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Editorial 
 

UMA ESPERANÇA, EM 2001, 
NA EQUIPA DE FUTEBOL 

DO CAMPOS, TEVE  
CONCRETIZAÇÃO EM 2002 

 
Num editorial, publicado no Jornal 

“Cerveira Nova” de 20 de Junho de 2001, inti-
tulado “Alegrias e tristezas do futebol cervei-
rense”, depois de referirmos as alegrias, entre 
elas a conquista do campeonato distrital de 
iniciados pelo Clube Desportivo de Cerveira, 
também falamos das tristezas, tendo sido a 
mais destacada relacionada com a Associa-
ção Desportiva de Campos. E, nesse texto, 
escrevemos: «Quanto às tristezas a maior foi 
e é, sem dúvida, para os verdadeiros cervei-
renses, a descida da divisão de honra, para a 
1.ª distrital, da Associação Desportiva de 
Campos. Mas como tristezas não ganham 
campeonatos estamos esperançados que, no 
próximo ano, a equipa de futebol da Associa-
ção Desportiva de Campos regressará, por 
mérito próprio, à 1.ª divisão de honra». 

E a nossa esperança, de que publica-
mente demos nota em 2001, veio a concreti-
zar-se em 2002 com a meritória subida da 
equipa de futebol sénior da Associação Des-
portiva de Campos à 1.ª divisão de honra, 
após ter feito uma época brilhante na 1.ª divi-
são distrital. 

Foi o querer dos seus jogadores, a com-
petência da equipa técnica, o labor e o entu-
siasmo dos seus dirigentes, que contribuiu 
para a concretização de um feito que não só 
honra a freguesia de Campos como todo o 
concelho de Vila Nova de Cerveira. 

Parabéns, aos CAMPEÕES, com os sin-
ceros votos de que neste regresso ao escalão 
mais alto do futebol regional, de onde, aliás, 
não mereciam ter saído, mantenham o prestí-
gio que tem sido sempre apanágio da Asso-
ciação Desportiva de Campos. 

E se a nossa esperança de 2001 se 
concretizou em 2002, com a subida do Cam-
pos à 1.ª divisão de honra, que outras espe-
ranças, da própria Associação Desportiva, se 
concretizem, para que o valor e o bom nome 
da colectividade possam figurar sempre no 
GALARIM. 

 
José Lopes Gonçalves 

APÓS UM ANO DE AUSÊNCIA 
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE CAMPOS 

REGRESSA À 1.ª DIVISÃO DE HONRA 

 Em provas de preparação que 
decorreram, recentemente, no 
Estádio do INATEL, no Porto, a 
atleta ANA DURÃO, da Associa-
ção Desportiva, Recreativa  e 
Cultural de Lovelhe, conseguiu 
mais um feito. É que, no lança-
mento do martelo, estabeleceu 
novo recorde nacional de juvenis 
com a marca de 58 metros e 72 
centímetros. 
 O anterior recorde nacional 
juvenil de ANA DURÃO, conse-
guido há mais ou menos três 
meses, igualmente no lançamen-
to do martelo, havia sido de 57 
metros e 20 centímetros. 

ATLETISMO 
ANA DURÃO, DA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE 

LOVELHE, COM NOVO RECORDE NACIONAL 
NO LANÇAMENTO DO MARTELO 

Veículos riscados 
na feira semanal 

de Vila Nova 
de Cerveira 
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Homenagem 
póstuma, em 

Covas, ao tocador 
de concertina 

João “Vilarinho” 
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EMPREGOS 

PROCURA 

EMPREGADO 
PARA CARPINTARIA 

EM LOIVO 
Contactar: 

Telef.: 251 794 910 

ARISTIDES MARTINS 
 

ADVOGADO 
 

Largo do Terreiro 
4920-296 VN C ERVEIR A 

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

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 

Joaquim Magalhães 
 

Advogado 
 

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

 
Telef.: 251 640 120  /  Fax: 251 640 121 

Telem.: 966 045 921 

FARMÁCIA CERQUEIRA 

Ao seu dispor 
Rua Queirós Ribeiro, 23-25  

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

EMPREGOS 

OFERTA 

SENHORA 
Aceita trabalho de serviços 

domésticos e/ou jardinagem. 
Disponível algumas  

horas p/dia 
Telem.: 916 045 372 

 

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 

 

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

Telefone: 251 794 762  /  Fax: 251 794 820 
 E-mail: eduardocaldas@sapo.pt 

Eduardo Caldas 

Técnico Oficial de Contas 

CERVEIRA NOVA 

NA INTERNET PODE LER O NOSSO JORNAL 
AGORA NO NOVO ENDEREÇO 

http://www.cerveiranova.pt 

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

Telemóvel: 609 82 23 60 
GUILLAREI  
36720 TUY 

 

RESTAURANTE 

Estrada Nacional 13 
4920-140 VILA MEÃ VNC 

(Vila Nova de Cerveira) 
Telefones: 251 700 240 / 9  -  Fax: 251 700 241 

E-mail: braseiraominho@netc.pt 

SNACK-BAR 

ESPLANADA 

CASAMENTOS 
BAPTIZADOS 
CONVÍVIOS 

ALOJAMENTO 
          30 quartos c/casa de banho privada 

2 SALAS DE JANTAR 

          capacidade total p/800 pessoas 

LEIA E DIVULGUE 
CERVEIRA NOVA 

SÓ 12,50 € / ANO 

 

Dr. NELSON FERNANDES 
MÉDICO DENTISTA 

CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA 

Acordos com C.T.T.; M.J.; C.G.D. 
Largo do Terreiro, n.º 10 - 1.º - direito 
4920-296 VILA NOVA DE CERVEIRA 

Segundas - Quartas - Sextas - Sábados 
Telef.s 251 794 883 e 258 921 133 / Urgências: 251 794 883 

 
 

COM MAIS DE 25 ANOS DE EXISTÊNCIA 
Gerência de Salvador Brandão e Filhos 

AUTOMÓVEIS NOVOS E USADOS 
COMPRA, VENDA E TROCA 

FACILIDADES DE PAGAMENTO ATÉ 60 MESES  
GARANTIA 

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 

VENDE-SE 
PRAÇA DE “TÁXI” 

EM CAMPOS 
V.N.CERVEIRA 

 

LIGEIRO DE 
PASSAGEIROS 

Contacto 
Telm.: 964 714 986 

CN - 1.ª Publicação - Edição n.º 703, de 20/5/2002 
 

Tribunal Judicial de Vila Nova de Cerveira 
 

ANÚNCIO 
 

Processo: 259/2001 / Carta Precatória (Distribuída) 
Extraída dos autos de Execução Sumária 
Processo n.º 308/2001 / de Barcelos - Tribunal Judicial 
Exequente: S.M.L. - SOCIEDADE DE MADEIRAS DO 
                    LITORAL, L.DA 
Executado: FILIPE MANUEL LOPES SOUSA 
 
 ANUNCIA-SE que nos autos acima identificados foi 
designado o dia 23 de Setembro de 2002, pelas 15:00 
horas, neste Tribunal, para a abertura de propostas, que 
sejam entregues até esse momento, na Secretaria deste 
Tribunal, pelos interessados na compra dos seguintes 
bens: - “Uma serra de fita, para desbravar madeira, marca 
“M.A.C. - Trofa”, a vender pelo preço-base de € 1.745,79; - 
Uma máquina de aspiração, marca “Kufo”, a vender pelo 
preço-base de € 689,32”, penhorados ao executado FILI-
PE MANUEL LOPES SOUSA, residente no lugar da Breia, 
da freguesia de Lovelhe, do concelho de Vila Nova de Cer-
veira. 
 Como fiel depositário dos bens a vender foi nomeado o 
supra referido executado, que, nos termos do art.º 891.º 
do Código de Processo Civil, é obrigado a mostrá-los a 
quem os quiser examinar. 
 

Vila Nova de Cerveira, 26-04-2002 
N/referência3: 16071 

 

O Juiz de Direito, 
a) - Rui Sanches e Silva 

O Oficial de Justiça, 
a) - Humberto Rodrigues 

 
3Solicita-se que na resposta seja indicada a referência 
deste documento. 
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Informação do Concelho 

• Pedra perigosa na estrada, no 

lugar da Costa, em Candemil 
 

Uma moradora no lugar da Costa, na freguesia 
de Candemil, teve de colocar, numa grande pedra que 
se encontra a facear com a estrada que liga Cerveira a 
Candemil e serve de passadouro a uma casa, um sinal 
rudimentar para alertar do perigo os automobilistas. 

É que devido à situação da pedra, já vários veí-
culos embateram e sofreram danos. 

Crónica da quinzena 
 

VEÍCULOS RISCADOS NA 
FEIRA SEMANAL DE CERVEIRA 

 Foi há meses que na secção OPINIÃO, do Jor-
nal “Cerveira Nova”, um assinante chamava a 
atenção para o facto de que pessoas, não resi-
dentes no concelho, aproveitavam os dias de fei-
ra semanal de Vila Nova de Cerveira para se 
apresentarem como arrumadores de carros, sem 
que ninguém os tenha incumbido dessa tarefa. E 
adiantava o leitor que havia veículos que apare-
ciam riscados, normalmente de condutores que 
não haviam dado nada aos pretensos arrumado-
res. 
 Ultimamente, através de informações verbais, 
têm chegado até nós queixumes de automobilis-
tas que afirmam terem sido os seus veículos ris-
cados, exactamente no parque a norte do largo 
da feira, declarando, também não terem dado 
nada aos tais pretensos arrumadores. 
 Como não há provas concretas, em nenhum 
destes casos se poderá afirmar que os riscos nos 
veículos poderiam ter sido ocasionados por 
algum arrumador descontente. Por isso seria mui-
to útil que os vandalizadores dos veículos fossem 
descobertos pois até se poderia dar o caso de 
deixar de pagar, na opinião pública, o justo pelo 
pecador. 
 

José Lopes Gonçalves 

• Antigo monumento a Lebrão, 
em Cerveira, já não precisa 
do pedestal 

Retirada a cabeça, em bronze, do antigo monu-
mento a Manuel José Lebrão, tudo parece indicar que o 
pedestal, que ainda lá se encontra, também irá ser reti-
rado. 

É que com a saída (já efectuada) da parte que 
era o ponto mais significativo do monumento nada 
parece justificar a presença da base de apoio. 

• Obras na residência paroquial 
de Mentrestido 
 

A Câmara Municipal deliberou, recentemente, 
patrocinar as obras de beneficiação na residência paro-
quial de Mentrestido. 

Refira-se que esses melhoramentos se revestem 
da maior utilidade, dado que o imóvel já se encontrava 
bastante degradado. 

• Familiares do falecido médico, 
natural de Lovelhe, Abílio  
Augusto Areal, reuniram-se  
em Lisboa 
 

Recordar o falecido médico Abílio Augusto Areal, 
natural da freguesia de Lovelhe, onde o seu nome está 
perpetuado numa avenida, foi a principal motivação 
para uma reunião de familiares que decorreu, em Lis-
boa, no dia 11 de Maio. 

Entre os presentes, onde se encontravam netos 
e outros descendentes, teve atenções especiais o úni-
co sobrinho vivo, João Batista Ferreira Areal, de 85 
anos, que é natural de Lovelhe e reside na freguesia de 
Candemil. 

A placa de sinalização indicativa da freguesia de 
Gondar encontra-se caída, desde há tempo, o mesmo 
acontecendo com mais três placas com indicações 
diversas. 

Ao que se presume o derrube dos sinais teria 
sido motivado por actos de vandalismo. 

A placa, ora no chão, que assinalava Gondar, 
encontra-se junto à estrada que liga Candemil a Sapar-
dos. 

• Placa indicativa da freguesia de 
Gondar encontra-se derrubada 

• Muro parcialmente caído 
próximo do Auditório Municipal 
de Vila Nova de Cerveira 

Há já bastante tempo que as pedras do muro 
que se encontra próximo do Auditório Municipal de Vila 
Nova de Cerveira estão na situação que a gravura 
mostra. 

Num local da sede do concelho cerveirense 
onde com certa frequência há acontecimentos de certo 
vulto, o cenário de um muro parcialmente caído não é, 
concerteza, agradável. 

• Dois zeros a mais alteraram, 
por engano, o custo de uma 
obra em Sapardos 
 

Por um lapso de composição foi publicado, no 
Jornal “Cerveira Nova” de 20/4/02, que o custo da 
construção das instalações sanitárias, próximo da Igre-
ja Paroquial de Sapardos, se cifrava em cerca de 
488.000,00 Euros quando, na verdade, o que se pre-
tendia publicar era o valor de cerca de 4.880,00 Euros, 
aproximadamente 1.000 contos. 

• Mais um curso de 
cestaria em Reboreda 
 

Depois da realização de um primeiro, novo curso 
de cestaria irá ter lugar no Centro de Dia de Reboreda. 

Formandos que já participaram no primeiro curso 
e outras pessoas que agora o querem fazer pela pri-
meira vez, irão trabalhar sob a orientação do conhecido 
artesão Alexandrino da Cunha Pereira. 

• Reunião Instaladora da rede 

social no concelho de  
Vila Nova de Cerveira 
 

No Auditório da Biblioteca Municipal teve lugar, 
no dia 9 de Maio, a reunião instaladora da Rede Social 
do concelho de Vila Nova de Cerveira, que contou com 
a presença de representantes de associações de pais e 
encarregados de educação, de juntas de freguesia, de 
escolas, de assistentes sociais e de outros agentes 
interessados. 

A Rede Social «tem por base a responsabiliza-
ção e a mobilização de parcerias para a erradicação da 
pobreza e exclusão social». 

Saliente-se que «o concelho de Vila Nova de 
Cerveira foi um dos 50 concelhos do País selecciona-
dos para a implementação da Rede Social, no ano 
2002». 

• Funeral 
 
EM GONDARÉM 
 
 Para o Cemitério Paroquial de Gondarém efectuou-
se o funeral do septuagenário Alfredo Couto Guerrei-
ro, que era viúvo. 
 Faleceu, subitamente, no Hospital de Viana do Cas-
telo. 
 À família de luto apresentamos condolências. 

• Morreu um residente em 

Reboreda na sequência de 
um acidente em Ponte de Lima 
 

Trabalhador de uma conhecida empresa, José 
António Carvalho Ferreira, de 45 anos, casado, resi-
dente no lugar de Gandarela, na freguesia de Rebore-
da, foi vítima de um acidente que lhe provocou a morte. 

O trágico acontecimento teve lugar na zona de 
Ponte de Lima, próximo da auto-estrada Braga-
Valença, e foi fatal para o residente na freguesia de 
Reboreda. 

• Uma natural de Cerveira e um 
filho feridos num impressionante 
acidente de viação em Moledo 
 

Ana Paula Rodrigues, natural de Vila Nova de 
Cerveira, foi vítima, juntamente com um filho, de um 
impressionante acidente de viação ocorrido na E.N. 13, 
em Moledo. 

A Ana Paula ficou gravemente ferida tendo 
necessitado de internamento hospitalar. Os ferimentos 
no filho foram menores. 

Na assistência prestada pelos Bombeiros até foi 
necessária a utilização de meios de desencarceramen-
to de veículos. 
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MEDALHA DE MÉRITO CONCELHIO 

FUNDADORES: 
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OS NOSSOS ANUNCIANTES 

TÊM O PRIVILÉGIO DE VER AS SUAS 

EMPRESAS PUBLICITADAS, 

GRATUITAMENTE, NA INTERNET 

• Fogos florestais em Sopo 
 

Próximo do Senhor D’Agonia, na freguesia de 
Sopo, declarou-se um incêndio nos montados, no qual 
os Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Cerveira 
participaram na extinção. 

Ainda na freguesia de Sopo e na zona da Sal-
gueirosa, também houve um incêndio florestal que 
igualmente foi extinto pelos Bombeiros cerveirenses. 

• Na Ranha, em Gondarém,  
iluminação pública operacional 
 

No Jornal “Cerveira Nova”, de 5 de Abril de 
2002, fizemos referência a uma anomalia que se verifi-
cava na iluminação pública do caminho de acesso ao 
lugar de Ranha, na freguesia de Gondarém. 

Podemos agora informar que, para satisfação 
dos moradores da zona, a anomalia já foi reparada, 
encontrando-se a iluminação pública, naquele local, 
devidamente operacional. 

• 12 de Maio, em Cerveira, houve 

a segunda edição, deste ano, 
da “Feira de Artes e Velharias” 
 

Foi no dia 12 de Maio, segundo domingo do 
mês, que decorreu, na Praça da Galiza, na sede do 
concelho de Vila Nova de Cerveira, a segunda edição, 
deste ano, da “Feira de Artes e Velharias”. 

Além da venda de artigos variados no que se 
inclui antiguidades, artesanato, moedas, loiças, tam-
bém se encontravam, no certame, doçarias como mel, 
biscoitos de milho e outros bolos, bem como os chama-
dos artigos de fumeiro, caso de chouriças e presuntos. 

• Diplomas de participação no 

“Domingo Gastronómico” a 
restaurantes cerveirenses 
 

Depois de feita uma análise sobre a iniciativa 
que teve lugar no concelho de Vila Nova de Cerveira, 
no passado dia 28 de Abril, foi entregue aos restauran-
tes locais aderentes diplomas de participação. 

A entrega dos documentos relacionou-se com a 
realização do “Domingo Gastronómico”, acontecimento 
que, na devida altura, o Jornal “Cerveira Nova” larga-
mente noticiou. 

• Uma parte da muralha do Forte 

de Lovelhe já foi reconstruída 
 

Há tempo, uma parte da muralha do Forte de 
Lovelhe ruiu por motivo, na altura, de chuvas intensas e 
temporais. 

Recentemente foram executadas obras para a 
reconstrução do pedaço de muralha, obras que já se 
encontram concluídas. 

• Bancos de pedra derrubados 

no Largo 16 de Fevereiro,  
em Cerveira 

No Largo 16 de Fevereiro (antiga “Feira do 
Gado”), na sede do concelho de Vila Nova de Cerveira, 
a situação dos espaços encontra-se em degradação 
verificando-se até actos de vandalismo como, por 
exemplo, o derrube de alguns bancos de pedra. 

Portanto um espaço cerveirense a merecer certa 
atenção. 

• Pontão, em Candemil, na 
estrada que vai para Covas, 
já tem a parede arranjada 
 

Demos notícia, já há bastante tempo, que um 
pontão, à saída de Candemil, na estrada que vai para a 
freguesia de Covas, havia falta de paredes de seguran-
ça dado terem sido derrubadas as pedras. 

Podemos anunciar que novas pedras foram 
recentemente colocadas, pelo que aquele espaço de 
estrada, frente à fábrica de serração, já não apresenta 
perigo, tanto mais que por baixo passa um ribeiro. 

• Único exemplar da época -  
salmão, com sete quilos, 
pescado no Rio Minho 
em Cerveira 

Embora haja muitos salmões em peixarias e 
supermercados, graças à aquicultura, no Rio Minho 
continuam a ser raridade. 

E nesta época o único exemplar capturado, 
exactamente no Rio Minho, frente ao cais de Cerveira, 
foi por intermédio de Alberto Emílio Segadães de Cas-
tro que, com o tresmalho (rede de pescar sáveis), apa-
nhou um salmão, com o peso de sete quilos, que ven-
deu ao preço de 25 Euros, por quilo, para um restau-
rante espanhol, pelo que arrecadou 175 Euros (35 con-
tos). 

• Carrinha, em Cerveira, caiu num 

buraco das obras do Terreiro 

Uma carrinha de transporte de mercadorias que 
se encontrava estacionada no Terreiro, em Vila Nova 
de Cerveira, inesperadamente começou a deslizar ten-
do caído num grande buraco existente na praça e pro-
veniente das obras de beneficiação que ali decorrem. 

Como as obras são bem visíveis e sinalizadas e 
como a carrinha estava parada, sem ninguém no inte-
rior, é muito fácil fazer o “filme” do acontecimento.  

• Despiste de automóvel em 
Candemil motivou um ferido 
 

Num despiste de automóvel ocorrido no lugar de 
Ante-o-Eido, na freguesia de Candemil, ficou ferido 
Joaquim Carlos Alves Postiço, de 30 anos, residente no 
lugar de Gozendes, na freguesia de Sapardos. 

Pelos Bombeiros de Cerveira foi transportado ao 
Centro de Saúde local e depois ao Hospital de Santa 
Luzia de Viana do Castelo, tendo recebido assistência 
nos dois estabelecimentos de saúde. 

• Bispo da Diocese de Viana 
do Castelo efectuou visita  
pastoral a Mentrestido 
 

Em 5 de Maio o Bispo da Diocese de Viana do 
Castelo, D. José Pedreira, efectuou uma visita pastoral 
à freguesia de Mentrestido onde ministrou o Sacramen-
to da Crisma a 15 pessoas. 

As visitas pastorais ao arciprestado de Vila Nova 
de Cerveira decorrerão até Dezembro, tendo sido a pri-
meira na paróquia de Mentrestido. 

• O incorruptível - desesperado 
 

O incorruptível - desesperado, é uma peça de 
teatro/comédia a apresentar pelo teatro do Carmo - 
artes de Penafiel, no dia 2 de Junho, pelas 15 horas, no 
Centro de Cultura de Campos. 

Este evento, organizado pela Comissão de Fes-
tas de S. João de Campos, para além de ser de lazer e 
de cariz cultural, tem a principal finalidade de reverter a 
favor da referida festa. 
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Textos da responsabilidade do Gabinete de Imprensa da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira 

10 de Abril 
 
SUMÁRIO DA REUNIÃO 
 
Ordem do Dia 
 
Órgão executivo: 
* Aprovação da acta da reunião de 27 de Março 
 
Serviços Municipais: 
* Grandes opções do plano e orçamento 
 
Património Municipal: 
* Fórum Cultural - Protocolo com a Associação  
      Projecto 
* Polidesportivo de Gondarém - Protocolo com o 
     Grupo Desportivo e Recreativo de Gondarém 
 
Juntas de Freguesia: 
* Junta de Freguesia de Campos - Apoio para  
      arranjo da Rua da Guarda Fiscal 
 
Emissão de Pareceres: 
* Coopetape - Parecer nos termos do Artº 5 do  
       D.L. 460/77 
* Governo Civil - Licença de exploração de  
       máquina de diversão 
 
Associações Culturais, Desportivas e Clubes: 
* Aeroclube de Cerval - Pedido de apoio para  
      actividades 
* Associação Cultural Convento de S. Paio - Apoio 

para exposição de arquitectura 
 
Grupos Folclóricos e Associações Musicais: 
* Rancho Folclórico de Sopo - Subsídio 
 
Paróquias e Comissões de Festas: 
* Centro Paroquial de Promoção Social e Cultural de 

Reboreda - Projecto Descobrir, Dinamizar e 
Desenvolver Cerveira 

 
Escolas do Concelho:  
* Jardim de infância de Mentrestido - Bancos de 

madeira 
 
Requerimentos de Interesse Particular: 
* Paulo Jorge Araújo Ruivo - Horário do Bar Nostrum 
 
Expediente e Assuntos Diversos: 
* Acção Social Escolar - Apoio para materiais  
       e  manuais escolares 
* Acção Social Escolar - Refeições escolares 
* Associação de Produtores Florestais do Vale do 
       Minho - Cedência de casas de guardas  
       florestais 
* Associação Integrar - Pedido de apoio 
* Resumo diário da tesouraria 
 
 
Aprovação da acta em minuta 

A Câmara Municipal de Vila Nova 
de Cerveira, aprovou, em sessão 
camarária, a definição de dois 
escalões (A e B) para comparticipar 
a aquisição de materiais e manuais 
escolares aos agregados familiares 
do concelho com dificuldades finan-
ceiras. 
 
Os beneficiários com o escalão A 
(até 124,70 euros) beneficiam de 
um apoio de 20 euros enquanto o 
escalão B (de 124,71 a 149,64 
euros) prevê um apoio de 20 euros. 
O encargo global para a autarquia 
ultrapassa ligeiramente os 4.500,00 
euros. 

O executivo analisou igualmente o 
apoio a dispensar nas refeições 
escolares, tendo deliberado manter 
o valor actual (no máximo são 75 
cêntimos), suportando a restante 
verba (51 cêntimos) para atingir o 
valor final de cada refeição (1,26 
euros). 
 
Apoio para a beneficiação  
da Rua da Guarda Fiscal,  
em Campos 
 
No capítulo dos subsídios, autori-
zou um apoio de 10 mil euros à 
Junta de Freguesia de Campos 

para beneficiação da Rua da Guar-
da Fiscal e comparticipou com 9 mil 
euros uma exposição de arquitectu-
ra sobre habitação unifamiliar que 
decorrerá no período de verão. 
 
Neste encontro, além de aprovar 
um protocolo de colaboração com a 
associação "Projecto - Núcleo de 
Desenvolvimento Cultural" tendo 
em vista a funcionalidade do Fórum 
Cultural de Cerveira, o executivo 
decidiu ainda conceder apoio logís-
tico (transportes, preparação de 
pista e limpeza) às actividades 
agendadas pelo Aeroclube de Cer-
val. 

ASSEMBLEIA  
APROVOU ORÇAMENTO 
NO VALOR DE 13,1  
MILHÕES DE EUROS 
 
A Assembleia Municipal de Vila Nova de Cerveira, 
reunida no dia 30 de Abril, aprovou o orçamento e 
plano de actividades para o presente ano no valor 
global de 13,1 milhões de euros. Aqueles docu-
mentos, aprovados por unanimidade no executivo, 
foram agora ratificados por maioria (3 abstenções) 
no órgão deliberativo. 
 
As rubricas com maior cobertura orçamental desti-
nam-se ao capítulo "Comunicação e Transportes" 
(2,3 milhões de euros), "Educação" (557 mil euros), 
"Cultura" (545 mil euros) e "Habitação Social" (460 
mil euros).  As denominadas funções gerais - 
remodelação dos Paços do Concelho, aquisição de 
equipamento e protecção civil - beneficiam de um 
montante de 457 mil euros. 
 
O capítulo "Comunicação e Transportes" foca parti-
cular atenção na melhoria da rede viária concelhia 
e na revitalização do centro urbano. Em relação à 
"Educação", prevê-se, entre outras intervenções, a 
continuação da rede de equipamentos do ensino 
básico com recurso à construção de centros esco-
lares. 
 
Apoio às colectividades  
igual ao ano passado 
 
Na "Cultura", a maior fatia orçamental destina-se 
ao Aquamuseu, cuja empreitada decorre a bom rit-
mo no lugar do Castelinho, junto ao rio Minho. As 
restantes verbas serão disponibilizadas para o ape-
trechamento informático da biblioteca municipal e 
para a recuperação de um pano de muralha no for-
te de Lovelhe. 
 
No capítulo das transferências, além de um consi-
derável apoio para as juntas de freguesias, desta-
ca-se uma verba de 100 mil euros para as 12 asso-
ciações/clubes existentes no concelho. Por sua 
vez,  as associações de estudantes, culturais e 
recreativas, no total de 13, beneficiam de um apoio 
financeiro de 10 mil euros, cabendo aos 5 centros 
paroquiais e à misericórdia local uma verba de 14 
mil euros.  
 
Os apoios dispensados às colectividades e asso-
ciações no presente ano são semelhantes ao ano 
passado em virtude da necessária contenção da 
despesa municipal, sendo complementados por um 
apoio técnico e logístico traduzido, por exemplo, na 
cedência gratuita do serviço municipal de transpor-
tes. 
 
Orçamento de continuidade e 
ambição consciente e moderada 
 
O orçamento e plano de actividades do presente 
ano, não deixando de ser ambicioso no tocante ao 
desenvolvimento estrutural da autarquia e à eleva-
ção da qualidade de vida dos munícipes, reflecte 
uma postura de continuidade em relação aos últi-
mos anos, prevendo-se a conclusão de alguns 
investimentos em curso. 
 
A taxa de execução financeira daqueles documen-
tos dependerá, em larga escala, da aprovação das 
candidaturas apresentadas e da transferência 
atempada dos instrumentos financeiros inerentes 
ao orçamento geral de estado (FCM e FGM), fun-
dos comunitários (III QCA) e contratos-programa 
com o governo. 

CICLO DE CONFERÊNCIAS  
"CULTURAS DE FRONTEIRA: OS 
CAMINHOS DA PEREGRINAÇÃO A 
SANTIAGO DE COMPOSTELA" 
 
(Dias 24 e 31 do corrente,  
pelas 21.30 h, na Biblioteca Municipal) 
 
A Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira pro-
move um ciclo de conferências subordinado à temá-
tica "Culturas de Fronteira: Os Caminhos da Peregri-
nação a Santiago de Compostela". A iniciativa, mar-
cada para os dias 24 e 31 de Maio, decorre no audi-
tório da Biblioteca Municipal, pelas 21.30 horas. 
 
No dia 24, o programa compreende a inauguração 
da exposição "Galiza e Portugal nos Caminhos de 
Santiago" e a apresentação do painel "Perspectiva 
Religiosa e Histórica" que será aberto com uma 
comunicação de Carlos Brochado de Almeida, inves-
tigador e docente na Faculdade de Letras da Univer-
sidade do Porto, a propósito da importância de "Vila 
Nova de Cerveira nos Caminhos de Santiago". 
 
Segue-se Xosé Carro Otero, assessor do presidente 
da Junta da Galiza nas questões culturais, que falará 
sobre as "Expresiones Religiosas del Peregrino 
Jacobeo en la Catedral de Santiago: Lo Sacro y lo 
Profano", e Lourenço José de Almada, 6º Conde de 
Almada, cuja palestra incidirá na "Peregrinação 
Compostelana de Ontem e de Hoje: Suas Motiva-
ções". 
 
Base social e cultural comum 
 
Na semana seguinte, dia 31, debate-se o "Turismo 
Religioso" com as primeiras intervenções a cargo de 
Francisco Sampaio, Presidente da Região de Turis-
mo do Alto Minho, com a comunicação "Caminhos 
de Santiago" e Maria José Dopico, da Gerência de 
Promocion do Camiño de Santiago, que aflorará as 
"Infraestruturas de Apoio ó Redor do Camiño de 
Santiago". 
 
A concluir, José António De La Riera, da Asociacion 
Gallega dos Camiños de Santiago, abordará "La 
Peregrinacion Jacobea en los Alvores del Siglo XXI: 
Los Peregrinos de Santiago". A moderação estará a 
cargo de Alberto Antunes Abreu, Director do Museu 
Municipal de Viana do Castelo.  
 
A realização deste ciclo de conferências, que surge 
no seguimento de iniciativas anteriores dedicadas ao 
contrabando e à guerra civil de Espanha, apresenta 
como finalidade a discussão de temas centrais da 
vivência fronteiriça, promovendo, com isso, uma 
aproximação entre os povos ribeirinhos que, apesar 
de estarem separados pelo rio, sustentam uma base 
social e cultural comum. 

EXECUTIVO APOIA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MANUAIS ESCOLARES 
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CRISTINA CANCELA 

Solicitadora 
Edifício Ilha dos Amores 

Praça de S. Cipriano 
(entrada por trás da florista “Berço das Flores”) 

4920 VILA NOVA DE CERVEIRA 
Tel./Fax: 251 794 345 

FRANCÊS  /  INGLÊS  /  ESPANHOL 
Contactar: Teresa Vitorino 

 

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

Telef.: 251 795 864  /  Fax: 251 794 835 
Telemóvel: 96 908 63 89 

P r o cu r a  em p r eg o?  
A nun ci e ,   gr a tu i tam ent e ,  

n est e  qui n z en ári o 

http://www.cerveiranova.pt 

 

Sede: 
Largo Frei Redento Cruz, n.º  
4940-523 PAREDES DE COURA 
Tel./Fax: 251 782 520 

Filial: 
Rua César Maldonado, n.º 23 
4920-265 VILA NOVA DE CERVEIRA 
Telefone 251 794 926 

Consaultas de optometria e contactologia 

* L o t .t o  d a  E sco l a  S e cu n d á r i a , B l o co  2 – L o j a  E – Te l.  2 5 8  9 3 1  2 0 0  / 2 0 1  / 2 0 2  
   4 9 9 0  P O N T E  D E  L I M A  –  Loja 1 
* C .  C o m e r ci al  Il h a  d o s A m o re s,  L o t e  2  –  L o j a  6  –  Te l .  2 5 1  7 9  2 5  0 0  
   4 9 2 0  V I L A  N O V A  D E  C E R V E I R A  –  Loja  2 

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 

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 

CN - 2.ª Publicação - Edição n.º 703, de 20/5/2002 
 

Tribunal Judicial de Vila Nova de Cerveira 
 

ANÚNCIO 
 

Processo: 62/1998 
Execução Ordinária 
Exequente: JOAQUIM BARROS RODRIGUES & 
                    FILHOS, L.DA 
Executado: ANTÓNIO MOREIRA CALÉ E MULHER 
 
 ANUNCIA-SE que nos autos acima identificados foi 
designado o dia 03-10-2002, pelas 09:30 horas, neste Tri-
bunal, para a abertura de propostas, que sejam entregues 
até esse momento, na Secretaria deste Tribunal, pelos 
interessados na compra do seguinte bem: Prédio urbano 
sito no lugar de Gandrachão, da freguesia de Covas, 
do concelho de Vila Nova de Cerveira, composto por 
casa de habitação, com a área de 24 m2 e logradouro 
de 150 m2, a confrontar do norte, nascente e poente 
com caminho público e do sul com Joaquim Pereira 
Calé, inscrito na matriz predial urbana sob o art.º 636.º, 
omisso na Conservatória do Registo Predial, com o 
valor tributável de 1.183$00, que vai à praça pelo pre-
ço-base de € 32.500,00, penhorados ao executado indica-
do. 
 

Executado: ANTÓNIO MOREIRA CALÉ, identificação 
fiscal: 127774050, residente em Gandrachão, Covas, 4920 
VILA NOVA DE CERVEIRA. 
 

 Do prédio a vender é fiel depositário o Sr. ANTÓNIO 
JORGE GOMES BARROS RODRIGUES, residente em 
Vila Nova, Nogueira, 4700 Braga, que, nos termos do art.º 
891.º do Código de Processo Civil, é obrigado a mostrá-lo 
a quem o pretender examinar. 
 

Vila Nova de Cerveira, 10-04-2002 
N/Referência3: 13925 

 

O Juiz de Direito, 
a) - Rui Sanches e Silva 

O Oficial de Justiça, 
a) - Humberto Rodrigues 

 
3 Solicita-se que na resposta seja indicada a referência deste 
documento. 

RECEBEMOS 
 

Tiveram a amabilidade de liquidar as respecti-
vas anuidades os seguintes assinantes: 
 

Conservatória do Registo Predial de VNCervei-
ra; Junta de Freguesia de Lovelhe; Supermercado Cer-
vo, de VNCerveira; Associação Desportiva de Lovelhe, 
de Lovelhe; D. Ilda Júlia Martins Conde Granja, de 
Lovelhe; Eugénio José Cruz Rocha, de Sopo; Minimer-
cado Rosinha, de VNCerveira; D. Maria da Graça B.A. 
Gomes, de VNCerveira; A Original – Pronto a Vestir, de 
VNCerveira; Farmácia Cerqueira, de VNCerveira; Mari-
nelo – Hotelaria, L.da, de VNCerveira; Fernando Vinhas 
da Costa, de VNCerveira; Clínica Dentária do Alto 
Minho, de VNCerveira; Ourivesaria Rio Minho, de 
VNCerveira; D. Maria Ercília Pereira Rebelo, de VNCer-
veira; Ilídio Bouçada Rodrigues, de Vila Meã; Junta de 
Freguesia de Vila Meã; D. Natália Nascimento Sousa 
Barros, de Campos; IP Minho, L.da, de VNCerveira; 
Pousada da Juventude de VNCerveira; Junta de Fre-
guesia de Reboreda; Junta de Freguesia de Gondarém; 
Junta de Freguesia de Campos; Constantino João 
Magalhães Costa, de VNCerveira; Gomes & Esteves, 
L.da, de VNCerveira; Alberto José Lopes Amorim, de 
VNCerveira; Alípio Borges Lopes, do Porto; Silvestre 
Borges Lopes, de Vila Nova de Gaia; Bernardino Guer-
reiro Alves, de Gondarém; João de Brito Araújo, de 
VNCerveira; Francisco Nascimento Brandão Esteves, 
do Brasil; Araújo & Leite, L.da, de VNCerveira; Fernan-
do Amoroso, de VNCerveira; Talho a Flor do Gado, 
Unipessoal, L.da, de VNCerveira; Boutique Sandrine, 
de VNCerveira; Vila Xiquita, L.da, de VNCerveira; D. 
Maria Virgínia Costa, de VNCerveira; D. Maria Palmira 
Rodrigues Teixeira Fernandes, do Canadá; Fernando 
Vieira, de Sopo; D. Maria Isabel Araújo Caldas Mota, 
de VNCerveira; José César Guerreiro de Morais, de 
VNCerveira; Dr. António Manuel Quintas, de VNCervei-
ra; Dr. Nelson José Sabrosa Fernandes, de VNCervei-
ra; Artur Carvalho Martins, de VNCerveira; José Ber-
nardino Fernandes, da Pontinha; Caixa Geral de Depó-
sitos, de VNCerveira; Banco Atlântico, de VNCerveira; 
Dr. Acácio Pinto, de VNCerveira; D. Maria Dores Bar-
bosa Amorim Vasconcelos, de VNCerveira; D. Maria 
Alberta Ferreira Rocha, de Gondarém; José Luís Aze-
vedo Gomes, de Loivo; Avelino Abreu, de VNCerveira; 
José Emílio Martins Gomes, da França; Albano Louren-
ço Amieira Lameira, de VNCerveira; D. Maria Concei-
ção Duro Castro Rua, de VNCerveira; Manuel Joaquim 
Leal Sousa, de Almada; Carlos Alfredo Fernandes 
Morais, de Reboreda; D. Nazaré Álea Barros Barbosa, 
de VNCerveira; Colégio de Campos – Sociedade de 
Ensino; e José Pedro Alves Costa, de VNCerveira. 
 

A todos estes nossos fiéis e estimados assi-
nantes agradecemos o seu continuado apoio ao nosso 
esforço de manutenção desta publicação, pedimos-lhes 
que se certifiquem da data de vencimento aposta na 
etiqueta de endereçamento e aproveitamos para cum-
primentá-los com toda a cordialidade. 

CN - 1.ª Publicação - Edição n.º 703, de 20/5/2002 
 

Tribunal Judicial de Vila Nova de Cerveira 
 

ANÚNCIO 
 

Processo: 198-A/2000 
Execução Sumária 
Exequente: Lourenço Ferreira e Filhos, L.da 
Executado: Ramiro Osvaldo Castro de Lemos 
 
 ANUNCIA-SE que correm éditos de VINTE DIAS para 
citação dos credores desconhecidos que gozem de garan-
tia real sobre os bens penhorados ao executado abaixo 
indicados, para reclamarem o pagamento dos respectivos 
créditos pelo produto de tais bens, no prazo de 15 dias, 
findo o dos éditos, que se começará a contar da segunda 
e última publicação deste anúncio. 
 

Bens penhorados: - vários bens móveis. 
 

Executado: Ramiro Osvaldo Castro de Lemos, casado, 
residente em Alvarão, Vitorino de Piães, 4990 PONTE DE 
LIMA. 
 

Vila Nova de Cerveira, 23-04-2002 
N/Referência3: 15138 

 

O Juiz de Direito, 
a) - Rui A. Sousa Padrão Sanches Silva 

O Oficial de Justiça, 
a) - Humberto Rodrigues 

 
3 Solicita-se que na resposta seja indicada a referência 
deste documento. 

CN - 1.ª Publicação - Edição n.º 703, de 20/5/2002 
 

Tribunal Judicial de Vila Nova de Cerveira 
 

ANÚNCIO 
 

Processo: 161/2000 
Execução Sumária 
Exequente: Luís Filipe Ambrósio Valente e outro(s)... 
Executado: Alda Ferreira Falcão Mendes e outro(s)... 
 
 ANUNCIA-SE que correm éditos de 20 dias para cita-
ção dos credores desconhecidos que gozem de garantia 
real sobre o bem penhorado ao executado abaixo indica-
dos, para reclamarem o pagamento dos respectivos crédi-
tos pelo produto de tal bem, no prazo de 15 dias, findo o 
dos éditos, que se começará a contar da segunda e última 
publicação deste anúncio. 
 Bem penhorado: “Fracção autónoma designada pela 
letra “H”, correspondente ao terceiro andar, esquerdo, do 
prédio constituído em propriedade horizontal, sito na Pra-
ceta 25 de Abril, n.º 9, 3.º - Esq.º - Agualva - Cacém, ins-
crito na respectiva matriz predial urbana sob o art.º 2227.º 
e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 
815, da freguesia de Cacém. 
 

 Executado(s):  
 Alda Ferreira Falcão Mendes, domicílio: Praceta 25 de 
Abril, n.º 9, 3.º Esq.º, Agualva, 2735 CACÉM. 
 Tijane Balde, domicílio: Praceta 25 de Abril, n.º 9, 3.º 
Esq.º, Agualva CACÉM. 
 

Vila Nova de Cerveira, 08-04-2002 
N/referência3: 13590 

 

O Juiz de Direito, 
a) - Rui Sanches e Silva 

O Oficial de Justiça, 
a) - Humberto Rodrigues 

 
3Solicita-se que na resposta seja indicada a referência 
deste documento. 
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Informação do Concelho 

CERVEIRA NOVA 
O SEU JORNAL / O SEU AMIGO 

• Quase duas semanas com 

“As Maias” em Cerveira 
 

Durante quase duas semanas (1 a 12 de Maio), 
na sede do concelho de Vila Nova de Cerveira, houve 
uma interessante exposição de coroas de flores inte-
grada na tradição Altominhota de “As Maias”. 

Nas varandas de edifícios públicos, de casas 
particulares e nas montras de estabelecimentos comer-
ciais pôde ver-se variados trabalhos floridos, que 
deram à vila um aspecto mais atraente. 

• Um grupo de pessoas da terceira 

idade, residente no concelho de 
Cerveira, visitou a Cova da Iria 
 

Foi no dia 25 de Abril que cerca de meia centena 
de idosos do concelho de Vila Nova de Cerveira se 
deslocou ao Santuário de Fátima. 

Esta visita à Cova da Iria veio na sequência de 
deslocações efectuadas, a vários sítios, no ano passa-
do, por pessoas da terceira idade residentes em terras 
cerveirenses. 

• Instituto da Juventude cedeu 
computadores ao Centro 
Paroquial de Campos 
 

Dois computadores foram cedidos, pelo Instituto 
da Juventude, ao Centro Paroquial de Campos, tendo 
ficado instalados numa das salas do ATL (Actividades 
dos Tempos Livres). 

Esta iniciativa tem como principal finalidade pro-
porcionar aos jovens uma maior facilidade de acesso 
às novas tecnologias. 

TRÊS ELEMENTOS DA 
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE 

LOVELHE NOS 
“ATLETAS DO ANO” 

 

Em cerimónia realizada no dia 27 de Abril último, 
em Melgaço, a Associação Distrital de Atletismo de Via-
na do Castelo levou a efeito a entrega de prémios rela-
tivos às provas oficiais realizadas na época de 
2000/2001. 

Mais uma vez, e por direito próprio, os atletas da 
Associação Desportiva Recreativa e Cultural de Love-
lhe estiveram presentes no evento, vendo assim o seu 
valor ser reconhecido publicamente. 

A par da entrega de prémios, e à semelhança do 
que sucede em várias modalidades e em vários países, 
foram divulgados os nomes daqueles que mais se des-
tacaram, nas várias disciplinas e escalões, e na época 
acima referida, os denominados “ATLETAS DO ANO”. 

Assim, da A.D.R.C. de Lovelhe, foram distingui-
dos com o galardão de “ATLETA DO ANO” três dos 
seus atletas, a saber: 

- João Venade, infantis masculinos; 
- Ana Durão, iniciados femininos; e 
- Ricardo Conde, juniores masculinos. 

NA “OLÍMPICO JOVEM” 
EXCELENTES CLASSIFICAÇÕES 

DE ATLETAS DA ASSOCIAÇÃO 
DESPORTIVA DE LOVELHE 

 

Em 4 e 5 do corrente mês, realizou-se no estádio 
Manuela Machado, na Meadela - Viana do Castelo, a 
prova do calendário nacional denominada “Olímpico 
Jovem”, destinada a jovens atletas dos escalões de 
infantis, iniciados e juvenis. Ali estiveram os atletas da 
Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de Love-
lhe, obtendo os seguintes resultados: 

João Venade: iniciado - lanç. de peso - 1.º clas-
sificado com 10,54 metros; lanç. de disco - 1.º classifi-
cado com 30,26 metros; 

Luís Vaz: iniciado - 1.500 metros - 1.º classifica-
do com 4 17 47; 800 metros - 1.º classificado com 2 03 
87; 

Ana Durão: juvenil - lanç. de peso - 2.ª classifi-
cada com 10,37 metros; lanç. de martelo - 2.ª classifi-
cada com 57,55 metros; 

Mónica Ribeiro: juvenil - 200 metros - 1.ª classi-
ficada com 30 52; 100 metros - 2.ª classificada com 14 
63. 

Jorge Barbosa: juvenil - lanç. de peso - 3.º clas-
sificado com 9,90 metros; lanç. de dardo - 1.º classifica-
do com 45,11 metros. 

André Cruz: juvenil - lanç. de peso - 4.º classifi-
cado com 9,65 metros; lanç. de martelo - 1.º classifica-
do com 41,56 metros. 

Eloi Malheiro: juvenil - 100 metros - 2.º classifi-
cado com 12 17. 

Luís Ereira: juvenil - 800 metros - 3.º classifica-
do com 2 06 13; 3.000 metros - 1.º classificado com 9 
30 11. 

Estes atletas integrarão a selecção distrital que 
irá disputar a final nacional, a realizar no Estádio Uni-
versitário, em Lisboa. 

ATLETISMO COM NOVO  
RECORDE REGIONAL ABSOLUTO 
 
Maria José Conde confirma 
“mínimos” para o Europeu 

A atleta do Spor-
ting Clube de Braga 
Maria José Conde esta-
beleceu um novo recorde 
regional absoluto no lan-
çamento do martelo, ao 
arremessar o engenho a 
59 metros e 24 centíme-
tros. O registo ocorreu 
numa prova de prepara-
ção que decorreu no 
Estádio do INATEL, no 
Porto. Na mesma prova, 
Ana Durão (Lovelhe) 
estabeleceu novo recor-
de nacional de juvenis, 
com 58 metros e 72 cen-
tímetros. Para além de 
novo recorde regional, a 
m a r c a  c o n s t i t u i 
“mínimos” para os cam-
peonatos da Europa 
(n.d.r. - 58 metros) feito 
que a lançadora do 
S.C.Braga confirma pela 
terceira vez esta tempo-
rada. Mas a atleta ainda 
necessita de reconfirmar 
a marca nas seis sema-
nas que antecedem os 
campeonatos de Portu-
gal, para visar o passa-
porte para o “europeu”. 
“Esta foi uma prova em 
que participamos sem 
estar praticamente pla-
neada, e a Maria José 
Conde já está a valer 
mais”, confessa o treina-
dor Jorge Rodrigues. Só 
que neste momento o 

treino não está a ser 
orientado para fazer mar-
cas mas para se prepa-
rar convenientemente. 
Como tem todas as pos-
sibilidades de estar pre-
sente no “europeu”, a 
preparação visa o pico 
de forma em princípios 
de Agosto. A próxima 
prova é o “nacional” de 
clubes, fase de apura-
mento, que ocorre dentro 
de três semanas, na 
Maia. Jorge Rodrigues 
não quer falar em núme-
ros, confessa que a atle-
ta já fez em treinos 60,90 
metros, mas não se 
admira se a Maria José 
Conde chegar aos 62 
metros. 

 
 

T.M. 
In - Correio do Minho 

(13/5/2002) 

GIRA-VÓLEI VAI TER 
CONVÍVIO DESPORTIVO 

 
INICIATIVA REÚNE CERCA DE 
400 CRIANÇAS DO CONCELHO 

 
Um convívio desportivo no âmbito do programa 

Gira-Vólei vai ter lugar em Cerveira, no dia 21 de Maio, 
junto ao INATEL. A iniciativa, que se desenrola entre as 
10 e as 13 horas, é organizada pela Câmara Municipal 
com o apoio da Federação Portuguesa de Voleibol. 

Este convívio é aberto às cerca de quatro cente-
nas de crianças que frequentam as quinze escola EB 1 
do concelho, sendo o transporte dos jovens jogadores 
assegurado pela autarquia. 

Divulgar a modalidade e fomentar a prática do 
desporto desde a infância é o objectivo desta iniciativa, 
que envolve escolas que a Federação equipou com 
material de voleibol. 

ATLETAS DO “CERVEIRA 
NATAÇÃO” VENCERAM SEIS 

PROVAS NA PISCINA MUNICIPAL 
DE BRAGA NO “TORNEIO DE 

ABERTURA DE VERÃO” 
 

Cinco atletas do “Cerveira Natação”, no “Torneio 
de Abertura de Verão”, realizado na Piscina Municipal 
de Braga, venceram seis provas. Em G 2 femininos, 
Patrícia Lopes ficou em primeira nos 50 metros livres e 
50 bruços; em juniores femininos, Cláudia Ferreira clas-
sificou-se em 1.º lugar nos 50 metros costas; em G 1 
femininos, Cláudia Torres alcançou o 1.º lugar nos 50 
metros livres; em G 1 masculinos, Francisco Lameira 
foi primeiro nos 50 metros livres; e em G 2 masculinos, 
Emanuel Rodrigues atingiu o primeiro lugar nos 50 
metros bruços. 

Neste torneio o “Cerveira Natação” esteve repre-
sentado por uma dezena de atletas. 

CERVEIRA-NEVES NA FINAL, 
EM 30 DE MAIO, DA TAÇA 

A. F. DE VIANA DO CASTELO 
 

Por nas meias-finais da Taça Associação de 
Futebol de Viana do Castelo o Clube Desportivo de 
Cerveira ter vencido o Clube Desportivo de Sopo por 
uma bola a zero e o Neves Futebol Clube ter derrotado 
a Associação Cultural Recreativa e Desportiva Entre 
Ambos os Rios por seis bolas a uma, o CD Cerveira e o 
Neves FC irão disputar a final no dia 30 de Maio. 

FÓRUM IBÉRICO DA MONTANHA 
Paredes de Coura 

14 e 15 de Junho de 2002  
A Organização das Nações Unidas proclamou o 

ano 2002 como Ano Internacional das Montanhas (AIM) 
com o objectivo de consciencializar a sociedade mun-
dial sobre a importância e a necessidade de defender a 
sua biodiversidade através de um desenvolvimento 
sustentável e de um harmonioso e equilibrado uso des-
ses frágeis espaços. 

Imbuídos nesse espírito, o Clube Celtas do 
Minho e a  Câmara Municipal de Paredes de Coura 
consideraram importante organizar um evento come-
morativo e sensibilizador, juntando-se assim, a uma 
série de eventos destinados a comemorar o AIM em 
diferentes países do mundo. 

O Fórum Ibérico da Montanha é a materialização 
desse espírito e da vontade comum de atendermos á 
Chamada Mundial pela Defesa das Montanhas. 

Este Fórum é constituído por um conjunto de 
comunicações ministradas por técnicos experientes e 
conceituados nas mais diversas áreas e provenientes 
de toda a Península Ibérica. A Montanha é assim enca-
rada desde o ponto de vista social, cultural, económico, 
destino turístico, território, conservação da natureza e 
do ponto de vista desportivo. 

O Fórum Ibérico da Montanha é dirigido a todos 
aqueles que amam a Natureza e a Montanha, as suas 
comunidades rurais, tais como montanheiros, ambien-
talistas, técnicos de áreas protegidas, técnicos de 
autarquias, técnicos de turismo, de ordenamento do 
território, de ambiente e de agricultura, estudantes, 
todos aqueles que queiram atender à Chamada  Mun-
dial pela Defesa das Montanhas.  



A PALAVRA DE DEUS 
 

POR: Manuel Venade Martins (pastor) 
www.igrejaemanuel.com 

 Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E, se alguém ouvir as 
minhas palavras, e não crer, eu não o julgo: porque eu vim, não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. 

 

COMENTÁRIO - 327 
BUSCA A SALVAÇÃO 
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Esta é uma palavra de verdade. Algumas pessoas 
desejam ser salvas; outras querem-no. Desejar e querer 
são duas atitudes muito diferentes uma da outra. Muitos 
são também aqueles que querem deixar para trás os 
pecados que devastam o seu corpo ou a sua moral, mas 
sem nunca o conseguirem. Porquê? Porque eles não 
buscam Jesus de todo o seu coração. Jesus disse: - 
Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo 
quanto tem não pode ser meu discípulo. 

Muitas pessoas declaram que acreditam em 
Jesus, mas nunca praticam a justiça. Em Actos dos 
Apóstolos está escrito que todo aquele que crê é purifi-
cado por Jesus Cristo. O Apóstolo Paulo também o con-
firma na epístola aos Romanos 10:11, assim como o 
Apóstolo João: Quem pratica a justiça é justo assim 
como Ele é justo. 1.ª de João, 3:7. Mas quem pode prati-
car a justiça sem acreditar na obra de redenção? Nin-
guém. Enquanto não acreditamos na libertação vivemos 
na injustiça. 

Procure então Jesus de todo o seu coração. Siga-
o desde hoje e para sempre. Está escrito: Assim pois, 
qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem 
não pode ser meu discípulo. S. Lucas, 14:33. 

Amigo leitor, não deixe que ninguém o influencie, 
mas deixe a palavra de Deus reinar no seu coração, por-
que os Seus mandamentos alegram o coração. Saiba 
porém que deverá nascer de novo, segundo S. João 3:3. 
se não o fizer não poderá entrar no reino de Deus. Como 
já disse no início, deverá ter um arrependimento sincero 
e uma conversão verdadeira a Deus. Acreditar que 

Jesus morreu por todos os seus pecados e que ele já os 
expiou todos. Ele levou os seus pecados sobre ele, não 
apenas alguns, mas todos. Leia Isaías 53. Se crer então 
saberá que não tem mais pecado. Aquele que crê no 
Senhor Jesus é justificado. Repare bem que não está 
escrito que será justificado quando morrer. Romanos, 
10:4. Não acredite em Satanás ou no seu entendimento, 
mas acredite na Palavra de Deus. Então receberá a cer-
teza da salvação e o novo nascimento. Então poderá 
dizer: - Ele apagou os actos que nos condenavam e que 
permaneciam contra nós, Ele os destruiu pregando-os 
na cruz. 

Alegre-se por ser um herdeiro da vida eterna. 
Assim a libertação encontra-se em Jesus e não nas 
boas obras. Ninguém será justificado perante Deus 
pelas suas obras. 

Portanto, já não há pecado - porque se assim fos-
se nunca seria justificado, mas porque Jesus vos justifi-
cou pela Sua morte e pela Sua ressurreição. Também 
será justificado por causa da sua fé, porque acredita na 
pregação da cruz. Essa cruz diz-nos: - Aquele que nos 
ama, e no seu sangue nos lavou dos nossos pecados. 
Apoc. 1:5. 

Repare também que não está escrito que Jesus 
nos lavou nos nossos pecados mas lavou-nos dos nos-
sos pecados. E está claramente escrito que Ele nos 
livrou e nos irá livrar da condenação. A palavra de Deus 
é a verdade, para todos que tem dúvidas. E por isso, 
agradeça o facto de Ele nos ter lavado dos nossos peca-
dos pelo seu sangue e de nos ter tornado salvos, mais 

alvos que a neve. Já alguma vez viu neve que não fosse 
inteiramente branca? Agradeça então por ser mais alvo 
que a neve. Comece a agradecer e a louvar a Deus pelo 
perdão dos seus pecados e não diga constantemente: - 
perdoa-me, perdoa-me. Antes acredite no Seu perdão. 
Acredite em Jesus e na Sua obra e não o faça mentiroso 
pondo em dúvida a Sua palavra. 

Comece então a louvar pelo que Ele fez. 
 

IMPORTANTE AVISO 
 

     Se o amado leitor, depois de ler este comentá-
rio, sente em seu coração prosseguir este caminho, que 
não é outro na verdade em seguir ao Senhor Jesus Cris-
to, 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 Inter-

net: www.igrejaemanuel.com 
 
Ou escrever para: 
 
ASSEMBLEIA DE DEUS EMANUEL  
14, Connecticut Ave. 
BAY SHORE – NY 11706 
U.S.A. 

CINE-TEATRO DOS 
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

 

FILMES EM EXIBIÇÃO 
 

 
Dias 24, 25 e 26 de Maio 
 

ET - O EXTRATERRESTRE 
(Maiores de 6 anos) 

 
Horário das sessões: 

Sextas e Sábados: 22h00 
Domingos: 21h30 

CN - Edição n.º 703, de 20 de Maio de 2002 
 

CARTÓRIO NOTARIAL  
DE VILA NOVA DE CERVElRA 

A cargo do Notário Lic. Aníbal Castro da Costa 
 

 Certifico, para efeitos de publicação que, por escritura 
de hoje, lavrada de fls.124, a fls. 125, do livro de notas 
para "escrituras diversas" n.º 77-D, deste Cartório, Arnal-
do Pereira Mendes, NIF 183220269 e mulher Aida da 
Conceição Lopes Meneses Mendes, N.I.F. 155738046, 
casados sob o regime da comunhão de adquiridos, natu-
rais ele da freguesia de Formariz, concelho de Paredes de 
Coura e ela da freguesia e concelho de Vila Nova de Cer-
veira, residentes no lugar de Peso, freguesia de Cornes, 
concelho de Vila Nova de Cerveira; declararam, que são 
donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrém, 
do prédio rústico, composto por terreno de cultura, com a 
área de setecentos e setenta metros quadrados, sito no 
lugar da Casa, freguesia de Cornes, concelho de Vila 
Nova de Cerveira, a confrontar do norte e poente com 
Caminho Público, do sul com Laurentino Ismael F. Lopes e 
do nascente com Aida da Conceição L. Menezes, OMIS-
SO na Conservatória do Registo Predial deste concelho, 
inscrito na respectiva matriz, em nome do justificante mari-
do sob o artigo 1515, com o valor patrimonial de 4,68 
euros, e o valor atribuído de MIL E QUINHENTOS euros. 
 Que não são detentores de qualquer título formal que 
legitime o domínio do referido prédio, tendo-o adquirido no 
ano de mil novecentos e setenta e seis, por compra verbal 
feita a Rafaela Socorro de Meneses, solteira, residente no 
lugar de Peso, da referida freguesia de Cornes, não che-
gando todavia a realizar-se a projectada escritura de com-
pra e venda. 
 Que, no entanto, desde aquela data da aquisição, têm 
usufruído em nome próprio o referido prédio, gozando de 
todas as utilidades por ele proporcionadas, cultivando-o, 
colhendo os correspondentes frutos e rendimentos, pagan-
do as respectivas contribuições e impostos, com ânimo de 
quem exercita direito próprio, sendo reconhecidos como 
seus donos por toda a gente, fazendo-o de boa fé, por 
ignorar lesar direito alheio, pacificamente, porque sem vio-
lência, continua e publicamente, à vista e com conheci-
mento de toda a gente e sem oposição de ninguém. 
 Que a posse assim exercida e mantida durante mais 
de VINTE ANOS, lhes facultou a aquisição do direito de 
propriedade do dito prédio por USUCAPIÃO, que expres-
samente invocam para efeitos de Registo Predial, uma vez 
que não é susceptível de ser comprovada por qualquer 
outro titulo formal extrajudicial, esta forma de aquisição. 
ESTÁ CONFORME E CONFERE COM O ORIGINAL NA 
PARTE TRANSCRITA. 
 Cartório Notarial de Vila Nova de Cerveira, dez de 
Maio de dois mil e dois. - 

A Ajudante, 
(Clarice da Encarnação Martins Leal Romeu) 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

  
 

Ensino Básico (5º ao 9º) 
 

  
Ensino Secundário: 

 
1º Agrupamento - Cientifico Natural 

 
4º Agrupamento - Humanidades 

  
 

  Contacto:     
   Telefone: 251 795 296  
   Fax: 251 792 030 

CURSO TECNOLÓGICO DE INFORMÁTICA   

CN - Edição n.º 703, de 20 de Maio de 2002 
 

CARTÓRIO NOTARIAL  
DE VILA NOVA DE CERVElRA 

A cargo do Notário Lic. Aníbal Castro da Costa 
 

 Certifico, para efeitos de publicação que, por escritura 
de hoje, lavrada de fls.3, a fls. 4 verso, do livro de notas 
para "escrituras diversas" n° 78-D, deste Cartório, Manuel 
Pereira da Rocha, N.I.F. 145691594 e mulher Virgínia de 
Fátima da Silva Alves, N.I.F. 145691586, casados sob o 
regime da comunhão geral, naturais da freguesia e conce-
lho de Vila Nova de Cerveira, onde residem no lugar do 
Areal, declararam, que são donos e legítimos possuido-
res, com exclusão de outrém, do prédio urbano, compos-
to por casa de habitação com dois pavimentos, com a área 
de setenta e cinco metros quadrados e logradouro com 
a área de mil quinhentos e vinte e cinco metros qua-
drados, sito no lugar do Areal, freguesia e concelho de 
Vila Nova de Cerveira, a confrontar do norte, sul e poen-
te com caminho público, e do nascente com Fernando 
Azevedo da Silva, OMISSO na Conservatória do Registo 
Predial de Vila Nova de Cerveira, inscrito na respectiva 
matriz, em nome do justificante marido sob o artigo 593, 
com o valor patrimonial de 595,73 euros, e o valor atribuí-
do de dois mil e quinhentos euros. 
 Que não são detentores de qualquer título formal que 
legitime o domínio do referido prédio, tendo-o adquirido no 
ano de mil novecentos e cinquenta, por doação verbal feita 
por Joaquim Pereira da Rocha e mulher Maria Constança 
Rodrigues Teixeira, residentes que foram no dito lugar do 
Areal, não chegando todavia a realizar-se a projectada 
escritura de doação.  
 Que, no entanto, desde aquela data da aquisição, têm 
usufruído em nome próprio o referido prédio, gozando de 
todas as utilidades por ele proporcionadas, habitando-o, 
fazendo obras de conservação, pagando as respectivas 
contribuições e impostos, com ânimo de quem exercita 
direito próprio, sendo reconhecidos como seus donos por 
toda a gente, fazendo-o de boa fé, por ignorar lesar direito 
alheio, pacificamente, porque sem violência, continua e 
publicamente, à vista e com conhecimento de toda a gente 
e sem oposição de ninguém. 
 Que a posse assim exercida e mantida durante mais 
de VINTE ANOS, lhes facultou a aquisição do direito de 
propriedade do dito prédio por USUCAPIÃO, que expres-
samente invocam para efeitos de Registo Predial, uma vez 
que não é susceptível de ser comprovada por qualquer 
outro título formal extrajudicial, esta forma de aquisição.  
 
ESTÁ CONFORME E CONFERE COM O ORIGINAL NA 
PARTE TRANSCRITA. 
 Cartório Notarial de Vila Nova de Cerveira, treze de 
Maio de dois mil e dois.  

A Ajudante, 
(Maria .José Arezes Lima de Carvalho) 
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 33 - “FONTE DO LARGO DA FEIRA 
ETNOGRÁFICA”, construída em Julho de 
1998, pelo pedreiro Álvaro Fernandes Raposo 
Valentim, então ao serviço da “Cerveira Frater-
na”, destinada a servir os cedentes e embele-
zar e regar o largo onde se realizou a 2ª feira 
etnográfica das freguesias deste concelho, 
entre outras a partir deste ano; localizada entre 
o caminho da Fontinha e a linha do caminho 
de ferro; a sua água pertencia à rede pública e 
os seus sobrantes à rede pluvial; ainda existe 
mas não funciona. 
 
 34 - “FONTE DO CASTELO”, construí-
da cerca do ano de 1949, de idêntico modelo 
às constantes nos nºs 11, 12 e 15, de ferro 
fundido, com uma base em granito e uma tor-
neira virada a poente; localizada que foi dentro 
do Castelo, onde actualmente se encontra a 

f u n c i o-
nar a 
P o u s a-
da D. 
Dinis, junto à moradia do já extinto Emílio Ben-
to da Silva; a sua água provinha da rede públi-
ca e os seus sobrantes seguiam o destino das 
águas pluviais; este fontenário foi retirado do 
citado local por volta do ano de 1975, aquando 
da construção da Pousada antes referida. 
Actualmente é a nº 36. 
 
 35 - “FONTE DA CASA DO POVO”, 
implantada por volta do ano de 1983 a poente 
da Casa do Povo desta vila e, retirada cerca do 
ano de 1998 para ser colocado no Bairro de 
São Roque (nº 36), no ano de 1996; construída 
em ferro fundido, com uma pequena chapa, 
cravada, contendo a seguinte gravação da 
fábrica que a fundiu: “Lusalite - Lisboa”, com 
u m a 
tornei-
ra e, 
b a s e 

em granito, servindo também de poiso dos 
baldes; a sua água provem da rede pública e 
os sobrantes juntam-se às águas pluviais. 
Este fontenário foi trasladado, segundo cons-
ta, do Castelo desta vila - (nº 34). 
 
 36 - “FONTE DO BAIRRO DE SÃO 
ROQUE”, implantado no ano de 1996, a soli-
citação da Junta de Freguesia, no Bairro de 
São Roque, a Sul do poli - desportivo lá exis-
tente; construído em ferro fundido, com uma 
pequena chapa, cravada, contendo a seguin-
te gravação da fábrica que a fundiu: “Lusalite 
- Lisboa”, com uma torneira e, base em grani-
to, servindo também de poiso dos baldes; a 
sua água provem da rede pública e os 
sobrantes juntam-se às águas pluviais. Este 
fontenário foi trasladado da Casa do Povo 
desta vila (nº 35) 
 

                  
 37 - “FONTE DO CASTELINHO”, 
implantado no ano de 2000, junto aos mictó-
rios, para Norte destes, no Castelinho; em fer-
ro fundido, com duas torneiras; para servidão 
dos turistas, excursionistas e todos aqueles 
que usam tal local como parque de laser - local 
afrodisíaco para realização de piqueniques -; a 
sua água provem da rede pública e os seus 
esgotos seguem o destino das águas pluviais. 
 
 38 - “FONTE DA ESTAÇÃO DA CP”, 
construída por volta do ano de 1951; localiza-
se no lado norte da Estação do caminho de 
ferro, junto à gare, sendo usada para rega do 
Jardim da CP  e também pelos frequentadores 
da gare; a sua água advinha da rede pública e 
os sobrantes ligados às águas pluviais. Foi-lhe 
retirada a torneira e por tal não funciona. 
 
 
 

MAGALHÃES COSTA / 2001  

FONTENÁRIOS, FONTES OU BICAS  
E LAVADOUROS PÚBLICOS  

 
VIII 

CORPOS GERENTES DA 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS 

DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA EB 2,3 
DE VILA NOVA DE CERVEIRA 

 
Em Assembleia Geral foram eleitos os corpos gerentes da Associação de Pais 

e Encarregados de Educação da Escola EB 2,3/Sec. de Vila Nova de Cerveira, tendo 
ficado assim distribuídos: 

Assembleia Geral: 
Presidente - Cândido Magalhães Malheiro; 1.º Secretário - Olinda Maria Sousa 

Gomes Carpinteira; 2.º Secretário - Ambrosina Fátima Navais Salgueiro Pereira; 
Suplentes - Maria José Pinheiro Guerreiro Morais e Maria Graça Gonçalves Barroso 
Cerqueira. 

Direcção: 
Presidente - Mário Luís Fernandes Afonso; Vice-Presidente - Daniel Amorim 

Barbosa; Vogais: - Diamantino Vale Costa, Graça Maria Dias Ferreira e Irene Cristina 
Rodrigues Costa Esmeriz; Suplentes: - Jaime Joaquim Barbosa dos Santos e Manuel 
José Encarnação Esmeriz. 

Conselho Fiscal: 
Presidente - Rosa Albina Rocha Baltazar; Secretário - Maria Margarida Maga-

lhães Malheiro; Relator - Cândida Maria Marrocos Pinto Fernandes Liquito; Suplentes: 
- Mário Manuel Rodrigues Pinto e Maria Rita Branco Araújo Cerqueira. 

9 DE JUNHO, EM COVAS,  HOMENAGEM PÓSTUMA 
AO TOCADOR JOÃO “VILARINHO”, NO  

II ENCONTRO DE  TOCADORES DE  
CONCERTINA E CANTARES AO DESAFIO 

SUGESTÕES E OUTROS REGISTOS 
 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA MELHORADA 
 
 Os habitantes de Vila Nova de Cerveira regozijam-se com a instalação de novos e  
modernos candeeiros da iluminação pública colocados, recentemente, no centro his-
tórico da vila. Muito bem apresentados, oferecem à vila um ambiente mais acolhedor 
e muita claridade, substituindo, assim, os velhos candeeiros. Mais um motivo de orgu-
lho dos cerveirenses e um melhoramento que muito nos honra. 
 
ACTOS DE VANDALISMO 
 
 Desconhecidos, indesejáveis à sociedade, apoderaram-se abusivamente das tam-
pas das jantes de um carro que se encontrava estacionado na via pública. Num outro 
veículo, levaram o pára-brisas. 
 No lugar das Cortes, danificaram um espelho instalado na via pública. Actos repro-
váveis praticados por indivíduos mal intencionados que só revelam falta de civismo. 
 
ESTAÇÃO DO CAMINHO DE FERRO COM NOVA IMAGEM 
 
 A estação do caminho de ferro de Vila Nova de Cerveira recebeu grandes e impor-
tantes melhoramentos de beneficiação, reparação e pinturas no edifício e em toda a 
extensão da gare, salas de espera, casas de banho, etc., oferecendo, agora, um 
agradável aspecto. 
 

Gaspar Lopes Viana 

É para o dia 9 de Junho que está 
marcada, na freguesia de Covas, a 
homenagem póstuma ao tocador e can-
tador ao desafio João Esteves Pereira, 
que era conhecido por João “Vilarinho”. 

Do programa salienta-se a visita ao 
Cemitério Paroquial de Covas em roma-
gem à campa onde está sepultado João 
Esteves Pereira. 

Mais tarde, no Salão Paroquial da 
freguesia, a actuação dos tocadores de 
concertina e cantadores ao desafio, inte-
grados no II Encontro de Tocadores de 
Concertina e Cantadores ao Desafio. 

EM VILA MEÃ JÁ ESTÃO A DECORRER OBRAS 
PARA INSTALAÇÃO DE UM CENTRO DE DIA 

O antigo posto da Guarda Fiscal, 
localizado no lugar de Montorros, na fre-
guesia de Vila Meã, foi adquirido pela Junta 
de Freguesia, ao Estado, pela quantia de 
2.527 contos e destina-se a instalação de 
um Centro de Dia. 

As obras desta estrutura destinada a 
idosos já foram iniciadas e, numa primeira 
fase, irão ser gastos cerca de 5 mil contos. 
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ASSINE E DIVULGUE 

“CERVEIRA NOVA” 

O JORNAL DA SUA TERRA 
ANUIDADE: € 12,50 

CERVEIRA NOVA 
 
 
 

Locais de venda 
 em Cerveira: 

 
 

Barbosa, Bouça &  
Ferreira da Costa 

(Rua Queirós Ribeiro) 
 

 
Papelaria Tali 

(Largo do Terreiro) 
 

 
EUREK@ 

(Av. 1.º de Outubro) 

COSULTÓRIO 
 MÉDICO 

CLÍNICA GERAL 
 
 

Linda Rosa Pinto 
 
 

E.N. 13 - Cabreira, n.º 6 
4920-012 CAMPOS VNC 

Telem.: 96 614 88 72 

CASTIGOS DO CONSELHO DE  
DISCIPLINA  DA A. FUTEBOL  DE 

VIANA DO CASTELO 
 

CAMPEONATO DISTRITAL  
DA 1.ª DIVISÃO DE HONRA 
 

A DIRIGENTES: 
15 DIAS DE SUSPENSÃO E MULTA DE 15 € 
 José Manuel Coutinho Silva - Alvarães 
 

A TREINADORES: 
15 DIAS DE SUSPENSÃO E MULTA DE 15 € 
 José Alberto Lima Fernandes - Cerveira 
 

A CLUBES: 
PROCESSO DE INQUÉRITO 
 Associação Desp. e Cultural de Alvarães 

 

CAMPEONATO DISTRITAL DE JUNIORES 
 

A DIRIGENTES 
15 DIAS DE SUSPENSÃO E MULTA DE € 15,00 
 João José Rodrigues Nascimento - Valdevez 
 

CAMPEONATO DISTRITAL DE 
FUTEBOL DE SETE INFANTIS 
 

A DIRIGENTES: 
15 DIAS DE SUSPENSÃO E MULTA DE 15 € 
 António José Santos P. Lima - Torreenses 
 

CAMPEONATO DISTRITAL DE 
FUTSAL MASCULINO 
 

A JOGADORES: 
2 JOGOS DE SUSPENSÃO 
 Pedro Agostinho E. Domingues - Sport 5 Monção 

http://www.cerveiranova.pt 

 

CAMPEONATO 
NACIONAL 

DA 3.ª DIVISÃO 
(Série A) 

 

VIANENSE, PRIMEI-
RO, ASCENDEU AO 

CAMPEONATO 
NACIONAL DA 2.ª 

DIVISÃO B E LIMIA-
NOS DESCE À 1.ª 

DIVISÃO 
(DISTRITAL) DE 

HONRA 
 
 
 

32ª JORNADA 
      RESULTADOS 
 

Amares, 1 - Valenciano, 0 
Pevidém, 0 - Atl. Valdevez, 0 

Fão, 3 - Montalegre, 0 
Ág. Graça, 2 - Limianos, 0 

Vilaverdense, 2 - Mª Fonte, 1 
Valpaços, 3 - Merelinense, 0 

Mac. Cavaleiros, 1 - Vianense, 1 
Fafe, 2 - Juv. Ronfe, 1 

Monção, 3 - Terras Bouro, 1 
 

33ª JORNADA 
      RESULTADOS 
 

Amares, 2 - Terras Bouro, 3 
Valenciano, 1 - Pevidém, 1 

Atl. Valdevez, 3 - Fão, 1 
Montalegre, 3 - Ág. Graça, 0 
Limianos, 0 - Vilaverdense, 6 

M.ª Fonte, 0 - Valpaços, 2 
Merelinense, 2 - M.Cavaleiros, 4 

Vianense, 0 - Fafe, 0 
Juv. Ronfe, 0 - Monção, 3 

 
34ª JORNADA 
      RESULTADOS 
 

Pevidém, 1 - Amares, 3 
Fão, 3 - Valenciano, 0 

Ág. Graça, 0 - Valdevez, 2 
Vilaverdense, 3 - Montalegre, 1 

Valpaços, 4 - Limianos, 0 
M. Cavaleiros, 2 - M.ª Fonte, 2 

Fafe, 4 - Merelinense, 0 
Monção, 1 - Vianense, 0 

Terras Bouro, 3 - Ronfe, 1 
 
 
 

CLASSIFICAÇÃO 

1º - Vianense 64 

2º - Fafe 63 

3º - Pevidém 58 

4º - Terras de Bouro 56 

5º - Vilaverdense 56 

6º - Maria da Fonte 56 

7º - Montalegre 55 

8º - Ronfe 49 

9º - Valenciano 48 

10º - Monção 46 

11º - Amares 46 

12º - Águias da Graça 45 

13º - Valpaços 44 

14º - Valdevez 44 

15º - Mac. Cavaleiros 41 

16º - Fão 37 

17º - Limianos 35 

18º - Merelinense 9 

 

CAMPEONATO 
DISTRITAL 
JUNIORES 

 

24ª JORNADA 
RESULTADOS 

 
Valdevez, 3 - Vit. Piães, 1 

Darquense, 1 - Valenciano, 3 
Cerveira, 0 - Neves, 6 

Monção, 2 - Vila Fria, 2 
Caminha, 3 - Limianos, 4 

Vianense, 6 - Ancorense, 1 
 

25ª JORNADA 
RESULTADOS 

 
Vit. Piães, 4 - Darquense, 3 
Valenciano, 4 - Cerveira, 0 

Neves, 0 - Monção, 2 
Vila Fria, 2 - Caminha, 2 
Limianos, 1 - Vianense, 4 

Ancorense, 2 - Courense, 1 
 

CLASSIFICAÇÃO. 

1º - Vianense 69 

2º - Os Limianos 50 

3º - Valenciano 47 

4º -Ancorense 40 

5º - Monção 39 

6º -Valdevez 38 

7º - Vila Fria 33 

8º - Caminha 25 

9º - Darquense 25 

10º - Courense 22 

11º - Cerveira 16 

12º - Neves 14 

13º - Vitorino Piães 9 

 

CAMPEONATO 
DISTRITAL 

DA 1ª DIVISÃO 
 DE HONRA 

 

23ª JORNADA 
RESULTADOS 

 
Alvarães, 2 - Torreenses, 1 

Formariz, 2 - Melgacense, 1 
Correlhã, 4 - Ambos Rios, 1 

Távora, 1 - Vit. Piães, 0 
Neves FC, 7 - Castelense, 1 
Ponte Barca, 1 - Cerveira, 2 
Darquense, 2 - Courense, 2 

 
24ª JORNADA 

RESULTADOS 
 

Melgacense, 0 - Torreenses, 3 
Ambos Rios, 2 - Formariz, 1 

Vit. Piães, 3 - Correlhã, 3 
Castelense, 1 - Távora, 0 
Cerveira, 0 - Neves FC, 3 

Courense, 1 - Ponte Barca, 1 
Darquense, 0 - Alvarães, 1 

 
CLASSIFICAÇÃO 

1º - Cerveira 56 

2º - Neves F.C. 51 

3º -Ponte da Barca 48 

4º - Correlhã 39 

5º - Darquense 35 

6º - Melgacense 34 

7º - Vitorino de Piães 33 

8º - Torreenses 31 

9º - Courense 28 

10º - Formariz 28 

11º - Távora 28 

12º - Castelense 24 

13º - Alvarães 23 

14º - Ambos os Rios 20 

CAMPEONATO 
DISTRITAL 

DA 1ª DIVISÃO  
 

CAMPOS É O 
CAMPEÃO 

 

27ª JORNADA 
RESULTADOS 

 
Lanheses, 1 - Paçô, 3 

Sopo, 4 - Bertiandos, 2 
Vit. Donas, 1 - Águias Souto, 4 
Nogueirense, 0 - Fachense, 1 
Soutelense, 1 - Caminha, 2 

Campos, 5 - Moreira, 1 
Vila Fria, 1 - Raianos, 2 
Neiva, 1 - Cabaços, 0 

 
28ª JORNADA 

RESULTADOS 
 

Bertiandos, 2 - Paçô, 2 
Águias Souto - Sopo (n.r.) 
Fachense, 3 - Vit. Donas, 1 

Caminha, 7 - Nogueirense, 2 
Moreira, 1 - Soutelense, 1 

Raianos, 1 - Campos, 1 
Cabaços, 1 - Vila Fria, 0 
Neiva, 3 - Lanheses, 2 

 
A não comparência do Sopo no 
jogo com o Águias de Souto foi 
motivado pela demora do auto-
carro que transportaria os atletas, 
já que toda a comitiva se encon-
trava, à hora certa, no local da 
partida. 
Portanto o transporte atrazou-se 
e a deslocação do Sopo ao 
Águias de Souto gorou-se. 
 

CLASSIFICAÇÃO 

1º - Campos 76 

2º - Os Raianos 66 

3º - Cult. Paçô 60 

4º - Soutelense 58 

5º - Águias de Souto 43 

6º - Bertiandos 41 

7º - Caminha 39 

8º - Fachense 39 

9º - Neiva F.C. 38 

10º -Vila Fria 38 

11º - Cabaços 35 

12º - Moreira 31 

13º - Desp. Sopo 23 

14º - Lanheses 22 

15º - Vit. das Donas 16 

16º - Nogueirense 16 

 

CAMPEONATO 
DISTRITAL 
INFANTIS 

(FUTEBOL DE SETE) 
27ª JORNADA 

RESULTADOS 
 

Darquense, 1 - Vianense B, 8 
Vit. Piães, 1 - Torreenses, 2 
Barroselas, 6 - Ânc. Praia, 0 

Cerveira, 0 - Paçô, 3 
Ponte Barca, 0 - Limianos, 2 

Qt. Oliveira, 2 - Valenciano, 0 
Távora, 16 - Lanheses, 1 

Vianense A, 18 - Neves, 0 
 

CLASSIFICAÇÃO 

1º - Cerveira 69 

2.º - Vianense A 65 

3º - Qt. Oliveira 63 

4º - Barroselas 61 

5º - Cult. Paçô 61 

6º - Limianos 56 

7º - Valenciano 53 

8º - Os Torreenses 36 

9º - Vianense B 36 

10º - Távora 31 

11º - Âncora Praia 30 

12º - Vit. Piães 29 

13º - Darquense 18 

14.º - Ponte da Barca 13 

15.º - Neves 5 

16.º - Lanheses 1 

CERVEIRA NOVA 
O SEU JORNAL 
ASSINATURA: 
12,50 € / ANO 

Artigos de:  
Decoração 
Escolares 

Guloseimas 

 

Rua das Cortes 
Vila Nova de Cerveira 

VENDE-SE 
MÁQUINA DE TABACO 
Estado de nova / Bom preço 

Marca TEIDE MAX 10 
Telem.: 933 457 667 

NA PISTA DE SAPARDOS 
HOUVE MOTOCROSS REGIONAL 

Numa pista apropriada para competições do género, teve lugar, na freguesia 
de Sapardos, no dia 28 de Abril, a III Prova de MotoCross Regional organizada pela 
ADECUS (Associação Desportiva e Cultural de Sapardos), com o apoio da Federação 
Nacional de Motociclismo, Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira e Junta de 
Freguesia de Sapardos. 

A prova contou para o Troféu Regional do Norte Sénior e Nacional Infantis A. 
A nova pista de Sapardos localiza-se no lugar da Gandra e foi instalada graças 

a uma iniciativa da Junta de Freguesia. 

MAIS DESPORTO 
NA PÁGINA 7 


