquele 
lugar.  
 

Gaspar Lopes Viana 

NOTÍCIAS DO COLÉGIO 
 DE CAMPOS 

 
      Nestes últimos tempos muito se tem falado da 
Violência na Escola. Não se trata de um tema novo, pois 
que a violência sempre existiu, mas do tipo de violência e 
grau da mesma. 
 Quando em tertúlias de professores falamos sobre o 
tema, foge-nos sempre a boca dizendo que a educação 
vem de casa. Se não existe em casa mais difícil será para a 
escola. 
 No entanto, para além de professores, somos educado-
res, pelo que defendo que também está nas nossas mãos 
educar os nossos alunos, 
 Se o exemplo vem de cima, como podemos reprovar os 
nossos alunos porque eles não nos cumprimentam, quando 
nós somos os primeiros a não dar o exemplo. Se calhar 
entramos no Colégio e também não lhes dizemos bom-dia. 
 Foi com base em reflexões deste género e confrontada 
com problemas reais, que fiz parte de um grupo de traba-
lho, que no Colégio chamamos Grupo de Ética, e que em 
conjunto com a associação de Estudantes, elaborámos um 
conjunto de normas e regras e também castigos. 
 Essas normas e regras são para aplicar na sala de aula, 
corredores, biblioteca, exteriores, bar e casas-de-banho. 
 Não tenhamos ilusões. Não é desta forma que vamos 
acabar com o pisar da relva, os encontrões, as mesas risca-
das, os palavrões, etc. 
 Se um objectivo primordial é educar para a cidadania, 
e se todos vivemos numa sociedade com regras, a escola 
torna-se um local privilegiado para ir implementando 
essas regras. 
 Mas nunca a família se deve demarcar, pois é e conti-
nuará a ser a base da sustentação de qualquer sociedade. 
 Antes de terminar este artigo vou lembrar o que foi 
notícia no nosso Colégio nos últimos dias. 
 Para que o futuro das nossas alunas do 9º ano não seja 
uma pura incógnita, já se começaram a realizar os testes 
de orientação vocacional. É o segundo ano que este tipo de 
teste são feitos no nosso colégio e considero serem uma 
preciosa ajuda para os alunos fazerem a sua opção para o 
10º ano e consequentemente criarem uma linha de orienta-
ção futura. 
 No dia 26, realizou-se a Ceia de Reis, um evento que 
tem vários objectivos: levar a família à escola, ligar a 
escola ao meio e angariar fundos para o passeio de finalis-
tas. 
 Este ano a ceia esteve muito participada, o que nos 
leva a acreditar que estas iniciativas são muito importantes 
para a comunidade escolar. 
 Por último queria noticiar que nos estamos a preparar 
para o Cortejo de Carnaval. 
 A Câmara Municipal, como noutros anos, convidou o 
Colégio a participar no próximo dia 23 de Fevereiro, pro-
pondo um tema “O Rio, a Pesca e a Comunidade Piscató-
ria”. 
 Para além deste tema que nós aceitamos, também 
demos liberdade aos alunos e directores de turma para 
desenvolverem outros temas dentro dos projectos área-
escola, sendo que inclusivamente havia turmas que já esta-
vam a trabalhar por exemplo com o tema “A água”. 
 Esperamos muito trabalho, mas no nosso Colégio 
entendemos que é importante participar e pôr o bichinho 
da “criação a funcionar”. 
 

    Directora Pedagógica Margarida Barbosa 

ALGUNS VETERANOS 
CERVEIRENSES 

EM “FADO”... CORRIDO... 
 

 Ao que se diz, alguns dos elementos (já com alguns 
“aninhos”) que integravam um grupo de cerveirenses, 
teriam vivido alguns episódios que, de fraterno, pouco ou 
nada teriam. 
 Como nas Caldas da Rainha existe o “Museu Malhoa” 
onde se encontra o famoso quadro, “O FADO”, da autoria 
de famoso e saudoso mestre da pintura, será caso para se 
perguntar: 
 Alguém manchou a pintura ou foi apenas um simples 
“FADO”... corrido... 
 

Fadista das Queixas 

 O concelho de Vila Nova de 
Cerveira, incluído no distrito de 
Viana do Castelo, é o único conce-
lho do continente que não entregou 
os dados relativos à qualidade da 
água referentes a 1999, dados 
esses que deveriam ter chegado à 
Direcção-Geral do Ambiente até 
Março do ano passado. Este relató-
rio abrange ainda, pela primeira 
vez, dados referentes à qualidade 
da água das regiões autónomas 
insulares. Com relatórios sempre 
entregues desde 1993, ano em que 
a Direcção-Geral do Ambiente ini-
ciou a publicação dos dados refe-
rentes à qualidade da água para 
consumo humano, Vila Nova de 
Cerveira é, neste último relatório 
da DGA, um ponto negro isolado 
no mapa que refere todos os con-
celhos de Portugal Continental. A 
ausência deste concelho surge no 

ano em que maior número de con-
celhos participam na análise da 
qualidade da água para consumo 
humano, uma vez que a região 
autónoma dos Açores foi contem-
plada. Dos Açores o relatório mos-
tra análises de 15 concelhos, fican-
do ausentes Velas, Calheta, Povoa-
ção e Lages do Pico. A Madeira 
ainda ficou de fora do relatório 
pois não enviou resultados. Num 
concelho com 9720 habitantes de 
população abastecida por água 
canalizada, Vila Nova de Cerveira 
conta com 27 sistemas de distribui-
ção, um elevado número que se 
deve ao sistema de poços frequen-
tes nas cidades do interior e que 
muitas vezes abastecem pequenos 
grupos populacionais: 21 desses 
sistemas abastece agregados popu-
lacionais com menos de 500 habi-
tantes. Mas se o concelho cumpriu 

sempre a entrega atempada das 
análises sobre a água que ali se 
bebe, convém referir que essas 
análises, há semelhança de muitos 
outros concelhos, quase se restri-
gem à análise microbiológica, dei-
xando de fora, com poucas excep-
ções, a análise tóxica e fisico-
química, entre outras. Contactados 
pelo PÚBLICO durante toda a tar-
de de ontem, quer o vereador Fer-
nando Brito Nogueira, responsável 
pelo abastecimento de água, quer o 
técnico Miguel Roda, responsável 
pelos serviços municipalizados da 
Câmara Municipal de Vila Nova 
de Cerveira, não se encontravam 
disponíveis para explicar a razão 
porque não foram entregues as 
análises referentes a 1999.  
 

AM 
In - “Público”, de 31/1/2001 

QUALIDADE DA ÁGUA 
VILA NOVA DE CERVEIRA: O ÚNICO CONCELHO AUSENTE  

DO  RELATÓRIO DE 999 

CANDEMIL 
 

EMÍLIA MARIA C. DANTAS AREAL 
 

AGRADECIMENTO 
 

      A Família da saudosa extinta 
vem, por este ÚNICO MEIO, pro-
fundamente sensibilizada, agrade-
cer a todos que participaram no 
seu funeral, bem como àqueles 
que, por outras formas, lhe mani-
festaram o seu pesar. 
      Também agradece às pessoas 
que assistiram à Missa do 7.º Dia. 

 
Candemil, 20 de Janeiro de 2001 

 
A FAMÍLIA 



A PALAVRA DE DEUS 
 

POR: Manuel Venade Martins (pastor) 
 

 Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem 
maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele; torne para o nosso Deus, porque gran-
dioso é em perdoar. Isaías 55:6 e 7 

COMENTÁRIO - 284 
PROCURA A DEUS? 
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 Se não sabes quantos hão-de ser os dias da tua peregri-
nação neste mundo, apressa-te em utilizar o teu tempo com 
sabedoria, porque as horas perdidas são irrecuperáveis. Pen-
sas que a morte usará de complacência para contigo, pou-
pando-te em consideração ao pouquíssimo que fizeste e ao 
muito que julgas ainda poder realizar? Esta é a mais cruel 
das ilusões, porque toda a carne é como a erva. 
 Que levaremos nós desta vida para a eternidade, senão o 
resultado da semente que lançamos nos corações humildes, 
a palavra que desperta as consciências e transforma cora-
ções. O dia que passa ficou registado e gravado no livro do 
Altíssimo, e aquilo que és, que sabes, que podes e que fazes 
tem um sentido perante Deus, por toda a eternidade. De 
modo algum deves esquecer-te que os compromissos para 
com Deus e para com o próximo tem de ser cumpridos. 
Deus é justo! Apressa-te em ser útil à causa do bem. Marca 
a tua presença no mundo com uma contribuição valiosa 
para a expansão do Reino de Deus. (Evangelho). 
 Amanhã será tarde demais para a tão grande empresa 
com que sonhas. O dia que Deus te entregou foi o que vives 
hoje. Amanhã será o dia de Deus. Não nos pertence. Nem a 
ti nem a mim. Somos todos mordomos do nosso tempo e 
carecemos de utilizá-lo sabiamente. Será inútil adiar suces-
sivamente as grandes decisões da vida. Consagra a tua vida 
a Deus agora, se queres investir para a eternidade. Hoje 
podes desfrutar dos maiores privilégios e realizar as maio-
res tarefas. O melhor dia é o de hoje. Tens à tua mão grande 

tesouro. Usa-o no serviço de Deus, que é a Pala de Deus. 
 O que a muitos falta é a perseverança no cumprimento 
dos seus deveres, e fidelidade no exercício das suas fun-
ções, é perfeição no trabalho que realizam. Não são muitos 
os heróis, porque a maioria deixa-se levar por ditos falsos. 
Deus merece o melhor da nossa vida. Quando nos pomos a 
servir ao Senhor com inteireza de alma, descobrimos que a 
nossa fraqueza posta à disposição de Deus converte-se 
numa força irresistível. 
 Deves ter convicção de que a Bíblia é o manual verda-
deiro, deves esforçar-te por compreende-la. Ela diz-nos que 
o melhor da vida é viver com Cristo. Ilusões não são recur-
sos para grandes empreendimentos. Precisas confiar. Con-
fiar em que tudo podes. Confiar no Supremo Criador. Con-
fiar no Rei dos reis e Senhor dos senhores. Se confias, a 
porta da benção abre-se. Se confias, os Céus derramam a 
vitória com que esperas. 
 Isaías diz - Buscai ao Senhor e invocai-o porque está 
perto, agora sim Deus está mais perto do que possas imagi-
nar, mesmo perto do seu coração é só abrir e pedir que entre 
e permaneça. O leitor já pensou nestas palavras? 
 Muito prejudiciais são as vozes que clamam a respeito 
das facilidades de uma vida fora de Deus. Apressa-te em 
viver honradamente. Apressa-te em viver o Evangelho sim-
ples e puro, santo e perfeito, no caminho da eternidade com 
Deus. 
 Decide hoje fazer a obra de Deus. A este apelo devem 

juntar-se todos os jovens que desejam ser instrumentos de 
Deus na arrancada da evangelização, na batalha da conquis-
ta de almas, que andam no pecado do mundo, no pelejar 
divino em busca de novo alvorecer. E nesta sementeira as 
nossas almas divisarão as felicidades eternas da mansão 
celestial, onde viverão para sempre com o Senhor, esperan-
ça nossa e libertador das nossas vidas! Apressa-te, pois em 
buscar a presença de Deus! 
  

IMPORTANTE AVISO 
 

     Se o amado leitor, depois de ler este comentário, sente 
em seu coração prosseguir este caminho, que não é outro na 
verdade senão em seguir ao Senhor Jesus Cristo, como seu 
Salvador pessoal, e está decidido nesta caminhada terrestre, 
pode contactar o Pastor Eugénio Araújo - ASSEMBLEIA 
DE DEUS, pelo telefone 258 721 982, nosso representante 
em Caminha, Cerveira, etc..  
 Se desejar, pode visitar o nosso web site na Internet: 

www.igrejaemanuel.com 
 Ou escreva para: 
 
     ASSEMBLEIA DE DEUS EMANUEL (P. de E.) 
     14, Connecticut Ave. 
     BAY SHORE – NY 11706 
     U.S.A. 

ESTAMOS NA INTERNET 
 

nos endereços 
 

http://cerveiranova.cjb.net 
e 

http://cerveiranova.øpi.com 

RECEBEMOS 
 

Tiveram a amabilidade de liquidar as respectivas 
anuidades os seguintes assinantes: 
 
 Fernando Jesus Catarino, de Caminha; Carlos Luís Sil-
va Carvalho, do Porto; D. Evangelina Teixeira Leal Ven-
tura, das Caldas da Rainha; José Américo Rocha, da Ama-
dora; D. Maria Natália Monteiro, do Canadá; José Carlos 
Amorim, dos EEUU; Júlio António de Barros, de Alen-
quer; Vidal Martins Fernandes, de Campos; Domingos 
Mendes Ferreira, de Gondarém; Manuel Emílio Amorim, 
de VNCerveira; Ilídio Rodrigues Gonçalves Malheiro, de 
Candemil; Israel José Gonçalves Costa Caldas, de Loivo; 
João Henrique Roleira, de Campos; D. Olímpia Leal Dio-
go, do Porto; D. Maria Amélia Martins Pacheco, de Lis-
boa; D. Laura Pacheco, de VNCerveira; Henrique Caldas, 
de VNCerveira; José Joaquim Roda, de VNCerveira; D. 
Aurora Ludovina Gomes Duro, de VNCerveira; Avelino 
António Gomes Amorim, da França; D. Maria da Encarna-
ção Gomes, de VNCerveira; Carlos Alberto Araújo Almei-
da, de VNCerveira; Joaquim Fernandes Almeida, do Bra-
sil; D. Maria Arminda Costa F. Rodrigues, de VNCervei-
ra; Miguel Passos Araújo Lemos Costa, de Gondarém; 
Manuel Décio Barros, da Inglaterra; Alípio José Marinho 
Ribeiro, de Campos; Manuel Angelo Guerreiro Teixeira, 
de Sopo; D. Fernanda Lima Silva Graça, de Campos; D. 
Rosalina Correia Pires, de Campos; D. Maria de Lurdes 
Pereira, de VNCerveira; D. Madalena Dias Lopes, de Vila 
Nova de Gaia; D. Ilda Júlia Martins Conde Granja, de 
Lovelhe; Mário José Gomes Pinto, de VNCerveira; D. 
Maria Clara Fernandes Araújo Esteves, da França; José 
Manuel Lemos, de Lisboa; José Manuel Fernandes, de 
Campos; D. Adelina Costa Gonçalves, de Lovelhe;  Fer-
nando Maciel Guedes Lopes, de Rio de Mouro; D. Maria 
do Carmo Oliveira Araújo, de Gondarém; Alfredo José 
Fernandes, de Sopo; José Maria Faria Barbosa, de Cande-
mil; José António Gomes, de Loivo; D. Silvana Encarna-
ção Guedes Lopes, de Darque; Ernesto Portugal Marreca, 
de Cascais; Caixa Crédito Agrícola Mútuo de Vila Nova 
de Cerveira; D. Maria Ana Costa Dantas, da França; Luís 
Carlos Caldas Chedas, de Campos; e Manuel Luís Gonçal-
ves Azevedo, de Loivo. 
 

A todos estes nossos fiéis e estimados assinantes 
agradecemos o seu continuado apoio ao nosso esforço de 
manutenção desta publicação, pedimo-lhes que se certifi-
quem da data de vencimento aposta na etiqueta de endere-
çamento e aproveitamos para cumprimentá-los com toda a 
cordialidade. 

CERVEIRA NOVA - Edição n.º 672, de 5 de Fevereiro de 2001 
 

CARTÓRIO NOTARIAL DE VILA NOVA DE CERVEIRA 
 

A cargo do Notário João Américo Gonçalves Andrade 
 

JUSTIFICAÇÃO / EXTRACTO 
 

     Certifico, narrativamente, para efeitos de publicação, que por escri-
tura lavrada no dia dezanove de Outubro de dois mil, a folhas dezoito e 
seguintes do livro de Notas para Escrituras Diversas número cinquenta 
e seis - D, do Cartório Notarial de Vila Nova de Cerveira, GLÓRIA SIL-
VA MENDES LIMA CUNHA e marido ANTÓNIO JOAQUIM PEREIRA 
DA CUNHA, casados sob o regime da comunhão geral de bens, ambos 
naturais da freguesia de Sopo, concelho de Vila Nova de Cerveira, 
onde residem no lugar de France, NIFS 144 901 315 e 144 901 412, 
fizeram as declarações constantes da certidão anexa, que com esta se 
compõe de três folhas. Vai conforme o original. 
 
     Cartório Notarial de Vila Nova de Cerveira, dezanove de Outubro de 
2000. 

O Ajudante, 
(Assinatura ilegível) 

 
 Que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrém 
do prédio rústico, composto por terreno de pinhal, com a área de 
setenta e cinco metros quadrados, logradouro com a área de setecen-
tos e cinquenta metros quadrados, sito no lugar de Rodete, freguesia 
de Sopo, concelho de Vila Nova de Cerveira, a confrontar do norte com 
António Mendes Martins, do sul com estrada Municipal, do nascente 
com caminho de servidão e do poente com Amélia Arieira,  descrito na 
Conservatória do Registo Predial deste concelho, sob o número duzen-
tos e dezoito, da referida freguesia de Sopo, onde se mostra registada 
a aquisição de dois terços a seu favor, conforme inscrição G-três. 
 Que o referido prédio se encontra inscrito na respectiva matriz sob 
o artigo 3160, sendo de 918$00 o seu valor patrimonial, a que atribuem 
o valor de cem mil escudos. 
 
 Que adquiriram a parte restante do identificado prédio (um terço), 
por doação da mãe da justificante mulher, Rosa da Silva, no ano de mil 
novecentos e setenta e nove, sem que no entanto ficassem a dispor de 
título formal que lhes permita o respectivo registo na Conservatória do 
Registo Predial; mas, desde logo, entraram na posse e fruição do iden-
tificado prédio, em nome próprio, agindo como se de proprietários se 
tratasse, ao lado dos verdadeiros comproprietários, posse que assim 
detêm há mais de vinte anos, sem interrupção ou ocultação de quem 
quer que seja. 
     Que essa posse foi adquirida e mantida sem violência e sem oposi-
ção, ostensivamente, com conhecimento de toda a gente em nome 
próprio e com aproveitamento de todas as utilidades do prédio, agindo 
sempre por forma correspondente ao exercício do direito de proprieda-
de, quer usufruindo como tal o imóvel, quer suportando os respectivos 
encargos. 
     Que esta posse em nome próprio, pacífica, contínua e pública, 
conduziu à aquisição do imóvel, por usucapião, que invocam, justifi-
cando o direito de propriedade, para o efeito de registo, dado que esta 
forma de aquisição não pode ser comprovada por qualquer outro título 
formal extrajudicial. 

NOVOS VALORES DAS  
PRESTAÇÕES FAMILIARES 

 
EM VIGOR A PARTIR DE 
1 DE JANEIRO DE 2001 

 
SUBSÍDIO FAMILIAR 

A CRIANÇAS E JOVENS - 2001 

CRIANÇAS ATÉ 1 ANO DE IDADE 
Escalões de  
rendimento 

1.º e 2º 
descendente 

3.º desc. E 
seguintes 

1.º escalão 16.520$00 24.800$00 

2.º escalão 12.550$00 16.870$00 

3.º escalão 7.860$00 10.230$00 

JOVENS E CRIANÇAS COM MAIS DE 1 ANO DE IDADE 
Escalões de  
rendimento 

1.º e 2º 
descendente 

3.º desc. E 
seguintes 

1.º escalão 4.960$00 7.450$00 

2.º escalão 3.370$00 4.570$00 

3.º escalão 3.000$00 3.900$00 

BONIFICAÇÃO POR DEFICIÊNCIA 
Grupos etários Montante 

Até aos 14 anos 9.320$00 

Dos 14 aos 18 anos 13.580$00 

Dos 18 aos 24 anos 18.180$00 

OUTRAS PRESTAÇÕES 
Prestações Montante 

Subsídio por Assistência de 3.ª pessoa 13.130$00 

Subsídio de Funeral 34.370$00 

26.250$00 Subsídio Mensal Vitalício 
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FREGUESIAS DO CONCELHO DE VILA NOVA DE CERVEIRA 
G O N D A R 

 
IGREJA MATRIZ COM O ALTAR DO ESPÍRITO SANTO, “CRUZEIRO DO PAÇO”, SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA, 

SALÃO PAROQUIAL, ESCOLA PRIMÁRIA E CAPELA DE SÃO JOÃO, SÃO MARCOS A ASSINALAR 
 

Reportagem: José Lopes Gonçalves 

 A freguesia de GONDAR, com uma área de cerca de 6 
quilómetros quadrados, tem como padroeira Santa Eulália, 
e situa-se a uma distância de 11 quilómetros da sede do 
concelho. 
 No seu território localiza-se a Igreja Paroquial, o Cemi-
tério, a sede da Junta de Freguesia, a Capela de S. João, 
quatro cruzeiros, Salão Paroquial, Escola Primária, um 
nicho com a imagem de Nossa Senhora de Fátima e ainda 
uma elevada área de montes baldios. 
 ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 
 

 Junta de Freguesia: Presidente - Mário José Barbo-
sa; Secretário - João Salvador Barbosa Pires; e Tesoureiro - 
João Luís Barbosa Pinto. 
 Assembleia de Freguesia: Presidente - Carlos Joa-
quim Barbosa Lourenço; 1.º Secretário - Célio Martins Sil-
va; e  2.º  Secretário - Manuel Gonçalves. 
 

 Ensino e Acção Social: 
 No ensino é de referir que a frequência na Escola do 1.º 
Ciclo do Ensino Básico (ex-Ensino Primário) é de 5 alunos. 
Quanto ao Jardim Infantil, como não existe, na localidade, 
4 crianças de Gondar frequentam o Jardim Infantil da vizi-
nha freguesia de Mentrestido. 
 No relacionado com a Acção Social a grande aposta da 
Junta de Freguesia de Gondar é a edificação de um Centro 
de Dia cujo terreno, com cerca de oito mil metros quadra-
dos, poderá vir a estar disponível no Paçal, próximo da 
Igreja Paroquial. Segundo nos foi referido por Mário José 
Barbosa, presidente da Autarquia local, cujo empenho e 
entusiasmo nessa obra é por demais evidente, empenho e 
entusiasmo que é também patenteado por João Salvador 
Barbosa Pires, secretário da Autarquia e pelo tesoureiro, 
João Luís Barbosa Pinto, já se procedeu ao levantamento do 
terreno e a outras acções preliminares. 
 A concretizar-se, futuramente, este grande empreendi-
mento, o Centro de Dia poderá vir a ser utilizado por um 
número aproximado a duas centenas de idosos que serão 
não só de Gondar como ainda das freguesias de Mentresti-
do, Candemil e Sapardos. Isto porque a população idosa de 
Gondar não atinge o número suficiente para que tal bem 
social pudesse vir a funcionar em pleno. E dentro das qua-
tro freguesias a englobar, o terreno escolhido e a sua pró-
pria localização, é, no dizer do presidente da Junta de Fre-
guesia de Gondar, o melhor situado, não só pela beleza do 
local como ainda pela facilidade de acessos. 
 O assunto não está parado e os autarcas de Gondar estão 
esperançados que tanto o antigo pároco como o pároco 
actual prossigam na ajuda à concretização do projecto, tanto 
mais que outras personalidades concelhias, casos do presi-
dente da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira e do 
professor Henrique Silva, director da Galeria PROJECTO, 
têm-se mostrado interessados pelo desenvolvimento de tudo 
que diga respeito ao arranque desse bem social. 
 

 Património: 
 Como já fizemos referência existem, na freguesia de 
Gondar, quatro cruzeiros; um localizado no lugar de S. 
João, outro junto à Igreja Paroquial, outro no lugar do Espí-
rito Santo e ainda outro no lugar do Paço. Este último é 
considerado o cruzeiro mais emblemático da freguesia, pois 
a sua implantação está aliada à “Lenda do Escravo”, um 
episódio passado nos tempos da Monarquia e que algumas 
pessoas de Gondar vão guardando a versão oral, que foi 
passada de geração em geração. 
 Ainda outro facto curioso do património da freguesia de 
Gondar foi a existência, em tempos recuados, da Capela do 
Espírito Santo, localizada no lugar do mesmo nome. Quan-
do a Capela se extinguiu os altares foram transferidos para 
a Igreja Paroquial. E num acréscimo feito na Igreja foi colo-
cado o altar do Espírito Santo, altar que veio, exactamente, 
da Capela extinta ou seja da Capela do Espirito Santo. Den-
tro ainda do património religioso foi edificado, na fregue-
sia, há cerca de dois anos, um nicho, onde foi colocada uma 
imagem de Nossa Senhora de Fátima. 

 

 População, fogos e eleitores: 
 À volta de 170 habitantes, cerca de 98 fogos e os eleito-
res rondarão os 160. 
 No número de fogos estão incluídas mais de 20 casas de 
férias e de fins de semana, dado que a freguesia de Gondar 
é bastante procurada por artistas e por outras personalidades 
com elevadas posses. 
 Como essas pessoas permanecem, apenas, por pequenos 
períodos, na localidade, não figuram nem como residentes, 
nem como eleitores, daí o baixo número de habitantes em 
relação aos fogos existentes. 
 

 Loteamento de S. João: 
 Outro empreendimento em que a Junta de Freguesia de 
Gondar se encontra empenhada é na concretização do 
“Loteamento de S. João”, empreendimento que, segundo os 
autarcas Mário José Barbosa, João Salvador Barbosa Pires e 
João Luís Barbosa Pinto, poderá contribuir para o atrair, à 
localidade, novos residentes, já que a terra bem os necessita. 
 O “Loteamento de S. João” constará de oito habitações 
que serão construídas sem fins lucrativos, dando preferên-
cia a compradores naturais da freguesia de Gondar. É uma 
vasta parcela de terreno que foi desafectada do domínio 
público e passou para a Junta de Freguesia. Haverá, agora, a 
necessária urbanização de toda a área, o que não se torna 
nada fácil para a Junta de Freguesia mas que todos os ele-
mentos da Autarquia, apesar das dificuldades, estão espe-
rançados em levar a bom porto. 
 

 Montes baldios: 
 Os montes baldios existentes em Gondar ocupam uma 
área bastante considerável. Mas segundo afirmou Mário 
José Barbosa, presidente da Junta de Freguesia «dão algum 
rendimento para a freguesia, mas poderiam dar bastante 
mais se fossem devidamente aproveitados». E pelo que nos 
disse, já que a «Junta de Freguesia não tem poderes para 
isso», temos de deduzir que a falta de aproveitamento dos 
montes baldios é da responsabilidade dos Serviços Flores-
tais. A autarquia tudo tem feito para proteger a floresta, 
chegando até a colocar vigilantes na época dos fogos, isto 
para que os incêndios não destruíssem um património que 
todos querem salvaguardar. 
 No entanto a freguesia já tem tido direito aos chamados 
«cortes culturais» mas devido, e ainda no dizer do presiden-
te da Junta de Freguesia, à «má orientação que existe», 
Gondar contínua a ser lesada. Refira-se que os montados da 
freguesia não estão despovoados pois parcelas de pinheiros 
que em tempos arderam já têm novas sementeiras. 
 Como curiosidade saliente-se que em Gondar existe 
uma “Comissão de Baldios” mas que entregou a gestão à 
Junta de Freguesia. 
 
 Iluminação pública: 
 Queixam-se os autarcas de Gondar que no tocante à ilu-
minação pública há faltas de luz, constantemente, em quase 
toda a freguesia. 
 

 Água domiciliária: 
 No tocante à água domiciliária, onde a Junta fez um 
grande esforço financeiro, é de destacar que há uma cober-
tura total da freguesia, havendo ainda oito fontanários 
públicos em diversos pontos da localidade. 
 Ainda na freguesia de Gondar existe um tanque, públi-
co, para lavar roupa, cuja localização é no lugar de S. João 
e que tem, ainda, certa utilização. 
 

 Obras realizadas: 
 Em alargamento e pavimentação de diversas vias refira-
se as obras realizadas nos caminhos do Loureiro, Poça da 
Luzia, Campos Grandes, Poldra e Espinheirais; e as estra-
das: ligação a Sapardos, da Escola aos limites com a fregue-
sia de Candemil e estrada para o lugar de S. João; e ainda a 
abertura do caminho de Ribeiros. 
 Igualmente no capítulo de obras realizadas uma nota 
especial para o alargamento do Cemitério Paroquial e ainda 
a conclusão dos muros do Campo-Santo. 
 Outras obras realizadas na freguesia de Gondar destaca-
se os melhoramentos no largo em frente à Igreja Paroquial e 
ao adro do templo, bem como os espaços que circundam o 
Salão Paroquial. Em todos estes empreendimentos a Junta 
de Freguesia de Gondar tem contado, na medida do possí-
vel, com o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Cerveira. 
 

 Obras a realizar: 
 Afirmado por Mário José Barbosa, presidente da Junta 
de Freguesia, pelo secretário, João Salvador Barbosa Pires, 
e pelo tesoureiro, João Luís Barbosa Pinto, os anseios mais 
prementes de todos os autarcas de Gondar são a conclusão 
do “Loteamento de S. João”; a continuação do projecto para 
a construção de um edifício, para o futuro Centro de Dia, 
que, como já foi referido, iria abranger idosos não só de 
Gondar, como ainda das freguesias de Sapardos, Candemil 
e Mentrestido, num total de duzentos; a pintura das paredes 
do Cemitério Paroquial; o alargar e pavimentar os caminhos 
de Espinheira e Salgueiros; o pavimentar o caminho de 
Ribeiros; e o alargamento da estrada que atravessa toda a 
freguesia de Gondar. 
 

 Financiamentos e outras ajudas: 
 A Junta de Freguesia de Gondar conta, apenas, com as 
verbas do F.F.F. (Fundo de Financiamento das Freguesias) 
os apoios da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira e 
o que recebe de rendimentos dos montes baldios. 
 

 Saneamento básico: 
 Tal como noutras freguesias do concelho de Vila Nova 
de Cerveira, em Gondar não existe saneamento básico, fun-
cionando o sistema, pouco recomendável, das “velhas” fos-
sas. 
 

 Comércio e indústria: 
 No sector do comércio assinale-se a existência de dois 
“cafés” e duas mercearias, uma delas junto a um “café”, e 
na indústria referência para uma oficina de carpintaria. 
 

 Festas e romarias: 
 Sem dúvida que a romaria mais animada é a de S. João, 
até pelos bailaricos que os festejos sanjoaninas motivam. 
Mas a Festa do Corpo de Deus, tem grandes tradições em 
Gondar, não só pelo aspecto religioso como ainda pela exe-
cução de tapetes de flores, coloridos, pelos locais por onde 
passa a procissão. 
 Também a festividade em louvor de Santo António tem 
certa tradição na freguesia de Gondar. 
 

 A finalizar: 
 Como conclusão desta reportagem não poderemos dei-
xar de salientar a vontade, que nos pareceu sincera, de uma 
Autarquia, com poucos recursos, de querer levar em frente 
obras de elevado vulto. Que isso venha a acontecer, são os 
desejos sinceros. 
 E para a frente: FREGUESIA DE GONDAR 



A Gándara de Guillarei, s/n 
Telf./Fax: (0034)-986 60 00 21 

Telemóvel: 609 82 23 60 
GUILLAREI – 36720 TUY 

Página 10 5-2-2001 C E R V E I R A  N O V A 

ASSINAR 

“CERVEIRA NOVA” 

CUSTA 2 000$00/ANO 

€ 10 

JUVENAL MARTINS 
 

ADVOGADO 
 

C. Comercial “Ilha dos Amores” 
4920-000 VNCERVEIRA 

 
Telef. 251 796 200 
Fax: 251 795 377 

CRISTINA ISABEL 
 DA SILVA CANCELA 

Solicitadora 

Av. 1 de Outubro, 26 
4920-248 VILA NOVA DE CERVEIRA 

Tel./Fax: 251 79 43 45 

 

CAMPEONATO 
DISTRITAL 

DA 1ª DIVISÃO 
 DE HONRA 

 

12.ª JORNADA 
RESULTADOS 

Castelense, 3 - Vit. Piães, 1 
Darquense, 2 -Courense, 2 
Valdevez, 0 - Correlhã, 1 
Torreenses, 3 - Campos, 2 
Cerveira, 3 - Melgacense, 0 
Alvarães, 0 - Ponte Barca, 1 
Formariz, 2 - Os Raianos, 1 
 
13.ª JORNADA 
 RESULTADOS 
Vit. Piães, 1 - Darquense, 1 
Courense, 0 - Valdevez, 2 
Correlhã, 2 - Torreenses, 0 
Campos, 0 - Cerveira, 1 
Melgacense, 2 - Alvarães, 2 
Ponte Barca, 1 - Formariz, 0 
Os Raianos, 2 - Castelense, 1 
 

CLASSIFICAÇÃO 
1º - Ponte da Barca 33 

2º - Valdevez 31 

3º - Courense 24 

4º - Cerveira 24 

5º - Formariz 24 

6º - Correlhã 18 

7º - Darquense 16 

8º - Vitorino Piães 14 

9º - Alvarães 14 

10º - Melgacense 14 

11º - Torreenses 13 

12º - Campos 10 

13º - Os Raianos 7 

14º - Castelense 6 

1º - Távora 31 

2º - Neiva 25 

3º - Águias Souto 25 

4º - Ambos os Rios 23 

5º - Soutelense 18 

6º - Caminha 17 

7º - Moreira 14 

8º - Paçô 14 

9º - Bertiandos 13 

10º - Vitorino Donas 13 

11º - Fachense 11 

12º - Sopo 8 

13º - Nogueirense 4 

14.º - Cabaços 3 

CAMPEONATO 
DISTRITAL 

DA 1ª DIVISÃO  
 

12ª JORNADA 
RESULTADOS 

Caminha, 3 - Bertiandos, 2 
Soutelense, 0 - Águias Souto, 0 
Ambos Rios, 3 - Moreira, 1 
Vit. Donas, 2 - Paçô, 1 
Cabaços, 0 - Sopo, 0 
Neiva, 3 - Nogueirense, 1 
Folgaram Távora e Fachense 
 
13ª JORNADA 

RESULTADOS 
Fachense, 2 - Caminha, 2 
Bertiandos, 1 - Soutelense, 2 
Águias Souto, 1 - Ambos Rios, 3 
Távora, 3 - Vit. Donas, 1 
Paçô, 2 - Cabaços, 1 
Sopo, 0 - Neiva, 5 
Folgaram Moreira e Nogueiren-
se 
 
 

CLASSIFICAÇÃO 

 

CAMPEONATO 
DISTRITAL 
JUNIORES 

 

12ª JORNADA 
RESULTADOS 

Valenciano, 0 - Castelense, 2 
Caminha, 4 - Cerveira, 4 
Ponte Barca, 1 - Valdevez, 3 
Barroselas, 11 - Lanheses, 0 
Vila Fria, 7 - Vit. Piães, 2 
Limianos, 1 - Vianense, 0 
Folgou o Ancorense 
 
13ª JORNADA 

RESULTADOS 
Ancorense, 3 - Valenciano, 2 
Castelense, 2 - Caminha, 3 
Cerveira, 2 - Ponte Barca, 0 
Valdevez, 3 - Barroselas, 1 
Lanheses, 3 - Vila Fria, 4 
Vit. Piães, 2 - Limianos, 3 
Folgou o Vianense 
 

CLASSIFICAÇÃO 

1º - Limianos 28 

2º - Atl. Valdevez 28 

3º - Barroselas 22 

4º - Vianense 20 

5º - Caminha 19 

6º - Cerveira 14 

7º - Ponte da Barca 14 

8º - Ancorense 13 

9º - Vila Fria 12 

10º - Lanheses 10 

11º - Vitorino Piães 6 

12º - Valenciano 4 

13º - Castelense 3 

 

CAMPEONATO 
NACIONAL 

DA 3.ª DIVISÃO 
(Série A) 

 

16ª JORNADA 
RESULTADOS 

Monção, 3 - Valenciano, 1 
Fão, 1 - M. Fonte, 0 
Amares, 1 - Merelinense, 1 
P. Salgadas, 1 - Vianense, 2 
Taipas, 3 - Cabeceirense, 2 
Vilaverdense, 3 - Mirandês, 1 
Neves, 0 - Montalegre, 0 
Terras Bouro, 1 - Serzedelo, 3 
Limianos, 2 - Joane, 1 
 
17ª JORNADA 

RESULTADOS 
Valenciano, 2 - Fão, 0 
M. Fonte, 1 - Amares, 0 
Merelinense, 1 - P. Salgadas, 0 
Vianense, 0 - Taipas, 1 
Cabeceirense,1 - Vilaverdense,2 
Mirandês, 2 - Neves, 2 
Montalegre, 3 - Terras Bouro, 1 
Serzedelo, 2 - Limianos, 0 
Joane, 1 - Monção, 0 
 

CLASSIFICAÇÃO 

1º - Maria da Fonte 35 

2º - Taipas 35 

3º - Serzedelo 35 

4º - Joane 35 

5º - Vianense 26 

6º - Terras de Bouro 25 

7º - Fão 24 

8º - Limianos 24 

9º - Valenciano 22 

10º - Vilaverdense 22 

11º - Amares 21 

12º - Mirandês 21 

13º - Montalegre 20 

14º - Monção 18 

15º - Neves 17 

16º - Cabeceirense 16 

17º - Merelinense 15 

18º - Pedras Salgadas 5 

CINE-TEATRO DOS 
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

 

FILMES EM EXIBIÇÃO 
 

Dias 9, 10 e 11 de Fevereiro 

SEXTO DIA 
Dias 16, 17 e 18 de Fevereiro 

AMAR EM NOVA IORQUE 
Dias 23, 24 e 25 de Fevereiro 

POKÉMON 2 - PODER ÚNICO 
 

Horário das sessões: 
Sextas e Sábados: 20h00. Domingos: 21h30. 

1º - Vitorino Piães 33 

2º - Vianense A 25 

3º - Távora 25 

4º - Barroselas 24 

5º - Cerveira 22 

6º - Courense 18 

7º - Limianos 16 

8º - Ponte da Barca 15 

9º - Quinta da Oliveira 12 

10º - Vianense B 9 

11º - Valenciano 6 

12º - Âncora Praia 3 

13º - Torreenses 0 

 

CAMPEONATO 
DISTRITAL 

JUVENIS 

13ª JORNADA 
RESULTADOS 

Âncora Praia, 2 - Anha, 0 
Torreenses, 0 - Cerveira, 6 
Vit. Piães, 6 - Valenciano, 0 
Darquense, 5 - Lanheses, 1 
Qt. Oliveira, 6 - Melgacense, 1 
Barroselas, 0 - Limianos, 4 
Neves, 1 - Valdevez, 5 
 
14ª JORNADA 

RESULTADOS 
Neves, 1 - Anha, 1 
Cerveira, 5 - Âncora Praia, 0 
Valenciano, 3 - Torreenses, 1 
Courense, 1 - Vit. Piães, 2 
Lanheses, 1 - Vianense, 6 
Melgacense, 2 - Darquense, 2 
Limianos, 0 - Qt. Oliveira, 1 
Valdevez, 2 - Barroselas, 1 
 

CLASSIFICAÇÃO 

 

CAMPEONATO 
DISTRITAL 
INFANTIS 

 

11ª JORNADA 
RESULTADOS 

Ancora Praia, 2 - Torreenses, 1 
Cerveira, 1 - Vianense A, 1 
Valenciano, 2 - Ponte Barca, 5 
Qt. Oliveira, 1 - Vit. Piães, 0 
Barroselas, 4 - Limianos, 0 
Courense, 1 - Távora, 2 
Folgou o Vianense B 
 
12ª JORNADA 

RESULTADOS 
Courense, 6 - Os Torreenses, 2 
Vianense A, 8 - Âncora Praia, 0 
Ponte Barca, 6 - Cerveira, 0 
Vit. Piães, 5 - Valenciano, 1 
Limianos, 7 - Qt. Oliveira, 2 
Távora, 5 - Vianense, B, 0 
Folgou o Barroselas 
 

CLASSIFICAÇÃO 

 

CAMPEONATO 
DISTRITAL 
INICIADOS 

12ª JORNADA 
RESULTADOS 

Cerveira, 2 - Barroselas, 1 
Valenciano, 5 - Lanheses, 0 
Darquense, 2 - Vila Fria, 1 
Vianense, 2 - Ancorense, 0 
Paçô, 2 - Caminha, 0 
Ponte Barca-Adecas - adiado 
 
13ª JORNADA 

RESULTADOS 
Barroselas, 0 - Valenciano, 0 
Lanheses, 2 - Darquense, 3 
Vila Fria, 0 - Vianense, 2 
Ancorense, 1 - Ponte Barca, 6 
Grecudega, 3 - Paçô, 2 
Caminha-Cerveira - adiado 
 

CLASSIFICAÇÃO 

 

ESCOLA FUT-7 

10ª JORNADA 
RESULTADOS 

Vianense A, 22 - Sopo, 0 
Barroselas, 2 - Cerveira, 5 
Ponte Barca, 3 - Vianense B, 4 
 

CLASSIFICAÇÃO 
 

Vai na frente o Cerveira com 26 
pontos. 

 

FUTSAL 
FEMININO 

8ª JORNADA 
RESULTADOS 

Deucriste, 1 - Ac. Viana, 6 
Carvoeiro, 0 - Moreira, 1 
CP Freixo, 4 - Alvarães, 0 
Nogueirense, 3 - Riva Âncora, 1 
Folgou o Dão 
 

Lideram Nogueirense e CP Frei-
xo com 15 pontos 

CASTIGOS DO CONSELHO DE 
DISCIPLINA DA ASSOCIAÇÃO  

DE FUTEBOL DE VIANA 
 

CAMPEONATO DISTRITAL DE JÚNIORES / 
12.ª JORNADA 
 
A TREINADOR 
15 DIAS DE SUSPENSÃO E MULTA DE 1.000$00 
 Severino Dantas Carneiro Goios - Cerveira 
 
CAMPEONATO DISTRITAL DE FUTSAL  
FEMININO 
 
A JOGADORAS 
1 JOGO DE SUSPENSÃO 
 Susana Fernandes Costa - Deão 
PROCESSO DE INQUÉRITO 
 João Vieira Coroas - Cabaços 
 
CAMPEONATO DISTRITAL DE FUTSAL 
MASCULINO 
 
A JOGADORES 
2 JOGOS DE SUSPENSÃO 
 José Augusto Vieira Barbosa - Cais Novo 
 
CAMPEONATO DISTRITAL DE FUTEBOL DA 
1.ª DIVISÃO DE HONRA / 12.ª JORNADA 
 
A DIRIGENTES 
15 DIAS DE SUSPENSÃO E MULTA DE 3.000$00 
 Manuel Joaquim Cunha Alves - Formariz 
 Carlos Alberto Rodrigues Forte - Darquense 
 
A CLUBES 
PROCESSO DE INQUÉRITO 
 Clube Atlético de Valdevez 
  (Mandado instaurar Processo de Inquérito, referen-
te ao jogo “Valdevez/Correlhã”. 

1º - Vianense 33 

2º - Quinta Oliveira 33 

3º - Limianos 32 

4º - Cerveira 29 

5º - Barroselas 27 

6º - Valdevez 26 

7º - Âncora Praia 23 

8º - Vitorino de Piães 19 

9º - Valenciano 17 

10º - Lanheses 12 

11º - Darquense 12 

12º - Melgacense 12 

13º - Anha 7 

14º - Os Torreenses 6 

15º - Courense 4 

16º - Neves 2 

1º - Cerveira 30 

2º - Valenciano 25 

3º - Darquense 25 

4º - Grecudega 22 

5º - Ponte da Barca 19 

6º - Adecas 18 

7º - Paçô 17 

8º - Barroselas 17 

9º - Vianense 14 

10º - Vila Fria 7 

11º - Caminha 4 

12º - Ancorense 2 

13º - Lanheses 2 

EMPREGOS 

PRECISA 

EMPRESÁRIA 
PORTUGUESA 

Necessito colaboradores(as) 
100.000$00/200.000$00/mês 

Part / Full Time 
964846629 - Dr.ª Paula 


