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Flagrantes Cerveirenses 

Na objectiva da Foto Brigadeiro 

O ver “bruxas” em Cerveira 
Faz-nos pensar no mistério 
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Que bruxa no cemitério 

 

Autor 
Poeta da Lama 

Editorial 
 

PAPEL HIGIÉNICO, 
“TV LIXO”, IMPRENSA  

REGIONAL E HERMAN JOSÉ 
 

 Foi-nos solicitado, pela AIND - Associa-
ção Portuguesa de Imprensa, a publicação 
de um texto (ler na 7.ª página) intitulado 
“PIADA INFELIZ DE HERMAN JOSÉ SOBRE A 
IMPRENSA REGIONAL”. Sugere ainda a AIND 
que «caso entenderem por bem fazer uma 
notícia sobre o assunto ficaríamos agrade-
cidos em nome de todos os nossos asso-
ciados». 
 Assistimos, no dia 3 de Novembro, ao tal 
programa em que aquele cómico tentou, 
alarvemente, «usar a Imprensa Regional 
como referência para o papel higiénico», 
mas, sinceramente, não nos impressionou, 
pois da boca de quem saiu nada nos pode-
rá impressionar. Já que temos assistido, ao 
longo dos anos, a grosserias similares dis-
paradas pelo conhecido cómico sobre pes-
soas que não estando presentes nos pro-
gramas não se podem defender. 
 Mas o que moverá Herman José contra a 
Imprensa Regional? 
 Será por na Imprensa Regional haver 
pessoas, a maior parte, até, por carolice, 
capazes de produzirem textos com maior 
nível do que ele e os seus colaboradores 
produzem para a televisão? E também será 
por na Imprensa Regional existirem pes-
soas cujas crónicas que escrevem são de 
longe superiores às que ele apresenta, 
semanalmente, no Jornal “24 Horas”? Ou 
será, ainda, por na Imprensa Regional 
haver quem tenha a coragem de dizer que 
o “Rei Vai Nu” e que certos números dos 
seus programas (caso Linda Reis e compa-
nhia...) são autênticas mostras de «TV 
lixo»? 
 Sabemos que o conhecido cómico não 
gosta de ser criticado e até da forma, pou-
co educada, como reagia, quando o faleci-
do crítico de televisão, Mário Castrim, no 
semanário “Tal e Qual”, lhe fazia aprecia-
ções desfavoráveis. 
 Como nota final apenas queremos dizer à 
AIND - Associação Portuguesa de Impren-
sa que não é com “paninhos quentes”, 
como o  reflecte o comunicado que publica-
mos, que se defende a Imprensa Regional. 
E ao cómico Herman José que ao «usar a 
Imprensa Regional como referência para o 
papel higiénico» estaria, concerteza, a pen-
sar no papel que interpreta, com frequên-
cia, em alguns programas de televisão. 
 

José Lopes Gonçalves 

AS “ELEIÇÕES NO S. MARTINHO” 
E O ATIRAR DA “CASTANHA” 

 
Página 3 

3.500 EUROS DE PREJUÍZO NO  ASSALTO, 
EM CERVEIRA, A ESTABELECIMENTO 

COMERCIAL DO TERREIRO 
 

Página 3 

POSTO MARÍTIMO DE  
VILA NOVA DE  
CERVEIRA SEM  
PESSOAL PERMANENTE 
Página 3 

PARA SERVIR TODO  
O MUNDO... PONTE  
CERVEIRA-GOIAN  
GANHA FORMA 
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FARMÁCIA CERQUEIRA 

Ao seu dispor 
Rua Queirós Ribeiro, 23-25  

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

 
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 

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 

 

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 

XANOCA A 

QUADROS - MOLDURAS - ESPELHOS 
VIDROS - IMAGENS RELIGIOSAS 

Comércio e Artesanato de Molduras e Vidro, L.da 
Avenida 1.º de Outubro, n.º 38 - ℡ 251 794 466 

4920-266 VILA NOVA DE CERVEIRA 

LEIA O NOSSO JORNAL ELECTRÓNICO EM 
 

http://www.cerveiranova.pt 

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 

 

LEIA, ASSINE E DIVULGUE 
O JORNAL CERVEIRA NOVA 

EMPRESÁRIO PORTUGUÊS 
Necessito Colaboradores 

500 € / 1.000 € /Mês-p/f/Time 
P/Candidaturas: 

www.sucesso-e-fortuna.com 
964 846 629  /  918 466 519 

Eng. Coelho 

RECEBEMOS 
 

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

Joaquim Nascimento G. Couto, da França; 
Benjamim Augusto Silva Conde, de VNCerveira; Amân-
dio João Martins Alves, da França; Manuel Fernando 
Viana Barros, da França; D. Emília Maria Gomes Tei-
xeira Lopes, de VNCerveira; Carlos Alberto Gonçalves 
Calçada, da França; Fernando Silva Fernandes, da 
França; Virgilino Alberto Silva E. Pacheco, de St. Antó-
nio de Cavaleiros; José A. Cunha, dos EEUU; João 
Ferreira, dos EEUU; D. Fernanda Amorim Cruz, de Loi-
vo; António Alberto Nicho Simões Neves, da França; 
José Lebrão Martins, de Sopo; Centro Paroquial de 
Reboreda; Padre Joaquim C. Cunha, de VNCerveira; 
Agostinho Fernando Afonso Oliveira, da França; Albino 
Martins Gonçalves, de Sintra; Agostinho Antunes, de 
Nogueira; Gabriel José Rodrigues, da França; Moisés 
Araújo, da França; Dinis Jorge Pereira, da Amadora; D. 
Aida Rosa Pereira Lourenço, de Lisboa; António Barrei-
ra da Cunha, da França; João Francisco Duarte Vieira, 
de VNCerveira; D. Maria Helena Vieira, do Barreiro; D. 
Anabela Gomes Monteiro, da França; Rafael Barros, da 
França; Domingos da Silva Araújo, de Cornes; Jorge 
Amorim, da França; Manuel Vicente Correia Encarna-
ção, da França; D. Piedade Peixoto Pereira Canon, dos 
EEUU; Homero António Alves Bouçós, da França; Hei-
tor António Castro Silva, de Lisboa; Américo Emílio 
Amorim Pereira, da França; Manuel Emílio Lopes, da 
França; Manuel Joaquim Ranhado Gomes, da França; 
D. Alzira Poço Araújo Silva, de Sopo; José Manuel 
Rocha Pereira, da França; D. Maria Virgínia Trindade 
Martins, de Macinhata de Seixa; José Carlos Cunha 
Lopes, de Lovelhe; Eurico João Gonçalves, da França 
D. Maria Júlia Gonçalves Batista Penteado, de Loivo; 
Dr. Carlos Sousa, de Campos; D. Maria Helena Malhei-
ro Ferreira Alves, de Covas; Dr. Joaquim dos Santos 
Marinho, de Rio Tinto; Júlio Bento Gonçalves, de Lis-
boa; D. Maria Adelaide Martelo, de Corroios; António 
Maria Martins Conde, de VNCerveira; Fernando José 
Araújo Venade, da França; e Abílio Cunha Martins, de 
Lisboa. 
 

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. 

SEDE: Rua de Monserrate, 268 - Loja 5 
            4900-355 VIANA DO CASTELO 
 Telefone: 258 817 280  /  Fax: 258 817 281 
FILIAL: Largo de Santo António 
 4980-638 PONTE DA BARCA / Telef./Fax: 258 452 045 

GRANDE PROMOÇÃO 
 

Cadeiras de escritório 
fixas e rotativas 

COMPUTADORES - FOTOCOPIADORES 
FAXES - RELÓGIOS DE PONTO - ESTANTES 

MÁQUINAS DE CALCULAR - REGISTADORAS 
MÓVEIS DE ESCRITÓRIO - CONSUMÍVEIS 

LEIA, ASSINE 
E DIVULGUE 

“CERVEIRA NOVA” 
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Informação do Concelho 

CERVEIRA NOVA 
O SEU JORNAL / O SEU AMIGO 

SÓ € 12,50/ANO 

O sítio de “Cerveira Nova” na 
Internet teve, de Novembro de 2001 
a Outubro de 2002, 12.206 visitas 
 

É deveras interessante verificar que no espaço 
de doze meses, entre Novembro de 2001 e Outubro de 
2002, o sítio de “Cerveira Nova” na Internet foi visitado 
12.206 vezes. 

E os números, por meses, foram os seguintes: 
Nov./01 - 927; Dez./01 - 801; Jan./02 - 790; Fev./02 - 
652; Mar./02 - 788; Abr./02 - 953; Mai./02 - 1320; 
Jun./02 - 1139; Jul./02 - 1131; Ago./02 - 1245; Set./02 - 
1174; e Out./02 - 1286. 

Como curiosidade poder-se-á destacar que, no 
espaço de um ano, Outubro de 2002 foi o mês em que 
o sítio de “Cerveira Nova” na Internet foi mais visitado. 

Crónica da quinzena 
 
“FESTEJANDO O S. MARTINHO” 

 

O ATIRAR A “CASTANHA” 
E O ESCONDER A MÃO 

 
Mesmo sem as características do passado, no 

concelho de Vila Nova de Cerveira, ainda se vai feste-
jando o S. Martinho, com as pessoas a não dispensa-
rem as «castanhas e vinho». 

E se outrora era dada uma maior projecção a 
nível vinícola, ao S. Martinho (recorde-se o famoso 
quadro de João Malhoa “Festejando o S. Martinho”, 
mais conhecido por “Os Borrachos”), hoje as pessoas 
respeitam a tradição, tentando não entrarem em 
excessos. Algumas lá o conseguem mas ainda há 
outras que vão um pouco «abaixo das canetas». 

Uma característica que no passado se usava 
em Vila Nova de Cerveira, por ocasião de S. Martinho, 
era a colocação de listas, em lugares públicos, com os 
nomes dos eleitos como maiores bebedores. 

Hoje isso já não existe, embora haja quem 
tenha vontade de o fazer, só que não tem coragem 
para tal. E à falta dessa coragem envia para “Cerveira 
Nova”, escondendo-se no anonimato, os nomes de 
pessoas do concelho de Vila Nova de Cerveira que, 
no dizer do escriva anónimo, mereciam figurar no 
“pódio” dos mais bebedores. 

Mesmo que esse escrito viesse assinado não 
lhe daríamos qualquer publicidade, dado que 
“Cerveira Nova” nunca brincou, nem brincará, com a 
dignidade das pessoas. 

E agora uma pergunta: Porque seria que a car-
ta anónima que recebemos cheirava tanto a vinho? 

 
José Lopes Gonçalves 

Assaltada, no Centro Comercial do 
Terreiro, em CERVEIRA, uma casa de 
equipamentos informáticos 
 

Prejuízo: 3.500 Euros 
 

Durante uma noite foi assaltada, por meio de 
arrombamento, no Centro Comercial do Terreiro, em 
Cerveira, o estabelecimento “Minhomática”, proprieda-
de de Carlos Daniel Fernandes Cunha. 

Os ratoneiros levaram diversos aparelhos (auto-
rádios, computador portátil e outras aparelhagens de 
valor), tudo avaliado em cerca de 3.500 Euros (700 
contos). 

Denotando uma grande audácia, os assaltantes 
tiveram tempo para, além de procederem ao arromba-
mento, levarem os valores roubados sem que ninguém 
os tivesse notado. 

Posto Marítimo de Vila Nova de  
Cerveira deixou de ter pessoal 
fixo e só funciona a espaços 

Dia de S. Martinho assinalado por 
estabelecimentos de ensino do 
concelho de Vila Nova de Cerveira 
 

Em estabelecimentos de ensino do concelho de 
Vila Nova de Cerveira foi assinalado o Dia de S. Marti-
nho com os tradicionais magustos e outras realizações 
alusivas. 

Dentro dessas realizações é de destacar o con-
curso de quadras, alusivas a S. Martinho, levado a efei-
to pela Biblioteca Municipal de Vila Nova de Cerveira e 
destinado a crianças dos 7 aos 12 anos. 

Estrada, em GONDAR, a  
precisar de arranjo 
 

Há cerca de um ano foi aberta uma vala na 
estrada que vai do Cemitério Paroquial de Gondar até 
Mentrestido, destinada à colocação de canos para o 
abastecimento de água ao lugar da Amieira, na referida 
freguesia de Gondar. 

Só que por causa dessa abertura da vala a via 
ficou em mau estado, o que ainda se está a verificar. 

Espera-se, agora, que a estrada seja arranjada e 
quanto mais depressa melhor. 

“Nicho” de Nossa Senhora de 
Fátima, em GONDAR, com 
instalação eléctrica pronta, 
mas sem energia 
 

Há já algum tempo que no “nicho” onde se 
encontra a imagem de Nossa Senhora de Fátima, no 
lugar do Paço, na freguesia de Gondar, a instalação 
eléctrica se encontra concluída. Só que a ligação da 
energia é que demora, esperando-se que a E.D.P. o 
faça o mais rapidamente possível, uma vez que essa 
ligação já foi solicitada. 

FUNERAIS 
 
EM GONDARÉM 
 

Residente no lugar de Penetão, foi a sepultar, 
para o Cemitério Paroquial de Gondarém, Lázaro 
Martinho Alves, que contava 73 anos de idade. 
 

 Para o Cemitério Paroquial de Gondarém efec-
tuou-se o funeral de Cândida da Luz, viúva, de 96 
anos de idade, que era utente do Lar Maria Luísa, 
em Cerveira. 
 

EM REBOREDA 
 

 Contando 75 anos de idade foi a sepultar para o 
Cemitério Paroquial de Reboreda, Ilídio Justino 
Durão, solteiro, que residia no lugar de Santo Ama-
ro. 
 

EM VILA MEÃ 
 

 Alzira Ernestina Correia, viúva, de 86 anos de 
idade, que residia no lugar de Cortinhal, foi a sepul-
tar para o Cemitério Paroquial de Vila Meã. 
 

EM CERVEIRA 
 

 Laurinda da Conceição Sanches, de 75 anos, 
que residia na Avenida Heróis do Ultramar, em Vila 
Nova de Cerveira, foi a sepultar para o Cemitério 
Municipal. 
 A falecida era casada com Manuel da Silva Cor-
reia. 
 
 Às famílias de luto apresentamos condolên-
cias. 

Durante dezenas de anos sempre funcionou, 
com pessoal fixo, o Posto Marítimo de Vila Nova de 
Cerveira, localizado na Rua do Cais. 

Há pouco tempo o posto foi encerrado e retirado 
o pessoal. 

Apenas uma vez por semana, às quartas-feiras, 
das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00, o posto 
tem alguém afecto à Armada para tratar de assuntos de 
natureza marítima. 

Refira-se que o Posto Marítimo de Vila Nova de 
Cerveira chegou a ter, no passado, em regime perma-
nente, sargentos, cabos e praças da Armada, e funcio-
nou assim durante largas décadas. 

Refeições nas cantinas escolares do 
concelho de Vila Nova de Cerveira 
têm, desde 1 de Novembro, novo preço 
 

Entrou em vigor, no dia 1 de Novembro, o novo 
preço das refeições nas cantinas escolares do conce-
lho de Vila Nova de Cerveira. 

Os alunos passaram a pagar um euro por refei-
ção e os professores e outros funcionários pagarão três 
euros. Mas os professores e funcionários ligados a 
escolas primárias e a jardins de infância com refeitório 
que quiserem colaborar em  acções ligadas à alimenta-
ção dos alunos, pagarão apenas dois euros. 

Residente em CANDEMIL  
ferido Num embate de veículos  
em REBOREDA 
 

Numa curva, na estrada da Gávea, em Rebore-
da, um veículo de matrícula espanhola embateu noutro 
veículo em que seguia o residente nas Corgas, em 
Candemil, António José Pereira Guerreiro, de 63 anos, 
que ficou ferido, tendo fracturado o braço esquerdo. 

Pelos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de 
Cerveira o acidentado foi transportado ao Centro de 
Saúde local e depois ao Hospital de Santa Luzia de 
Viana do Castelo, tendo recebido assistência em 
ambos os estabelecimentos de saúde. 

5.000 Euros para a rede 
viária de LOVELHE 
 

Para obras na rede viária da freguesia de Love-
lhe, o Executivo da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Cerveira concedeu, recentemente, um subsídio de 
5.000 Euros. 

Os melhoramentos comparticipados pela autar-
quia cerveirense eram de todo o interesse para a fre-
guesia de Lovelhe. 

Melhorias no caminho 
S. Roque (CERVEIRA) 
Senhor dos Esquecidos (LOIVO) 
 

Após a conclusão dum muro de suporte de ter-
ras do caminho de S. Roque (Cerveira) ao Senhor dos 
Esquecidos (Loivo), a Junta de Freguesia de Vila Nova 
de Cerveira pensa que dentro de pouco tempo poderá 
mandar proceder ao arranque da pavimentação da 
referida via. 

A propósito do caminho S. Roque Senhor dos 
Esquecidos, é de salientar que, para as obras do muro 
de suporte de terras, a Câmara Municipal de Vila Nova 
de Cerveira concedeu, recentemente, um subsídio de 
5.000 Euros. 

 TEM LIVROS 
PARA ENCADERNAR? 

CERVEIRA NOVA 
ENCARREGA-SE 
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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 

TEM PROBLEMAS COM A  
BEBIDA? QUER AJUDA? 
PROCURE ALCOÓLICOS 

ANÓNIMOS 
 

Às 6.ªs feiras, pelas 21h00 
Salão Paroquial da vila de Caminha / Rua da Retorta 

Telefones: 252 682 926 / 217 162 969  
Telemóvel: 917 734 364 

ALUGA-SE OU VENDE-SE 
 

GARAGENS 
NO CENTRO DE CERVEIRA 

 
Telef.: 251 795 078 

Telem.: 936 270 512 

Quando o número de aniversário do 
Jornal “Cerveira Nova” ainda estava 
a ser distribuído em Portugal já 
alguns assinantes, em FRANÇA, 
o tinham recebido 
 

Por motivo do elevado número de páginas da 
edição do 32.º aniversário do Jornal “Cerveira Nova”, a 
sua distribuição tornou-se mais dificultosa para os car-
teiros pelo que, em Portugal, decorreu durante dois e, 
nalguns casos, três dias. 

Só que em França e passados dois dias de ter 
sido posto no correio, já havia quem tivesse recebido o 
número especial de aniversário, concretamente a edi-
ção de 5 de Novembro. 

Ciclo de conferências, em Vila 
Nova de Cerveira, em 22 e 29 
de Novembro 
 

No Auditório da Biblioteca Municipal de Vila 
Nova de Cerveira vai decorrer, nos dias 22 e 29 de 
Novembro, com início às 21,30 horas, um ciclo de con-
ferências denominadas Sociedade de Informação e do 
Conhecimento. 

No dia 22 de Novembro participam: Fátima Cam-
pos Ferreira, Felisbela Lopes, Eduardo Cintra Torres e 
Ângelo Granja. E no dia 29 de Novembro estarão pre-
sentes: José Paquete de Oliveira, Carlos Daniel, Joa-
quim Fidalgo e novamente Ângelo Granja. 

Ovinos e caprinos, mortos e feridos 
em LOVELHE, atacados por um cão 
 

Ovinos e caprinos pertença de um residente na 
freguesia de Lovelhe foram atacados por um pastor 
alemão. 

Houve animais mortos, outros ficaram feridos e 
se não impedem o cão de atacar a razia teria sido 
maior. 

Os prejuízos para o dono dos ovinos e caprinos 
foram consideráveis.  

Já foi solucionada uma anomalia numa 
via de acesso à Igreja de LOVELHE 
 

Noticiamos, no Jornal “Cerveira Nova” de 
20/10/2002, que na rua de acesso à Igreja Paroquial de 
Lovelhe existia um buraco que, pelo seu tamanho, tor-
nava-se perigoso não só para a circulação de veículos 
como até para os peões. 

Temos a registar, com agrado, que o buraco já 
foi tapado, pelo que quem vai da antiga Estrada Nacio-
nal 13 para a via de acesso ao templo já o poderá fazer 
com maior segurança. 

Exposição de pintura “Tu Fazes-me 
Falta” na Galeria Projecto, em 
CERVEIRA 
 

Até ao dia 23 de Novembro decorre, na Galeria 
Projecto, em Cerveira, uma exposição de pintura da 
autoria de Rosa Úbeda. 

Esta mostra, intitulada “Tu Fazes-me Falta”, já 
foi inaugurada no dia 2 de Novembro. 

SUGESTÕES E OUTROS REGISTOS 
 

CADELA E FILHOS  
ABANDONADOS NA VIA PÚBLICA 
 
 Revelando desprezo e falta de carinho pelos ani-
mais, desconhecidos depositaram nas imediações do 
Mercado Municipal desta vila uma cadela aparente-
mente bem tratada, acompanhada com os seus seis 
filhotes acabados de nascer há pouco tempo. Admite-
se, no entanto, a hipótese da pessoa que praticou essa 
acção não tivesse possibilidades para os sustentar, 
sendo por esse motivo obrigada a tomar essa decisão. 
 Providencialmente, um conhecido habitante desta 
vila, ao tomar conhecimento do caso e discordando 
com essa desumana atitude, decidiu recolher esse 
“presente” evitando assim que esses desamparados e 
fiéis canídeos morressem de fome. 
 Aqui está um belo exemplo de se acabar com os 
cães abandonados na via pública! 
 
PASSEIO COM NOVA IMAGEM 
 
 Na edição de 20 de Outubro findo, noticiamos que o 
passeio envolvente aos terrenos e instalações do INA-
TEL se encontrava intransitável pelo motivo de se 
encontrar coberto com ervas, algumas bastante cresci-
das, dificultando o trânsito. 
 É com regozijo geral verificar-se que o mesmo já foi 
devidamente limpo, oferecendo agora óptimo aspecto. 
 

Gaspar Lopes Viana  

Parque de lazer de SAPARDOS 
recebe comparticipação da 
Câmara Municipal de Cerveira 
 

A Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira 
concedeu, há pouco tempo, à Junta de Freguesia de 
Sapardos, um subsídio de 19 763,70 Euros. Essa verba 
destinou-se ao parque de lazer da localidade, sendo, 
portanto, uma comparticipação para os trabalhos já 
realizados naquela estrutura de inegável interesse para 
a freguesia de Sapardos. 

Bombeiros de Cerveira em acção 
por causa da chuva e do temporal, 
no dia 13 de Novembro 
 
Comboios pararam por largo tempo 
em Lovelhe devido a árvores na via 
 

Por motivo do temporal e de fortes chuvas que 
se fizeram sentir no dia 13 de Novembro, os Bombeiros 
Voluntários de Vila Nova de Cerveira tiveram que 
actuar em diversas partes do concelho. 

Além de outros pontos ou casos de menor peri-
gosidade, tiveram de retirar árvores da linha do cami-
nho de ferro, em Lovelhe, onde os comboios chegaram 
a parar por mais de uma hora, o mesmo acontecendo 
(retirar árvores) na estrada da Gávea, na freguesia de 
Reboreda. 

Caminho, em COVAS,  
beneficiou de pavimentação 
 

O caminho do Lírio, na freguesia de Covas, que 
faz ligação até à capela de S. Sebastião, beneficiou 
recentemente de uma nova pavimentação, a betumino-
so, tendo também beneficiado de muros de vedação de 
propriedades. 

Uma boa razão para 
visitar MENTRESTIDO 
 

Apesar de ainda necessitar de mais algumas 
estruturas de apoio, o parque de lazer da freguesia de 
Mentrestido já se encontra pronto a funcionar, reunindo 
uma série de condições bastante úteis, tais como par-
que infantil, campo de futebol, mesas e água canaliza-
da. Existe ainda um cruzeiro e arvoredo num espaço 
com uma área bastante considerável. 

“Marido em Rodagem” em  
CAMPOS pelo grupo cénico 
de Barroselas 
 

Na sede da Instituição, na Carvalha, o Centro de 
Cultura de Campos patrocina, no dia 23 de Novembro, 
com início às 21 horas, mais um espectáculo teatral. 

A representação estará a cargo do Grupo Cénico 
de Barroselas (Viana do Castelo) e a peça a apresentar 
intitula-se “Marido em Rodagem”. 

No intervalo do espectáculo de teatro irá proce-
der-se à entrega de «diplomas do último curso de 
“bordados de lenços de namorado”». 

“Os 3 Porquinhos” e “Onde 
Está o Livro” tem lugar marcado 
em CERVEIRA em 25, 28 e 29 de 
Novembro 
 

Na Biblioteca Municipal de Vila Nova de Cerveira 
vai decorrer, no dia 25 de Novembro, mais uma edição 
da Hora do Conto para crianças dos 3 aos 6 anos. 

E o conto a apresentar, às 16 horas, é “Os 3 
Porquinhos”. 

Igualmente na Biblioteca Municipal, nos dias 28 
e 29 de Novembro, com início às 16 horas, decorrerá o 
passatempo “Onde Está o Livro”, para crianças dos 7 
aos 12 anos. 
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Textos da responsabilidade do Gabinete de Imprensa da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira 

28 de Outubro 
 
SUMÁRIO DA REUNIÃO 
 
Ordem do Dia 
 
Órgão Executivo 
 
• Aprovação da acta da reunião de 9 de Outu-

bro 
 
Património Municipal 
 
• Edifício da antiga escola da Presa, em Covas 

- Protocolo com a junta de Freguesia 
• Casa 31 do Bairro Social da Mata Velha, em 

Loivo - Rendas em atraso 
• Casa 37 do Bairro Social da Mata Velha, em 

Loivo - Rendas em atraso. 
 
Juntas de Freguesia 
 
• Junta de Freguesia de Cornes - Verba para a 

rede viária 
• Junta de Freguesia de Mentrestido - Trans-

portes Escolares 
 
Emissão de Pareceres 
 
• Governo Civil - Máquinas de diversão 
 
Associações Culturais, Desportivas e Clubes 
 
• Associação Projecto - Proposta sócio promo-

tor 
• Secção de veteranos do Clube Desportivo de 

Cerveira - Apoio financeiro para torneio 
 
Escolas do Concelho 
 
• DREN - Reordenamento da rede escolar do 

1º CEB 
• Acção Social Escolar - Apoio para materiais e 

manuais escolares 
 
Requerimentos de Interesse Particular 
 
• Feira semanal - Doroteia Gomes Martins 

Jacob Gonçalves 
 
Expediente e Assuntos Diversos 
 
• Direcção-Geral do Património - Disponibiliza-

ção de imóveis 
• Protocolo de colaboração institucional entre a 

Confederacion Luso Galaica, a Câmara Muni-
cipal de Vila Nova de Cerveira e o Ayunta-
miento de O Grove 

• ANMP - Proposta de lei do orçamento de 
estado/2003 

• ANMP - Estratégias locais para o emprego e a 
inovação 

• Provedoria de Justiça - Encerramento de par-
que de sucata 

• Universidade Fernando Pessoa - Projecto 
ambulatório de saúde oral 

• Carta de Jorge D`Alcantara Carreira - Repo-
voamento dos montes de Cerveira com fauna 
típica 

• Alterações ao plano plurianual de investimen-
to, ao plano de actividades e ao orçamento 
municipais em vigor 

• Resumo diário de tesouraria 
• Período de intervenção aberto ao público 
• Aprovação da acta em minuta. 

A Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, 
tendo como base a informação disponibilizada pelo Con-
selho Consultivo da Acção Escolar,  aprovou, na última 
sessão camarária, um montante global de 2.660 euros 
para apoiar os alunos mais carenciados do concelho na 
aquisição de materiais e manuais escolares. 

Os apoios dividem-se em dois escalões. O esca-
lão A, destinado aos agregados com capitação mensal 
até 125 euros, beneficia de 20 euros. Ao escalão B, 
para famílias com rendimentos variáveis entre 125 euros 
e 150 euros, correspondem 10 euros. Estes valores são 
idênticos tanto para os manuais como para os materiais 
escolares. 

Os agregados que não apresentaram os respecti-
vos documentos comprovativos do rendimento familiar, 
foram contactados pelos elementos do Conselho Con-
sultivo de Acção Escolar para a entrega dos mesmos 
dentro do prazo estabelecido.  

Quem, mesmo assim, não entregou a documen-
tação necessária foi penalizada com a não atribuição do 

subsídio, exceptuando-se, os casos de manifesta carên-
cia económica conhecida por todos os elementos do 
conselho. 

 
Utilização da antiga escola da Presa, em Covas, 
para fins culturais, desportivos e artísticos. 

 
Na mesma reunião, foi aprovado um protocolo 

com a Junta de Freguesia de Mentrestido para a realiza-
ção de transportes escolares e autorizada uma transfe-
rência de 2.500 euros para a junta de Cornes com vista 
à beneficiação de diversos caminhos naquela freguesia. 

O executivo cerveirense emitiu ainda parecer 
favorável ao protocolo que, nos termos da deliberação 
efectuada na reunião de 29 de Maio do corrente ano, foi 
celebrado com a junta de Covas e que tem como finali-
dade a utilização do edifício da antiga escola da Presa, 
naquela freguesia, para fins culturais, desportivos e 
artísticos. 

Depois do ciclo de conferências dedicadas à cul-
tura de fronteira - aspectos sociais e económicos do 
contrabando entre os povos raianos, o papel das zonas 
fronteiriças na guerra civil de Espanha e a importância 
religiosa dos caminhos de Santiago - a autarquia cervei-
rense marcou para os dias 22 e 29 do corrente mais um 
momento de cultura com a realização da conferência "A 
Sociedade da Informação e a Sociedade do Conheci-
mento". 

No dia 22, pelas 21.30 horas, está prevista a pre-
sença de Fátima Campos Ferreira (RTP), Felisbela 
Lopes (Universidade do Minho) e Eduardo Cintra Torres 
(critico de televisão). No dia 29, à mesma hora, as inter-
venções estarão a cargo de Paquete de Oliveira 
(ISCTE), Joaquim Fidalgo (Universidade do Minho) e 
Carlos Daniel (RTP). A moderação, em ambas as confe-
rências,  pertencerá ao jornalista Ângelo Granja. 

O tema deste novo percurso das conferências de 
Vila Nova de Cerveira, que debaterá a nova lógica da 
sociedade criada no vasto conceito de cultura pública, 
apresenta como principal ponto de referência os diferen-
tes mecanismos de comunicação de massas e a forma 
como se relacionam com o domínio social e vice-versa. 

 
Reflectir sobre as mutações sociais  

e económicas decorrentes dos novos  
mecanismos de comunicação 

 
As intervenções permitirão meditar sobre as 

transformações sociais e culturais resultantes do campo 
da comunicação, a nova ordem política e económica 
mediada pelos métodos de transnacionalização da infor-
mação ou, simplesmente, o "processo de encolhimento 
do mundo" decorrente da força da televisão que 
"aproximou" comunidades geograficamente distantes. 

No fundo, pretende-se descodificar a dicotomia 
entre informação e sociedade, reflectir sobre a interfe-
rência dos media na construção da personalidade indivi-
dual e colectiva e, sobretudo, levantar o véu sobre os 
bastidores da produção, onde são idealizadas as gre-
lhas de programação feitas à medida das audiências. 

Como complemento às conferências, a autarquia 
vai apresentar duas películas relacionadas com a temá-
tica. Assim, no dia 21, pelas 21.30 horas, será projecta-
do o filme "15 Minutos", de John Herzefield, com os 
actores Robert De Niro e Edward Burns. Na semana 
seguinte, dia 28, no mesmo horário, passa "Quiz Show", 
de Robert Redford, com Ralph Fiennes, John Turturro, 
Mira Sorvino e Ethan Hawke. 

A organização da XII Bienal Internacional de Arte 
de Vila Nova de Cerveira escolheu como tema "O Artista 
e a Globalização - O seu Papel como Actor Social". O 
regulamento geral do concurso acaba de ser tornado 
público, devendo as disposições especificas, incluindo 
as áreas electrónicas, ser publicadas no mês de Dezem-
bro. 

O certame artístico, que decorrerá nos meses de 
Julho, Agosto e Setembro do próximo ano, prevê, além 
dos prémios de aquisição, a atribuição do grande prémio 
da bienal Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira no 
valor de 10.000 euros e o prémio revelação avaliado em 
2500 euros. Tal como na XI edição, a bienal terá como 
palco o fórum cultural da localidade. 

O tema central da próxima bienal pretende, 
segundo a organização, questionar o papel do artista 
em relação ao agravamento das relações entre o poder 
económico e os agentes laborais e à perda de identida-
de cultural dos chamados países do terceiro mundo, 
levando-o a expressar a sua posição de uma forma ino-
vadora. 

Cada concorrente deverá apresentar um portfólio, 
contendo fotografias de obras da sua autoria indepen-
dentemente da disciplina plástica. Deverá mencionar 
duas das obras a concurso, incluir um currículo comple-

to, e uma memória descritiva do papel que o artista 
deverá desempenhar na sociedade do futuro.  

 
Selecção dos artistas até 
ao dia 26 de Abril de 2003 

 
Serão premiadas as criações artísticas que, além 

da qualidade e actualidade, evidenciem uma relação 
directa com a argumentação expressa na memória des-
critiva que, registe-se, deverá ser impressa numa página 
A4, a um espaço, e com letra Times New Roman, tama-
nho 12. 

A argumentação contida na memória descritiva 
pode ser desenvolvida com recurso a citações conheci-
das ou em colaboração com um escritor, sendo publica-
da juntamente com a reprodução de uma das obras no 
catálogo oficial da XII bienal de arte contemporânea. 

Os portfólios deverão dar entrada no gabinete da 
bienal entre os dias 3 de Fevereiro e 28 de Março de 
2003. O júri, constituído por elementos da organização e 
convidados da área das letras e da sociologia, procede-
rá à selecção dos artistas a concurso até ao dia 26 de 
Abril, devendo as obras escolhidas ser entregues no 
fórum cultural de 5 a 10 de Maio. 

APOIO PARA MATERIAIS E MANUAIS ESCOLARES 

CONFERÊNCIAS "A SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO E A SOCIEDADE  
DO CONHECIMENTO"  NA BIBLIOTECA MUNICIPAL  

(Dias 22 e 29 do corrente mês) 

XII BIENAL INTERNACIONAL  DE ARTE ABORDA PAPEL  
DO ARTISTA NA SOCIEDADE GLOBAL 
(Meses de Julho, Agosto e Setembro  de 2003,  
no Fórum Cultural de Vila Nova de Cerveira)  
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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 

VISITE-NOS NA INTERNET EM 
http://www.cerveiranova.pt 

CERVEIRA NOVA NA INTERNET 
VISITE O NOSSO SITE 

NO ENDEREÇO: 

http://www.cerveiranova.pt 

Artigos de:  
Decoração 
Escolares 

Guloseimas 

 

Rua das Cortes 
Vila Nova de Cerveira 

 
 

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 

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 

A. G. 
Agência “A Funerária Guerreiro” 

Na sua zona para o servir nos momentos difíceis 
Funerais * Transladações * Levantamentos de ossadas 

Com representação directa em França 
ORGULHO EM BEM SERVIR * 24 HORAS AO SEU SERVIÇO 

Telefone 251 795 250  /  Telemóvel 917 532 788 
Quinta das Corgas, 101 /  4920 CANDEMIL  

 

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 

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  / Fax 21 354 10 73 – 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 

 Laura Barros 

Licença 341-AMI COMPRA - VENDA - ADMINISTRAÇÃO 

Rua César Maldonado, r/c 
Tel./Fax: 251 795 078  /  Telem.: 936 270 512 

4920-265 VILA NOVA DE CERVEIRA 

MEDIADORA IMOBILIÁRIA, L.da 

 JOSÉ VENADE 
Construções Unipessoal, L.da 

Cerdeiras - Candemil - Vila Nova de Cerveira 
Telef./Fax: 251 795 543  /  Telem.: 964 058 233 

4920-020 CANDEMIL 

Construtor Civil 

VENDE-SE 
 

VIVENDA EM SOPO 
 

Rés-do-chão e 1.º andar, 
com terreno todo murado. 

Lugar de Cortinhas 
 

Contactos telefónicos: 
Portugal: 251 796 592 
América: 3864459828 

2.ª Publicação - CN - Edição n.º 714, de 20/11/2002 
 

Tribunal Judicial de Vila Nova de Cerveira 
 

Anúncio 
 

Processo: 208/2002 
Carta Precatória (Distribuída) 
Extraída dos autos de Execução Sumária,  
Processo n.° 750/2001 - do Valença - Tribunal Judicial 
Exequente: MARIA EMÍLIA REINO DE MENEZES OSÓRIO 
Executado: ORLANDO JORGE BARROS MENDES, OCTÁVIO 
CARLOS GOMES DA SILVA E ORLANDO JORGE LOPES 
MENDES. 
 
Nos autos acima identificados foi designado o dia I0 de Dezem-
bro de 2002, pelas 12:00 horas, neste Tribunal, para a abertura 
de propostas, que sejam entregues até esse momento, na Secre-
taria deste Tribunal, pelos interessados na compra do(s) seguinte
(s) bem/bens: 
1- Um computador de marca SAMTRON 56E e respectiva 

impressora DESKJET 720, em razoável estado de conservação e 
em funcionamento avaliado em € 748,20 (setecentos e quarenta e 
oito euros e vinte cêntimos). 
2 - Um retroprojector de marca 3M, em bom estado de conserva-
ção e em funcionamento avaliado em € 448,92 (quatrocentos e 
quarenta e oito euros e noventa e dois cêntimos). 
3 - Um televisor de 60 cm, de marca BLAUPUNKT, com coman-
do, com teletexto, em bom estado de conservação avaliada em € 
399,04 (trezentos e noventa e nove euros e quatro cêntimos). 
4 - Um computador de marca PHILIPS RVA 40X, em razoável 
estado de conservação avaliado em € 499,80 (quatrocentos e 
noventa e nove euros e oitenta e oito cêntimos). 
5 - Um aparelho de ar condicionado de marca MITSUBISH, em 
razoável estado de conservação e em funcionamento avaliado em 
€ 1.695,91 (mil seiscentos e noventa e cinco euros e noventa e 
um cêntimos), penhorados ao Executado: OCTÁVIO CARLOS 
GOMES DA SILVA, identificação fiscal: 204149746, domicílio: 
EDIF. SANTA CRUZ, ENTRADA C. N.° 3 DT°, 4920 - VILA NOVA 
DE CERVEIRA.. 
 Os bens acima descritos serão vendidos, tendo como 
valor base o da avaliação. 
 É fiel depositário Maria Luísa Carvalho Fernandes Gomes 
da Silva, residente no Edifício Santa Cruz, C, 3° Dt°, 4920 Vila 
Nova de Cerveira, que nos termos do disposto no art° 891° do C. 
P. Civil é obrigada a mostrá-los a quem o exigir. 
 
Vila Nova de Cerveira, 11-07-2002 
N/Referência3: 23957 
 

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

O Oficial de Justiça, 
(assinatura ilegível) 

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

VENDE-SE 
 

VIVENDA EM COVAS 
 

Casa habitação c/ terreno cultivo e furo para água 
 

Telem.: 969 155 764 e 968 975 525 

CN - Edição n.º 714, de 20/11/2002 
 

Tribunal Judicial deVila Nova de Cerveira 
 
Processo: 88/99.5TBVNC 
Processo Comum (Tribunal Singular) 
33074 
 

ANÚNCIO 
 

Anuncia-se, nos termos do art° 16°, al. g) e 17°, 
al. f), da Lei n° 15/2001, de 05 de Julho - RGIT -, que por 
sentença proferida em 12 de Outubro de 2001 nos autos 
de PROCESSO COMUM (Singular) a correr termos pelo 
Tribunal Judicial desta comarca com o n.° 88/99.5TBVNC, 
que o Ministério Público move contra os arguidos CON-
FECÇÕES OLNI, LDA., com sede na Zona Industrial, Polo 
I, Campos, Vila Nova de Cerveira, ROGÉLIO GARCIA 
VIGO, casado, encarregado têxtil, filho de Rogélio Garcia 
e de Victória Vigo, nascido a 08 de Julho de 1953 em 
Espanha, portador do bilhete de identidade com o n° 
32407963, emitido em 93-08-30 na Corunha, Espanha e 
residente no lugar das Escolas, casa 2, Reboreda, Vila 
Nova de Cerveira, e Outros, foram: - a primeira arguida 
acima identificada, condenada, pela prática de um crime 
continuado de abuso de confiança em relação à Seguran-
ça Social, previsto e punido pelos artigos 7.°, n.° 1, 107°, 
n.° 1 e 105°, n.° 1, da Lei n.° 15/2001, de 05-07 - RGIT -, 
na pena de cento e vinte mil escudos de multa; o segundo 
arguido acima identificado, condenado, pela prática de um 
crime continuado de abuso de confiança em relação à 
Segurança Social, previsto e punido pelos artigos 107°, n.° 
1 e 105°, n.° 1, da Lei n.° 15/2001, de 05-07 - RGIT -, na 
pena de cento e vinte dias de multa, à razão diária de mil 
escudos, perfazendo o montante total da multa cento e 
vinte mil escudos, a que correspondem, em caso de não 
pagamento, oitenta dias de prisão subsidiária, fundamen-
tando-se a sentença supra referida no facto do arguido 
acima citado, nas funções que desempenhou como geren-
te da sociedade comercial arguida nos anos de 1997 e 
1998, e actuando no nome e interesse da mesma, ter, nos 
meses de Dezembro de 1997, Janeiro de 1998 e Março a 
Outubro de 1998, inclusive, deduzido do valor das remu-
nerações efectivamente pagas nesses períodos aos mem-
bros dos órgãos estatuários e aos restantes trabalhadores 
ao serviço daquela arguida, inscritos no regime geral de 
trabalhadores por conta de outrém, as contribuições devi-
das à Segurança Social e, embora tendo feito entrega das 
folhas de remuneração onde constam os salários pagos 
aos trabalhadores ao serviço da sociedade arguida e o 
cálculo dos respectivos descontos, não efectuou a entrega 
à Segurança Social dos montantes das retenções efectua-
das que deveriam ser pagas até ao dia 15 do mês seguin-
te àquele a que respeitavam, nem dentro deste prazo, 
nem depois, designadamente, nos noventa dias que se 
seguiram, tendo o arguido feito suas e diluído nos meios 
financeiros da sociedade arguida as quantias correspon-
dentes aos descontos efectuados e relativas aos supra 
referidos períodos, no montante global de 522.542$00 
(quinhentos e vinte e dois mil, quinhentos e quarenta e 
dois escudos). 

 
Vila Nova de Cerveira, 07-11-2002 

O Juiz de Direito, 
a) - Gil António Araújo Loureiro 

Oficial de Justiça, 
a) - Fernanda Afonso 
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OS NOSSOS ANUNCIANTES 
TÊM O PRIVILÉGIO DE VER AS SUAS 

EMPRESAS PUBLICITADAS, 
GRATUITAMENTE, NA INTERNET 

AO MEU IRMÃO 
 
I 

Nelo, com a tua partida 
Uma metade de mim partiu 
Porque é uma grande ferida 
A perda de uma asa que me caiu. 

 
II 

A tua vida de pouco alívio 
Sempre foi um tormento 
Mas lá no paraíso 
Já não tens sofrimento. 

 
III 

Gostavas de viver 
Com o teu sentido de humor 
E fizeste-lo a valer 
Porque sempre deste o teu amor. 

 
IV 

A saudade faz sofrer 
E nunca mais vai morrer 
Mas sei que és feliz 
Porque o meu coração o diz. 

 
Da tua irmã 

Maria da Graça 
(7/10/2002) 

AGRADECIMENTO  
AO 

HOSPITAL DE SANTA LUZIA 
 

 Às equipas médicas, enfermagem e auxiliares 
dos serviços de urgência, cuidados intensivos, 
cuidados intermédios, medicina 1 do piso 7 e 
terapeutas, bem como à Direcção Clínica que 
certamente não será alheia à lhaneza de trato e 
elevado grau de profissionalismo e humanismo, a 
todos vem, com especial emoção e sentido reco-
nhecimento, agradecer todas as atenções tidas 
comigo e partilhadas com os meus Familiares e 
Amigos, durante o período de internamento no 
Hospital de Santa Luzia. 
 

José Rodrigues de Albuquerque Manso Preto 
(Farmácia Moderna / Viana do Castelo) 

32º ANIVERSÁRIO DO  
JORNAL “CERVEIRA NOVA” 

 
Olá velho Amigo! 
Hoje estamos no dia 3 de Novembro de 2002 e 

bem cedo pensei em ti, daí o facto de me recordar que 
apenas faltam dois dias para que cumpras mais um 
aniversário! Como o tempo passa! Em 1970, um grupo 
de amigos te faz nascer, te cria, te educa e te faz sin-
grar na vida. Olha, já eu tinha os meus vinte anos (que 
bela idade) e estava na Marinha de Guerra Portuguesa 
prestando serviço militar, para onde fui como voluntário 
contando apenas dezasseis anos de idade, já que cedo 
me quis tornar independente e seguir a minha vida!  

Eras tu nessa altura o bebé querido da nossa 
vila de Cerveira, pois desde 1927 que não tínhamos 
nenhum colega teu o que, para mim, era bastante tris-
te. Queres saber o porquê? É muito simples. Eu sou 
um apaixonado pelo passado, porque quanto a mim, o 
presente não chega a existir e o futuro, tal como o des-
tino, a Deus pertencem! Assim, já o tenho dito muitas 
vezes, mas nunca é demais repetir, morre a história do 
nosso concelho, pois se não houver humanos vivos 
para a contarem ou a deixarem escrita, tudo vai esque-
cendo, o que é simplesmente triste! 

Não imaginas o quanto a minha mente vagueia 
no tempo. Estou-te a escrever e, encontro-me no ponto 
mais alto da minha casa. As cortinas corridas para o 
lado para, de vez em quando, contemplar o nosso que-
rido Rio Minho, o casario que me separa das suas 
águas e, lá mais longe, a nossa irmã Galiza que breve-
mente vai receber um aperto de mão através da ponte 
em construção. Enfim, coisas da vida! 

Desculpa, mas pareço ter fugido um pouco do 
tema, o teu 32º Aniversário. Então, dizia eu, nasceste 
em 1970, foste infantil, iniciado, juvenil, júnior e neste 
momento, quanto a mim, já és um sénior a ficar bem 
maduro e, quando menos esperares estás nos vetera-
nos, mas, como já disse, o futuro a Deus pertence. Da 
minha parte, só espero que venhas a ser um veterano 
daqueles muito velhinhos, com grande bigode, de ben-
galinha, mas sempre, isso sim, com uma memória fres-
ca, jovem e activa, para que sempre possas ter em dia 
as tuas frescas novidades, as tuas histórias sobre o 
passado, as tuas poesias, a tua publicidade, enfim, qui-
çá a forma de melhor te sentires vivo. 

É verdade, já agora vou aproveitar para te contar 
aquilo que no momento mais me anda a fervilhar na 
cabeça, uma vez que, graças a ti, eu talvez consiga 
chegar com tal trabalho ao fim e até, porque não, pedir-
te para me fazeres um apelo aos teus queridos leitores. 
É assim: estou em mãos com a feitura de um livro cujo 
título poderá vir a ser: “ANAIS DO FUTEBOL SÉNIOR 
CERVEIRENSE”. A partir da data do teu nascimento, 
pego nas tuas páginas e delas retiro quanto acho 
necessário, válido e conveniente, o que te agradeço 
porque é muito! Daí para trás (entre 1915 e 1970) fazia-
te um pedido, para que apelando aos teus leitores, rela-
tivo a esse tema, lhes solicitasses: uma história, um 
resultado, um facto, uma foto, etc.. Por insignificante 
que pareça, aquilo que sabem ou aquilo que possam 
ter, muito poderá ajudar e contribuir para aquele livro 
que, certamente, virá brevemente a ser uma realidade 
sobre o futebol do nosso concelho.  

Termino, com muita amizade para o teu Director, 
colaboradores e leitores e aproveito para, uma vez 
mais, te desejar longevidade e FELIZ ANIVERSÁRIO! 

 
MAGALHÃES COSTA / 2002 

MINHA ORAÇÃO 
 

Meu Deus 
 Como me sinto só. 
Meus Deus 
 Esta solidão me arrasa. 
Meu Deus 
 De mim tem dó!... 
Meu Deus 
 Aonde estás? 
 Como encontrar-te? 
 Tenho a sensação 
 Que mesmo tu, me abandonas-te. 
Meu Deus 
 Vem, vem junto a mim 
 Esta caminhada é dura 
 Dura, confusa e escura 
 Parece que nada existe 
 Parece que tudo é pó 
 E tudo é triste. 
Meu Deus 
 Dai-nos coração justo 
 Para enfrentar a realidade 
 Vem com tua graça 
 Faz-me este milagre 
 Pois se o mal é bem, 
 Aonde está a verdade? 
Meu Deus 
 Faz que não seja em vão, 
 As lágrimas que chorei 
 A humilhação que passei 
 Faz gritar a razão, 
 Para que haja paz 
 E também compreensão, 
 Para poder viver 
 Sem tristeza!... 
 Sem solidão!... 
Mas!... 
 Só com amor... 
 No meu coração. 
Meu Deus!... 
 Aonde estás? 
Meu Deus!... 
 Dai-nos a paz!...  
 
   Amem. 

 
Gracinda 
(França) 

SALVE CERVEIRA NOVA 
TRINTA  E DOIS ANOS 

COM UM GRANDE ABRAÇO 
 

Sei que não tem sido fácil o caminho traçado 
pelo Cerveira Nova, mas essas dificuldades vêem dar 
mais força a quem tem arqueado com a responsabilida-
de do seu espinhoso caminho, porque as coisas fáceis 
todos gostam de as acompanhar, mas as difíceis todos 
fogem delas. 

Cerveira Nova tem tido à sua frente um elenco 
muito saudável, que nunca regateou o seu esforço na 
continuada encruzilhada, mas continua sempre com a 
mesma vontade e sacrifício para vencer porque desistir 
é morrer, e, nós não queremos que o Cerveira Nova 
morra, antes pelo contrário queremos que ele sirva por 
muitos anos os cerveirenses no País e, especialmente, 
os nossos emigrantes que sempre estão ansiosos por 
notícias da sua terra. 

Bem hajam todos aqueles que tem contribuído 
pela continuidade do Cerveira Nova e que Deus lhes dê 
muita saúde para poderem dar continuidade ao jornal 
que corre os três cantos do mundo. 

Um abraço do amigo de sempre. 
 

Napoleão Augusto Lopes da Silva 
(Porto)  

VENDE-SE 
POR BOM PREÇO 

EQUIPAMENTO DE MERCEARIA 
 

Ver no Mini-Mercado Martins 
(Ao lado da Igreja) 
Largo do Terreiro 

VILA NOVA DE CERVEIRA 

AIND - ASSOCIAÇÃO 
PORTUGUESA DE IMPRENSA 

 

“PIADA INFELIZ DE  
HERMAN JOSÉ SOBRE A  
IMPRENSA REGIONAL” 

 
Foi com grande estupefacção e tristeza dos mui-

tos dos associados da AIND - Associação Portuguesa 
de Imprensa, empresários da Imprensa Regional, 
empresários da Imprensa Especializada e empresários 
da Imprensa Nacional que assistiram no passado 
Domingo a uma afirmação de Herman José sobre a 
Imprensa Regional. 

Só o total desconhecimento da importância da 
Imprensa Regional e da Imprensa em geral, pode ter 
levado este artista de reconhecida popularidade, a usar 
a Imprensa Regional como referência para o papel 
higiénico. 

A AIND - Associação Portuguesa de Imprensa, 
não pode deixar de publicamente pedir a Herman José 
que não qualifique a Imprensa, veículo prioritário de for-
mação de opinião, como sendo qualquer coisa que 
possamos dispensar. 

O papel de opinião que todos reconhecemos de 
Herman José dá-lhe responsabilidades que não podem 
ser tratadas como se, neste caso, a Imprensa Regional 
não fosse uma das fundamentais vias de informação e 
de reflexão da sociedade. 

A Herman José e àqueles que escrevem os seus 
textos fica mal não se informarem primeiro, é de mau 
gosto gozar com o papel de muitos homens e mulheres 
que de Norte a Sul do país e espalhados por todo o 
mundo onde se fala português, procuram que a cultura 
e o “ser português” seja sempre mais conhecido e mais 
forte. 

Herman José é um humorista e o humor sendo 
uma característica vincada deste “ser português” mere-
ce melhor tratamento e mais respeito. 

A AIND - Associação Portuguesa de Imprensa 
espera que Herman José reconheça a importância que 
a Imprensa em geral, e neste caso a Imprensa Regio-
nal em especial, tem tido na construção, junto do públi-
co, do êxito que é a sua vida de actor. 

 
A Direcção da AIND - Associação Portuguesa de 

Imprensa. 
 
Lisboa, 7 de Novembro de 2002 



A PALAVRA DE DEUS 
 

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

 
 E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: - Passemos para a outra banda 
do lago. E partiram. E, navegando eles, adormeceu; e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, 
estando em perigo. E, chegando-se a Ele, o despertaram, dizendo: - Mestre, Mestre, perecemos. E Ele levantando-se 
repreendeu o vento e a fúria da água; e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: - Onde está a vossa fé? E eles, temendo, 
maravilharam-se dizendo uns aos outros: - Quem é este, que até aos ventos e à água manda, e lhes obedecem? S. Lucas 
8:22-25 

 

COMENTÁRIO - 338 
VERIFIQUE SUA FÉ COM DEUS 

ASSINE O JORNAL 

“CERVEIRA NOVA” 

O JORNAL DA SUA TERRA 
ASSINATURA: € 12,50/ANO 

Está no Evangelho de S. Lucas, o relato da tem-
pestade que desabou sobre os discípulos, na travessia 
do lago galileu. Que hora horrível aquela! E fico a pensar 
nos temporais que se desencadeiam sobre a alma 
humana provando-lhe a resistência, experimentando-lhe 
a fé. 

Temporais! Quem não os teve? Quem não os 
defronta, constantemente? Quem não se prepara para 
defrontá-los, no dia de amanhã? Tempestades na vida 
do lar, na família, tempestades na vida social e trabalho, 
tempestades intimas. Foi o que os discípulos defronta-
ram naquele dia inolvidável em que o Senhor, entrando 
no barco,  convidou-os a que passassem para a outra 
margem do lago. 

Era-lhe necessário conhecer a outra face da 
entrada da fé. Fé robustecida nas horas agudas da 
advertência, no meio da tribulação. E eles começaram a 
navegar. O escritor chama-nos a atenção para um por-
menor: quando Jesus dormia, levantou-se o temporal. 
Ventos enfurecidos com águas furiosas, semeavam o 
perigo, o desespero. Tudo parece perdido, irremediavel-
mente perdido. É quando eles se lembram que o Senhor 
Jesus também ia no barco. Provando-nos, muito embo-
ra, dormindo. Mas ia no barco. 

Mestre perecemos, clamaram, com nervosismo. 
Jesus levantou-se. Repreende o vento. Fala às águas. E 
fez-se bonança. E a paz retornou àquele mar e àquele 
barco. Que lição maravilhosa o Senhor ministrou aos 
Seus seguidores. 

Como é que você, leitor, está a portar-se, nas 
horas incertas da vida? está confiando no poder e na 
habilidade dos seus braços? Ou confia na fortaleza do 
Mestre? 

Lembre-se: Jesus Cristo é o nosso amigo certo 
nas horas incertas. Quando tudo falhar, quando tudo nos 
falta, quando os horizontes se nos tornarem negros 
como os ventos da incompreensão humana batendo de 
rijo contra nós; com as águas tormentosas das enfermi-
dades investindo contra o nosso frágil ser humano. 
Ameaçando-nos formidavelmente, levantemos os nos-
sos olhos. 

Abramos os nossos olhos. E vejamos que Jesus 
está connosco. Ao nosso lado. Confiemos n’Ele. Somen-
te n’Ele. Depositemos n’Ele a nossa esperança e a nos-
sa fé. E na hora exacta, hora que só Ele sabe, a Sua 
providência valer-nos-á. A tempestade será repreendida. 
E então, cheio de alegria, como cristão, você se alegrará 
naquele que é o Senhor e verdadeiro barco de Salvação, 

para si e sua casa. 
Venha a Jesus, nem que a fé seja pequena, 

venha como é, venha decidido e de coração voltado a 
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 em seguir ao Senhor Jesus Cristo, como 
seu Salvador pessoal, e está decidido nesta caminhada ter-
restre, pode contactar o Pastor Eugénio Araújo - ASSEM-
BLEIA DE DEUS, pelo telefone 258 721 982, nosso repre-
sentante em Caminha, Cerveira, etc..  

 
Se desejar, pode visitar o nosso web site na Internet: 

www.igrejaemanuel.com 
 
Ou escrever para: 
ASSEMBLEIA DE DEUS EMANUEL  
14, Connecticut Ave. 
BAY SHORE – NY 11706 
U.S.A. 
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COM O IPJ  
O VERÃO FOI DIFERENTE PARA 

2000 JOVENS DO DISTRITO  
DE VIANA DO CASTELO 

 
A Delegação Regional do Instituto Português da 

Juventude de Viana do Castelo apoiou a ocupação de 
2000 jovens em actividades de Verão. Como vem sen-
do hábito, no início do Verão, milhares de jovens recor-
rem ao IPJ à procura de alternativas para ocupar o 
tempo livre deixado pelas aulas que terminaram. No 
sentido de lhes dar resposta, anualmente, são propos-
tas diversas iniciativas, das quais sobressaem os pro-
gramas de Férias em Movimento, Mobilidade e Inter-
câmbio de Jovens e Ocupação de Tempos Livres - 
OTL. 

Dos 2000 jovens mencionados, cerca de 1000 
foram colocados em projectos de carácter social e 
comunitário realizados no âmbito do OTL. Programa 
que tem como objectivo promover a ocupação saudável 
do tempo livre dos jovens, procurando incutir-lhe os 
valores de entreajuda e disponibilidade para com os 
outros. Durante o Verão de 2002, foram envolvidas 176 
entidades, tendo sido aprovados 445 projectos. 

No âmbito do Programa de Mobilidade e Inter-
câmbio de Jovens foram aprovados 2 projectos que 
envolveram 40 jovens. Para além dos portugueses, 
foram recebidos jovens provenientes de França, Eslo-
vénia, Hungria, Espanha, República Checa, Polónia, 
Holanda e Bélgica. 

Ao abrigo do Programa Férias em Movimento 
foram aprovados 33 Campos de Férias, 8 residenciais 
e 25 não residenciais, que proporcionaram a mais de 
1000 jovens do distrito actividades lúdico-formativas 
que certamente muito terão contribuído para o seu enri-
quecimento pessoal. 

Para além do apoio do Instituto Português da 
Juventude, é importante realçar que estes programas 
se realizam, ano após ano, devido à capacidade de tra-
balho e mobilização das Associações Juvenis do distri-
to e outras entidades que trabalham habitualmente 
com/para os jovens. 

UM “DOIDO” À SOLTA EM  
MELGAÇO DIRIGE-SE PARA 

VIANA DO CASTELO COM UMA 
BOMBA DE PERÓXIDO DE  

AZOTO! 
 

Um burocrata de Estado, cheio de poder e de 
convencimento, encerrado no seu gabinete, armando-
se em poeta e maltratando o seu empregado, vê-se de 
súbito confrontado com um doido, que traz na mão uma 
bomba de peróxido de azoto e que ameaça fazer ir 
tudo pelos ares. O burocrata, que é afinal um cagaro-
las, sofre ali um bom bocado, mostrando a sua verda-
deira natureza... 

Esta história não é verídica, mas podia ser... 
Quem a escreveu, sob a forma de teatro foi Raul Bran-
dão, um dos maiores escritores portugueses do século 
XX. E apresenta-se em estreia do Teatro do Noroeste 
em Melgaço no próximo dia 22 de Novembro, rumando 
depois para Viana do Castelo, onde vai ser apresenta-
da de 6 a 15 de Dezembro no Sá de Miranda. 

A encenação é de Castro Guedes e retoma o 
rumo da primeira versão, realizada há 25 anos no Tear, 
que foi a primeira companhia profissional de Viana. 
Três jovens actores (Joana Miguel, José Pedro Chantre 
e Tiago Fernandes) interpretam o espectáculo. 

PERCURSO PEDESTRE 
NA NATUREZA 

 
Na Senda de Aquilino Ribeiro 

Rota da Casa Grande 
 

Vai a Delegação do INATEL de Viana do Castelo 
levar a efeito, no dia 23 de Novembro de 2002 
(Sábado), mais um percurso pedestre, denominado “Na 
Senda de Aquilino Ribeiro - Rota da Casa Grande” com 
uma extensão aproximada de 11 Km. 

Neste percurso pedestre, vão repetir-se os pas-
sos que Aquilino Ribeiro efectuou procurando a inspira-
ção necessária para dar vida a uma das suas obras 
mais notáveis - “A Casa Grande de Romarigães”. 

O trajecto desenvolve-se na zona rural entre 
Romarigães, Agualonga e Rubiães, onde os participan-
tes poderão além de desfrutar do prazer de caminhar 
observar o riquíssimo património construído, desta bela 
região minhota, com início e fim na povoação de Roma-
rigães. 

As inscrições estão abertas até ao dia 22 de 
Novembro, na Delegação do INATEL de Viana do Cas-
telo, e o número de participantes será limitado a 35. 

Vila Meã - Vila Nova de Cerveira 
 

ALZIRA ERNESTINA CORREIA 
 

AGRADECIMENTO 
 

 A FAMÍLIA da saudosa 
extinta, na impossibilidade de o 
fazer pessoalmente, vem, por 
este ÚNICO MEIO, agradecer 
muito reconhecidamente a todas 
as pessoas que acompanharam o 
seu ente querido até à sua última 
morada, no Cemitério Paroquial 
de Vila Meã, bem como a todas 

as outras que, por qualquer outro meio, lhe tenham 
manifestado o seu sentimento de pesar. 
 Também agradece a todos quantos se dignaram 
honrar com a sua presença a Missa do 7.º Dia. 

Vila Meã, 19 de Novembro de 2002 
 

A FAMÍLIA 

Vila Nova de Cerveira 
 

LAURINDA DA CONCEIÇÃO  
SANCHES 

 

AGRADECIMENTO 
 

 A FAMÍLIA vem, por este ÚNICO MEIO, muito 
sensibilizada e na impossibilida-
de de o fazer pessoalmente, 
agradecer a todas as pessoas 
que se associaram à sua dor e 
pelas provas de carinho e amiza-
de que lhe foram endereçadas 
aquando do falecimento e funeral 
do seu ente querido, ou que de 
algum modo lhe manifestaram o 
seu pesar. 

 Agradece igualmente as presenças na Missa do 
7.º Dia. 

Vila Nova de Cerveira, 18 de Novembro de 2002 
 

A FAMÍLIA 
 

AGÊNCIA FUNERÁRIA ANTÓNIO GUERREIRO, L.DA 
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PROCURA EMPREGO? 
ANUNCIE, GRATUITAMENTE, 

NESTE QUINZENÁRIO 

CINE-TEATRO DOS 
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

 
FILMES EM EXIBIÇÃO 

 
 

Dias 23 e 24 de Novembro 

HALLOWEEN - A RESSURREIÇÃO 
(Maiores de 12 anos) 

 
 

Horário: Sábados: 22h00 
  Domingos: 15h30 e 22h00 

Nº 22 - “MOINHO PEQUENO  
OU DA FERVENÇA / 1” 
 - Proprietário: Gastão Maria de Lemos Lobato 
Faria; não tem Artº Pred. Urb.. 
 Localização da indústria de moagem: sítio da 
Quinta, lugar da Fervença - Candemil; tem a área 
exterior de 14.08 m2, em paredes de granito; de 
uma mó com o diâmetro de 00.80 m; a sua cobertura 
era de duas águas, construída em madeira e telha; a 
água que provinha de uma nascente era conduzida 
através de um rego térreo e na queda final em cano 
de granito, de forma circular e, fechado. Esta indús-
tria encontra-se em ruína e deixou de laborar no ano 
de 1948. 
 O campo de cultivo situado junto a esta indús-
tria é conhecido por: “Campo da Azenha”. Ainda 
existem duas rodas de ferro forjado, tipo coroa den-
tada, que dizem ter pertencido a esta azenha, levan-
do a crer que o seu mecanismo de funcionamento 
era de tecnologia mais avançada que todas as 
outras existentes no nosso concelho. 
 
Nº 23 - “MOINHO DA QUINTA  
DA FERVENÇA / 2” 
 - Proprietário: Gastão Maria de Lemos Lobato 
Faria; Artº Pred. Urb. nº 176. 
 Localização da indústria de moagem: sítio da 
Quinta, lugar da Fervença - Candemil; tem a área 
exterior de 27.20 m2, em paredes de granito; de 
uma mó com o diâmetro de 01.10 m; a sua cobertura 
é de uma água, construída em madeira e telha; a 
água provinda de uma nascente era conduzida atra-
vés de um rego, um pouco térreo, um pouco em gra-
nito, sendo a sua queda final através de cano em 
granito, de forma quadrangular, fechado. Esta indús-
tria encontra-se em bom estado de conservação, 
tendo levado cobertura nova, de madeiramento e 
telha. Deixou de funcionar desde o ano de 1970.  
 Este moinho, tem duas das suas paredes 
geminadas com as da residência da Quinta da Fer-
vença. Ao seu lado direito existe um belo exemplar 
de tanque de lavar e respectivo fontanário construí-
dos em granito. Numa das pedras do cunhal, do lado 
esquerdo, tem a seguinte inscrição em baixo relevo 
e com os respectivos dizeres pintados em preto: 
“ENTROU A / 29.do.09.1922 / A. J. Antunes / SAIU 
A 29.do 9.38”. 
 Agostinho Joaquim Antunes, fez esta grava-
ção rupestre, talvez, pelo amor dedicado àquele moi-
nho, uma vez que, durante 16 anos nele viveu noite 
e dia, com sua mulher, dado que moía para fora e o 
moinho trabalhava as 24 horas do dia e ambos não 
podiam arredar pé daquele que era o seu local de 
trabalho e, por tal, o seu ganha pão! Depois de 
1938, foi para ali trabalhar seu filho José Joaquim 
Antunes, até ao ano de 1956. 

Esta história que aqui se conta da família 
Antunes, poder-se-ia verificar na maioria deste tipo 
de indústrias que, durante muitas décadas, foi a for-
ma de sobrevivência dos seus proprietários ou ren-
deiros, moendo os cereais para se poderem fazer as 
fornadas de pão e para o alimentos de animais. 

 
Magalhães Costa 

A INDÚSTRIA DE  
FUNCIONAMENTO HIDRÁULICO 

AO LONGO DOS SÉCULOS 
 

“FREGUESIAS DE CANDEMIL - VI” 

Moinho da Quinta da Fervença / 2 

PARA SERVIR TODO O MUNDO... 
PONTE CERVEIRA-GOIAN 

JÁ GANHA FORMA 
 

FOTO BRIGADEIRO 

Já se vão notando alguns importantes pormeno-
res da construção da nova ponte internacional Cerveira 
- Goian, estrutura que servirá para ser atravessada por 
portugueses, espanhóis e outros estrangeiros que o 
desejarem e não apenas para ser utilizada pelas popu-
lações locais como alguns autarcas, de outros conce-
lhos, por vezes procuram insinuar. 

A obra vai crescendo e não deverá estar muito 
longe o dia em que, por cima do poético Rio Minho, 
«...a caravana passa...». 

 
José Lopes Gonçalves 

Carta ao Director 
 

Ex.mo Senhor 
Director do Jornal Cerveira Nova 
José Lopes Gonçales 
 
Desejo agradecer-lhe o amável convite que me 

fez para a entrevista publicada no aniversário do CER-
VEIRA NOVA. Naturalmente que o espaço limitado não 
nos permitiu desenvolver os temas abordados e outros 
que, porventura, pudessem e até devessem ter interes-
se para a lindíssima e aprazível terra que adoptei para 
constituir Família e viver. 

Queria, caso possível, acrescentar um nome, 
neste caso, a uma auxiliar de enfermagem que pela 
sua dedicação às funções que lhe foram cometidas de 
apoio à sala de operações do Hospital da Santa Casa e 
à sua amizade pessoal, contribuiu num sector muito 
responsável para todo um trabalho de equipe: refiro-me 
à Maria Lemos. 

Sem outro assunto, de momento, com os meus 
cumprimentos e um abraço. 

Do sempre Amigo 
 

João Gil de Antas de Barros 

A PROPÓSITO DAS 
“INTERVENÇÕES” DA BIENAL 

 

“Cerveira não é Parola” 
 

Cerveira tem Bienais 
Com muita propagação 
Que são notícias nos jornais 
E «caixas» na Televisão. 
Trazem para cá bons artistas 
Que não enganam ninguém 
Mas trazem também borlistas 
Que de artistas nada têm. 
Não somos contra a pintura 
Escultura ou até colagem 
Onde o artista se entrega 
E transmite a sua mensagem. 
Podemos não entender 
O fundo do seu trabalho 
Ou até o seu limite 
Mas sabemos sentir 
A arte que nos transmite. 
Não somos contra o progresso 
Da cultura em forma avançada 
Somos contra o retrocesso 
Da cultura apalhaçada. 
Cerveira nunca foi tola 
Nem vai em provocações 
Dos que a julgando parola 
Lhe injectam «intervenções» 
«Intervenções» mas de quê? 
De sexo? Ou de aldrabice? 
Porque de arte não são 
Tais amostras de pulhice. 
A arte que se transmite 
E que o povo até conquista 
Não é a da caduquice 
Mas sim do verdadeiro artista 
Não somos contra as Bienais 
Que nos facultam cultura 
Embora não as consideremos 
Progresso para a agricultura 
Também nada temos contra 
Os artistas que cá vêm 
Com a sua arte ensinar 
Apenas não suportamos 
Porque já são vários anos 
Os fantocheiros da arte 
Que da nossa inteligência 
Querem fazer coisa tola 
A esses não os queremos 
E com vigor lhes dizemos: 
CERVEIRA NÃO É PAROLA 

 
Poeta da Lama 

 
NOTA: - Publicado no Jornal “Cerveira Nova”, em 
5/9/1982, numa contundente crítica a certas 
“perfomances”,  feitas nas primeiras bienais, e que 
tanto irritaram a população cerveirense. 

AMABILIDADES PARA 
“CERVEIRA NOVA” NA 
PASSAGEM DE MAIS 
UM ANIVERSÁRIO 

 

Relacionado com a celebração do 32.º ani-
versário de “Cerveira Nova” recebemos muitas feli-
citações, quer pelo telefone, quer pela Internet, 
como ainda vários colegas da Imprensa Regional 
fizeram referência, nos seus jornais, à efeméride. 

Na impossibilidade de o fazermos individual-
mente, aproveitamos esta via para agradecer a 
todos quantos tiveram a amabilidade de nos felici-
tar. 

Já agora também nos apraz registar que a 
última edição do Jornal “Cerveira Nova”, portanto o 
número especial de aniversário, mesmo com um 
número maior de exemplares, se esgotou rapida-
mente. 
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ESTAMOS 
NA INTERNET 
VISITE-NOS 

EM 
www.cerveiranova.pt 

“ C e r ve i r a  N o v a ” 
O mais antigo quinzenário do concelho 
Assinatura anual: € 12,50 

 

CAMPEONATO 
DISTRITAL 

DE FUTEBOL 
DA 1ª DIVISÃO 

 DE HONRA 
 

6ª JORNADA 
RESULTADOS 

 
DERROTA DO 

CAMPOS EM COURA 
 

Darquense, 1 - Correlhã, 1 
Courense, 4 - Campos, 0 

Neves, 3 - Paçô, 0 
Limianos, 4 - Raianos, 0 
P. Barca, 0 - Alvarães, 0 
Távora, 0 - Castelense, 0 

Melgacense, 4 - Vit. Piães, 0 
 

CLASSIFICAÇÃO 

1º - Os Limianos 16 

2º - Correlhã 12 

3º - Neves FC 11 

4º - Courense 10 

5º - Darquense 10 

6º - Campos 10 

7º - Melgacense 9 

8º - Ponte da Barca 9 

9º - Paçô 5 

10º - Castelense 5 

11º - Alvarães 3 

12º - Távora 3 

13º - Vit. Piães 2 

14º - Os Raianos 2 

CASTIGOS DO CONSELHO DE  
DISCIPLINA  DA A. FUTEBOL  DE 

VIANA DO CASTELO 
 
 

CAMPEONATO DISTRITAL  
DA 1.ª DIVISÃO DE HONRA 
 

A DIRIGENTES: 
REPREENSÃO POR ESCRITO 
 Manuel António Machado Matos - Távora 
15 DIAS DE SUSPENSÃO E MULTA DE 10,00 € 
 António Maria Araújo Sousa - Távora 
 João Miranda Pereira - Vitorino de Piães 
 

CAMPEONATO DISTRITAL  
DA 1.ª DIVISÃO 
 

A DIRIGENTES: 
REPREENSÃO POR ESCRITO 
 José Armando Verde - Soutelense 
 José Paulo Alves Costa - Ancorense 
30 DIAS DE SUSPENSÃO E MULTA DE € 150,00 
 João Vieiras Coroas - Cabaços 
 

CAMPEONATO DISTRITAL  
DE JUNIORES 
 

JOGO “LIMIANOS / PONTE DA BARCA” 
 - Mandado instaurar processo de inquérito pelo facto 
de não terem sido nomeados árbitros para o encontro a dis-
putar entre o Limianos e o Ponte da Barca e ainda pelo 
facto de o jogo não ter terminado. 
 

CAMPEONATO DISTRITAL  
DE JUVENIS 
 

A TREINADORES: 
15 DIAS DE SUSPENSÃO E MULTA DE 20 € 
 José António Araújo Sousa - Ponte da Barca 
 

CAMPEONATO DISTRITAL  
DE INICIADOS 
 

JOGO “BARROSELAS / TORREENSES” 
 - Mandado instaurar processo de inquérito à equipa de 
arbitragem 
 

CAMPEONATO DISTRITAL  
DE FUTEBOL DE SETE INFANTIS 
 

JOGO “CHAFÉ / DARQUENSE” 
 - Mandado instaurar processo de inquérito à equipa de 
arbitragem. 
JOGO “PAÇÔ / VITORINO DE PIÃES” 
 - Mandado instaurar processo de inquérito à equipa de 
arbitragem. 
 

CAMPEONATO DISTRITAL  
DE FUTSAL MASCULINO 
 

A CLUBES: 
PROCESSO DE INQUÉRITO 
 Santa Luzia Futebol Clube 
  - Mandado instaurar processo de inquérito, referen-
te ao jogo “Santa Luzia B / Académico Viana”. 

 

VENDA E INSTALAÇÃO 
DE TODO O TIPO DE 

ANTENAS 

VENDAS 
A 

PRESTAÇÕES 

AGENTES 
OFICIAIS 
TV CABO 

PROMOÇÕES 
E 

DESCONTOS 
ESPECIAIS 

TODO O ANO 
 

TODA A GAMA 
DE 

ENCASTRÁVEIS 
 

ENTREGAS 
AO 

DOMICÍLIO 
TV - VÍDEO - DVD 

AUTO-RÁDIOS - HI-FI 

Centro Comercial Ilha dos Amores 
Praça D. Dinis, Lojas 7 e 8 

 
VILA NOVA DE CERVEIRA 
Telefone/Fax: 251 794 892 

 

CAMPEONATO 
NACIONAL 

DA 3.ª DIVISÃO 
(Série A) 

 

8ª JORNADA 
      RESULTADOS 
 

CERVEIRA FOI 
EMPATAR FORA 

 

Vila Pouca, 1 - Cerveira, 1 
Terras Bouro, 0 - Sandinenses, 0 

Valdevez, 1 - Joane, 1 
Maria Fonte, 1 - Bragança, 1 

Valenciano, 1 - Vilaverdense, 0 
Marinhas, 2 - Monção, 4 

Valpaços, 2 - Montalegre, 3 
Ronfe, 3 - Amares, 2 

Mirandela, 1 - Ág. Graça, 0 
 

9ª JORNADA 
      RESULTADOS 

 

CERVEIRA VENCEU, 
PELA MARGEM 

MÍNIMA, NO 
SEU TERRENO 

 

Vila Pouca, 0 - Terras Bouro, 1 
Sandinenses, 1 - Valdevez, 2 

Joane, 3 - Maria Fonte, 0 
Bragança, 2 - Valenciano, 1 

Vilaverdense, 5 - Marinhas, 0 
Monção, 0 - Valpaços, 0 
Montalegre, 1 - Ronfe, 2 
Amares, 1 - Mirandela, 0 
Cerveira, 1 - Ág. Graça, 0 

 

CLASSIFICAÇÃO 

1º - Atlético Valdevez 18 

2º - Valenciano 17 

3º - Joane 16 

4º - Bragança 16 

5º - Monção 15 

6º - Valpaços 14 

7º - Sandinenses 14 

8º - Vilaverdense 13 

9º - Cerveira 13 

10º - Amares 12 

11º - Vila Pouca 12 

12º - Maria da Fonte 11 

13º - Mirandela 10 

14º - Ronfe 9 

15º - Montalegre 9 

16º - Marinhas 8 

17º - Águias da Graça 6 

18º - Terras de Bouro 6 

CAMPEONATO 
DISTRITAL 

DA 1ª DIVISÃO  
 

5.ª JORNADA 
RESULTADOS 

 
Fachense, 1 - Águias Souto, 1 

Formariz, 4 - Cabaços, 0 
Bertiandos, 1 - Vila Fria, 2 

Vit. Donas, 2 - Neiva, 0 
Ambos Rios, 2 - Nogueirense, 1 

Caminha, 0 - Ancorense, 0 
Soutelense, 1 - Chafé, 2 

Moreira, 2 - Castanheira, 1 
 

6.ª JORNADA 
     RESULTADOS 
 

Ancorense, 2 - Ambos Rios, 1 
Castanheira, 3 - Caminha, 0 
Águias Souto, 1 - Moreira, 0 

Neiva, 3 - Fachense, 2 
Vila Fria, 2 - Vit. Donas, 5 
Cabaços, 0 - Bertiandos, 0 

Chafé, 2 - Formariz, 0 
Nogueirense, 4 - Soutelense, 1 

 

CAMPEONATO 
DISTRITAL 

JUVENIS 
 

3ª JORNADA 
RESULTADOS 

 
Luciano, 0 - Valenciano, 2 

Ponte Barca, 2 - Barroselas, 2 
Qt. Oliveira, 4 - Lanheses, 0 
Darquense, 0 - Vit. Piães, 1 
Vianense, 4 - Areosense, 1 
Cerveira, 2 - Vila Fria, 1 
Caminha, 4 - Adecas. 2 

Deocriste, 1 - Grecudega, 5 
 

4ª JORNADA 
RESULTADOS 

 
Valenciano, 2 - Deocriste, 0 
Barroselas, 3 - Luciano, 0 

Lanheses, 2 - Ponte Barca, 3 
Vit. Piães, 0 - Qt. Oliveira, 0 
Areosense, 1 - Darquense, 4 

Vila Fria, 1 - Vianense, 4 
Adecas, 0 - Cerveira, 2 

Grecudega, 4 - Caminha, 1 

 

CAMPEONATO 
DISTRITAL 
INICIADOS 

 

3ª JORNADA 
RESULTADOS 

 
Paçô, 7 - Vila Franca, 0 

Courense, 0 - Cerveira, 3 
Âncora Praia, 0 - Vianense A, 7 
Melgacense, 0 - Darquense, 5 
Vianense B,  0 - Qt. Oliveira, 2 
Barroselas, 16 - Torreenses, 0 
Valenciano, 0 - Ponte Barca, 3 

Vila Fria, 4 - Luciano, 0 
 

4ª JORNADA 
RESULTADOS 

 
Vila Franca, 1 - Vila Fria, 11 

Cerveira, 0 - Paçô, 1 
Vianense A, 8 - Courense, 0 

Darquense, 1 - Âncora Praia, 0 
Qt. Oliveira, 13 - Melgacense, 0 
Torreenses, 2 - Vianense B, 10 
Ponte Barca, 1 - Barroselas, 1 

Luciano, 1 - Valenciano, 9 

ISIDRO PEREIRA, DE LOVELHE, 
VENCEU PROVA DE ATLETISMO 

EM ESPANHA 
 

Pelo segundo ano consecutivo o atleta de Love-
lhe, Isidro Pereira, de 15 anos, venceu uma prova de 
atletismo em Espanha. 

Isidro Pereira foi o melhor atleta masculino na 
prova em que participou e a viguesa Sara Perez Rodri-
guez foi a melhor no escalão feminino. 

TAÇA ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL 
DE VIANA DO CASTELO 

 

FUTSAL FEMININO 
 

RESULTADO DO SORTEIO  
 

1/4 FINAL - 1.ª MÃO 
 

JOGOS PARA O DIA 23 DE NOVEMBRO 
 

Casa do Povo de Freixo / A.R.C. Arcos São Paio 
Grupo Desp. Castanheira / Académico Clube Viana 
Centro Social Par. Moreira / G. C. L. Paço do Lima 

Junta Freguesia Deão / A.R.A. - Riba de Âncora 
 

Os jogos da 2.º mão efectuam-se em 7/12/2002 

DESPORTO DO INATEL 
 

 Encontram-se abertas as inscrições - época de 
2002/2003 - até ao dia 22 de Novembro, para as 
seguintes provas: 
 Torneio Aberto de Voleibol, cujo início será em 23 
de Novembro; e Torneio Aberto de Ténis de Mesa, 
com início marcado para o mesmo dia 23 de Novem-
bro. 


