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CARLOS o feirante
DE CALÇADO

TODOS OS SÁBADOS NA FEIRA
DE VILA NOVA DE CERVEIRA

PREÇOS IMBATÍVEIS
Lugar dos Outeirais
4920-042 COVAS - V.N. CERVEIRA
Telm.: 966 492 310  /  Fax: 251 943 181
E-mail: carlos.o.feirante@mail.telepac.pt

FARMÁCIA CERQUEIRA
24 horas ao seu serviço

todos os dias do ano, sempre!
Rua Queirós Ribeiro, 23-25

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

CREDIVISÃO
10 MESES

SEM JUROS
EM VILA NOVA DE CERVEIRA:

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

CERVEIRA NOVA - Edição n.º 871, de 20 de setembro de 2009

Maria Gabriela Correia Pereira Baptista
Notária

CARTÓRIO NOTARIAL DE
VILA NOVA DE CERVEIRA

EXTRACTO
 Certifi co, para efeitos de publicação que, por escritura 
de dezoito de Agosto de dois mil e nove, lavrada de fl s. 6 a fl s. 
7v, do Livro de Notas para Escrituras Diversas número Setenta e 
Um-E, deste Cartório, Maria Isabel Correia de Brito, N.I.F. 167 
639 846, titular do cartão de cidadão n.º 00913004, válido até 
18.06.2013 e marido, José Joaquim Correia da Cunha, N.I.F. 
167 645 226, titular do cartão de cidadão n.º 02798720, válido 
até 18.06.2013, casados sob o regime da comunhão geral, am-
bos naturais da freguesia de Cornes, concelho de Vila Nova de 
Cerveira, onde residem, no lugar de Carvalhal, declaram que são 
donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, dos se-
guintes imóveis, sitos na aludida freguesia de Cornes:
Verba um:
 Prédio rústico, composto por terreno de pinhal, com 
a área de mil quatrocentos e noventa metros quadrados, sito no 
lugar de Lasseiras, a confrontar do norte com José Avelino Fer-
nandes, do sul com João Batista Roleira, do nascente com junta 
de freguesia e do poente com herdeiros de Alfredo José Marinho, 
OMISSO na Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de 
Cerveira, inscrito na respetiva matriz sob o artigo 813, com o va-
lor patrimonial tributário de 9,16€, a que atribuem o valor de cem 
euros. 
Verba dois:
 Prédio rústico, composto por terreno de pinhal, com 
a área de oitocentos metros quadrados, sito no lugar de Barge, 
a confrontar do norte com José António Bouçós, do sul com Cé-
sar Coimbra, do nascente com José Maria Martins e do poente 
com José Joaquim Alves, OMISSO na Conservatória do Registo 
Predial de Vila Nova de Cerveira, inscrito na respetiva matriz sob 
o artigo 412, com o valor patrimonial tributário de 8,14€, a que 
atribuem o valor de cem euros. 
 Que desconhecem os artigos da anterior matriz rústica, 
o que declaram sob sua inteira responsabilidade. 
 Que adquiriram os referidos prédios no ano de mil no-
vecentos e oitenta por partilha, com os demais interessados, dos 
bens deixados por óbito de Calisto Cândido de Brito e mulher, 
Vitalina de São José Correia, respetivamente pais e sogros de-
les, justifi cantes, residentes que foram no dito lugar de Carvalhal, 
partilha essa que não chegou a ser formalizada, tendo logo en-
trado na posse dos mesmos, pelo que há mais de vinte anos que 
os possuem, sem interrupção, nem ocultação de quem quer que 
seja. 
 Que tal posse tem sido mantida e exercida em nome 
próprio, de boa-fé ininterrupta e ostensivamente, com o conhe-
cimento da generalidade das pessoas e sem oposição, nem vio-
lência de quem quer que seja, gozando de todas as utilidades por 
eles proporcionadas, cortando o mato, procedendo à sua limpe-
za e aproveitando as suas utilidades, pagando as contribuições 
que sobre os citados prédios incidem, agindo assim, quer quanto 
aos encargos, quer quanto à fruição por forma correspondente 
ao exercício do direito de propriedade, ao praticarem os diversos 
atos de uso, fruição, posse e defesa da propriedade, na convic-
ção de que não lesam, nem nunca lesaram quaisquer direitos de 
outrem. 
 Que, assim, tem a sua posse sobre os indicados pré-
dios vindo a ser contínua, pública e pacífi ca, factos que integram 
a fi gura jurídica de usucapião, que invocam. 
 Que, nestes termos, adquiriram os mencionados pré-
dios por usucapião, não tendo dado o modo de aquisição, título 
que lhes permita fazer prova do seu direito de propriedade perfei-
ta. 
 ESTÁ CONFORME E CONFERE COM O ORIGINAL 
NA PARTE TRANSCRITA.
 Cartório Notarial, dezoito de agosto de dois mil e nove. 

A Notária,
Maria Gabriela Correia Pereira Baptista 
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Notária

CARTÓRIO NOTARIAL DE VILA NOVA DE CERVEIRA

EXTRACTO
 Certifi co, para efeitos de publicação que, por escritura 
de vinte e um de Agosto de dois mil e nove, lavrada de fl s. 27 
a fl s. 28v, do Livro de Notas para Escrituras Diversas número 
Setenta e Um-E, deste Cartório, Francisco Manuel Catarino, 
N.I.F. 108 135 306, titular do Cartão de Cidadão n.º 04424564, 
válido até 18.05.2014 e mulher, Teresa de Jesus Esteves Gon-
çalves Catarino, N.I.F. 174 919 174, titular do B.I. n.º 9128058, 
emitido em 18.10.2001, pelos S.I.C. de Lisboa, casados sob o 
regime da comunhão geral, naturais, ele da freguesia de Nu-
mão, concelho de Vila Nova de Foz Coa, ela da freguesia e 
concelho de Vila Nova de Cerveira, residentes na Rua Senhora 
da Glória, n.º 130, 4° direito, freguesia da Graça, concelho de 
Lisboa, declaram que são donos e legítimos possuidores, com 
exclusão de outrem, dos seguintes imóveis, sitos na freguesia 
de Candemil, concelho de Vila Nova de Cerveira:

Verba um:
 Prédio rústico, composto por terreno de cultura e vi-
nha em ramada, com a área de três mil e oitenta metros quadra-
dos, sito no lugar de Maceira, a confrontar do norte com António 
Heitor Afonso, do sul e do nascente com José Baptista e do po-
ente com Constantino José Loureiro, OMISSO na Conservatória 
do Registo Predial de Vila Nova de Cerveira, inscrito na respeti-
va matriz sob o artigo 713, com o valor patrimonial tributário de 
52,10€, a que atribuem o valor de CEM EUROS.

Verba dois:
 Prédio rústico, composto por terreno de pinhal e 
mato, com a área de mil e quarenta metros quadrados, sito no 
lugar de Olhais, a confrontar do norte com Eugénio da Rocha, 
do sul com João Baptista Areal, do nascente com Sérgio Gon-
çalves e do poente com Lindolfo Luís de Carvalho, OMISSO 
na Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Cervei-
ra, inscrito na respetiva matriz sob o artigo 1517, com o valor 
patrimonial tributário de 5,19€, a que atribuem o valor de CEM 
EUROS.
 Que desconhecem os artigos da anterior matriz rústi-

ca, o que declaram sob sua inteira responsabilidade.
 Que adquiriram os referidos prédios no ano de mil no-
vecentos e oitenta e três, por doação de José João Esteves, 
viúvo, tio da justifi cante mulher, residente que foi no lugar das 
Cerdeiras, da dita freguesia de Candemil, doação que não che-
gou a ser formalizada, tendo logo entrado na posse dos indica-
dos imóveis, pelo que há mais de vinte anos que os possuem, 
sem interrupção, nem ocultação de quem quer que seja.
 Que tal posse tem sido mantida e exercida em nome 
próprio, de boa-fé ininterrupta e ostensivamente com o conheci-
mento da generalidade das pessoas e sem oposição, nem vio-
lência de quem quer que seja, gozando de todas as utilidades 
por eles proporcionadas, cultivando e regando o prédio identifi -
cado sob a verba um, cortando o mato e procedendo à limpeza 
do prédio identifi cado sobre a verba dois, aproveitando todas as 
suas utilidades, pagando as contribuições que sobre os mesmos 
incidem agindo assim, quer quanto aos encargos, quer quanto à 
fruição por forma correspondente ao exercício do direito de pro-
priedade, ao praticarem os diversos atos de uso, fruição, posse 
e defesa da propriedade, na convicção de que não lesam, nem 
nunca lesaram quaisquer direitos de outrem.
 Que, assim, tem a sua posse sobre os indicados pré-
dios vindo a ser contínua, pública e pacífi ca, factos que inte-
gram a fi gura jurídica de usucapião, que invocam.
 Que nestes termos, adquiriram os mencionados pré-
dios por usucapião, não tendo dado o modo de aquisição, título 
que lhes permita fazer prova do seu direito de propriedade per-
feita.

 ESTÁ CONFORME E CONFERE COM O ORIGINAL 
NA PARTE TRANSCRITA.

 Cartório Notarial, vinte e um de agosto de dois mil e 
nove. 

A Notária,
Maria Gabriela Correia Pereira Baptista 
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E  A R T EE  A R T E

FloristaFlorista
Maria da Graça B. A. GomesMaria da Graça B. A. Gomes
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    4920 VILA NOVA DECERVEIRA    4920 VILA NOVA DECERVEIRA
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A. COUTO GUERREIRO, LDA.
Compra e Venda de Propriedades

(Gerência de um Cerveirense)

Rua Rafael Andrade, 16
1169-095 LISBOA

Telefone: 218 850 439  /  Fax: 218 850 771

GUERREIRO E MARTINS, LDA.
CONTABILIDADE

(Gerência de um Cerveirense)

Rua Rafael Andrade, 18
1169-095 LISBOA

Telefone: 218 850 439  /  Fax: 218 850 771

Praia da Mota abandonada
 Há cerca de 12 anos que os autarcas locais andam a 
prometer (em campanha eleitoral, claro) que vão construir uma 
estrada marginal junto ao rio Minho, entre a Mota e Ligo. No 
entanto, não tem passado de promessas. As pessoas que, no 
verão, frequentam a praia da Mota encontram-na nas mesmas 
condições de sempre, desde que foram feitas umas obras possí-
veis há cerca de 25 anos.
 Sempre à espera de que iriam fazer alguns melhora-
mentos, eis que a Câmara, e é de aplaudir, negociou com o Esta-
do a compra do antigo Posto da Guarda Fiscal PARA FINS CUL-
TURAIS E DESPORTIVOS. A cessão, a título defi nitivo, importou 
em Esc.: 4 377 660$00 (€ 21 835,68), sendo o pagamento esca-
lonado: inicial Esc.: 547 000$00 (€ 2 729,42), com a assinatura 
do auto de cessão acrescida de 8 prestações trimestrais no valor 
de 506 123$00 (€ 2 524,53) cada, montante que já incluía o juro 
fi xado em 5%. Ficou claro, nessa Portaria n.º 173/99 (II Série), 
que a cessão fi cava sujeita ao ónus de reversão para o Estado, 
nos termos do n.º 2 do DL 97/70, de 13/03, sem direito a qualquer 
indemnização por benfeitorias realizadas, devendo o imóvel ser 
afeto ao fi m que fundamentou a cessão no prazo máximo de 2 
anos. Os anos passaram e nada se fez, nem no antigo Posto da 
Mota, nem na própria praia, continuando tudo ao abandono. O 
Sr. Presidente da Câmara resolveu, em deliberação camarária 
de 8 de maio de 2002, colocar a concurso público para adjudi-
cação da “Concessão de uso privativo de um recinto destinado 
à instalação de um estabelecimento de bebidas (Bar) de apoio 
às atividades turísticas, desportivas, náuticas e de lazer na Praia 
Fluvial da Mota, em Gondarém”.
 Assim, passou uma “esponja” a um contrato, a título 
defi nitivo, com o Estado, acabando a freguesia por perder € 22 
445 95, que tanta falta faziam aos desportos da nossa freguesia, 
também abandonados.
 E isto porque, não concordando com a atitude da Autar-
quia Camarária, foi exposto a Sua Excelência o Sr. Secretário de 
Estado do Tesouro e das Finanças o caso vertente. Depois das 
averiguações, como impunha a lei, foi dada por nula tal cessão, 
verifi cando-se, logo de seguida, o triste espetáculo de fazerem 
uns grafi tos, onde pretendem injuriar um conterrâneo. Esperei 
estes anos pensando que haveria o bom senso de “borrar” aque-
les grafi tos, porque aos munícipes da terra não os incomodará, 
mas os turistas que cá vêm passar férias sei que fi cam chocados 
ao lerem sempre o mesmo, todos os anos, numa freguesia do 

concelho que se diz da cultura, tão porco quanto o parasita que 
os terá mandado pintar.
 E leio, agora, que a Câmara, fazendo previsões, vai 
mandar construir uma ecovia entre a Mota  e Vila Meã, prevendo-
se a possibilidade de “recuperação da casa da guarda fi scal da 
Mota”. Sua Excelência o Sr. Secretário de Estado informou que 
se o Estado resolvesse vender de novo o dito Posto, que infor-
maria.
 Não existe ainda saneamento básico, nem desse Pos-
to, nem de todo o lugar da Mota, como de muitos outros lugares. 
Casas que deixaram construir recentemente, junto ao rio Minho, 
os esgotos quase vão diretos para o mesmo rio. E ouvimos falar 
no ambiente do concelho. É pena o nosso Jornal não ter espaço 
sufi ciente para, por fotografi as, verem casos fl agrantes de como 
vai este nosso ambiente que nos rodeia.
 Mas já há mais pessoas a repetirem “quem manda aqui 
sou eu...”. Se não, não se viam as nossas oliveiras, património 
desta freguesia de Gondarém, que agora se encontram a embe-
lezar a nossa vila. Pena é que tenha de haver uma lei para tirar 
os “tachos” aos ditos “dinossauros”.
 Para que possa haver alguém que queira ver os docu-
mentos dos trâmites desta cessão, junto remeto cópia dos mes-
mos.

António João Henrique da Cunha
(Gondarém)

O Aeroclube de Cerval aposta na segurança aérea

 Em virtude do erro humano ser responsável por mais 
de noventa por cento dos acidentes aéreos, a direção do Aero-
clube de Cerval, atenta a este facto, organizou no passado dia 
15 de Agosto, uma ação de formação sobre segurança de voo.
 Esta é uma disciplina de uma importância vital, para 
reciclagem de todos os pilotos. É uma forma de nos sensibilizar-
mos da necessidade de adoção de comportamentos e atitudes 
que nos conduzam a uma articulação concertada de procedi-

mentos que muito contribuem para a segurança aérea.
 Cerval (Cerveira/Valença), com a sua sede social em 
Vila Meã, é o maior Campo de voo de ultraleves de  Portugal, 
pelo seu elevado número de aviões e pilotos, e está também nos 
primeiros lugares de aeródromos similares  em Espanha. 
 Milhares de horas de voo e de aterragens são ali efe-
tuadas, sem haver acidentes, com os seus sócios pilotos, no de-
correr de muitos anos.
 Errar é humano. Os acidentes  acontecem com o acu-
mular de uma cadeia de erros. No entanto, utilizando as ferra-
mentas de gestão do erro, podemos minimizá-lo.
 Por isso, efetuamos esta formação, no amplo e con-
fortável salão da sede da Junta de freguesia de Vila Meã, tendo 
comparecido próximo de 30 pilotos .
 O curso teve início às dez horas e terminou às 19:00 
horas. Foi ministrado pelo Comandante Dario Artilheiro, Piloto 
da TAP, e pelo Dr. Gonçalo Areia, ambos diretores da AOPA. 
Trata-se de uma associação portuguesa, fi liada na International 
Owners and Pilot Association, que representa mais de 400.000 
pilotos em todo o mundo. Tem por objetivo difundir e partilhar 
informação e experiência no domínio aeronáutico, contribuindo 
para uma aviação mais segura.  
 Por isso estivemos presentes. Para podermos voar em 
segurança, vivendo.

José M S. Pereira Gomes
(Diretor do Campo de Voo de Cerval) 

De volta aqui
 De volta por mais uns dias a este espaço, venho agra-
decer aos amigos que por aqui comentaram e deixaram um pou-
quinho de si que se chama amizade. 
 Nestes dias visitei lugares lindos e encontrei pessoas 
maravilhosas, que mesmo com algum nome eram singelas e 
amigas, o que não encontro noutras pessoas por estes lados. 
 Visitei um lugar que há muito tinha interesse de ver 
aqui, o Aquamuseu. Gostei muito, em volta tem um lugar apra-
zível, onde se pode desfrutar de um belo jardim, com peque-
nos lagos onde as crianças saltavam para a água límpida e com 
grande relvado. 

 Sempre devemos dar a conhecer o que temos e o que 
é nosso, e tantos são os lugares bonitos que os concelhos tem 
para oferecer, gente hospitaleira e boa, aconselho a visita. 
 Já tinha estado neste lugar, Vila Nova de Cerveira, em 
Dezembro do ano fi ndo, mas como estive no hotel e estava muito 
frio e chuva, não vi grande coisa, desta vez foi melhor embora as 
estradas e restaurantes sempre cheios de gente, mas deu para 
conhecer melhor.

Extraído do site:
http://maripossa.blogs.sapo.pt/140002.html 

Sugestões e outros registos

Construção do novo quartel 
dos Bombeiros Voluntários

 Prosseguem em bom ritmo os trabalhos de construção 
do novo quartel dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Cer-
veira, que deverá fi car concluído até ao fi nal do ano. 
 A nova estrutura, que muito honra os cerveirenses e 
todo o concelho de Vila Nova de Cerveira, fi ca situado na aveni-
da dos Comunidades Portuguesas (lado norte). 
 Como já foi noticiado, no rés-do-chão haverá um átrio 
destinado ao público e fi carão localizados a lavandaria e arreca-
dação de material de combate, sala de refeições, secretaria com 
espaço para arquivo, gabinete médico com camarata e instala-
ções sanitárias de apoio, bloco masculino com balneários, zona 
de banhos, instalações sanitárias e camarata com 10 camas, 
bloco feminino, sala do bombeiro e ginásio.
 No 1.º piso, haverá um espaço reservado às operações 
de comando e um bloco de instalações sanitárias de apoio, sa-
las de comando e ainda a sala da direção, salão nobre, sala 
de formação e instalações sanitárias divididas por sexos e salão 
polivalente.

Gaspar Lopes Viana

“Obama em câmara ardente 
em Vila Nova de Cerveira”

 Hoje, dia 17 de julho de 2009, Barack Hussein Obama 
chega de avião. O objetivo era colocá-lo no Fórum da Bienal, 
mas devido às inúmeras obras foi “trasladado” para o salão dos 
Bombeiros Voluntários.
 A escultura é feita de cera, trabalho feito por um escul-
tor romeno, Laureano Gisga, e cuja obra tem o título “El último 
democrata”. Esta encontra-se no fundo do salão. Segundo in-
formações que recebi, diz-se que é para causar “admiração” e 
“suspanse” no visitante.
 A obra é real, existindo mesmo um caixão, apresenta 
uma decoração ótima que nos mostra uma situação verídica de 
luto. Como é de esperar, o impacto nos visitantes é notável nas 
duas faces: bom e mal.
 Obama é um homem de 48 anos, nascido a 4 de agos-
to de 1961, assumiu a presidência a 20 de janeiro de 2009, ca-
sado com Michelle Obama em 1992. O casal tem duas fi lhas, 
Malia Ann, de 11 anos, e Natasha, de 8 anos. Em 1996 foi eleito 
senador por Illinois (um dos cinquenta estados dos Estados Uni-
dos da América) e que se localiza na região centro-oeste do país. 
Como profi ssões, Obama exercia advocacia, professor de direito 
constitucional e autor. Atualmente dedica-se mais à ocupação 
do seu cargo de nível político. É o 44.º presidente dos Estados 
Unidos da América e o primeiro afro-americano a comandar a 
América.
 Pessoa de muitas boas intenções para o país, no fun-
do como tantos outros políticos democráticos que vão cheios de 
ideias, sem nunca colocar à frente das necessidades do povo a 
fortuna, no fi nal, a ganância reina.
 A questão é: em que se baseou o autor ao realizar tal 
obra e qual o seu princípio?

Marta Vitória
(Cerveira)
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MINHOCERVA - Mediação Imobiliária, Lda.
APEMIP 2894 - AMI 6120

REDE IMOBILIÁRIA DA APEMIP

Praça D. Dinis
C.C. Ilha dos Amores, Loja 7
4920-270 Vila Nova de Cerveira
Tel./Fax. 251 792 013
cerveiracomprarcasa@gmail.com
www.comprarcasa.pt/cerveira

A IMAGEM DOS MEDIADORES
DAS FAMÍLIAS PORTUGUESAS

FRANCO & FERNANDES, Lda.
VENDA DE PNEUS 

ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS
MUDANÇAS DE ÓLEO 

ALINHAMENTO DE DIRECÇÕES
PROMOÇÕES

Lugar das Faias   /  4920-061 GONDARÉM 
Vila Nova de Cerveira  /  Telefone: 251 795 562

CHURRASQUEIRACHURRASQUEIRA  
DO CRUZEIRO

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

FRANGO - COSTELA - CRIOLO - POLVO 
BACALHAU - ESPETADAS

SEMPRE ACOMPANHADO DE BATATA E ARROZ

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

TRADUÇÕESTRADUÇÕES
FRANCÊS  /  INGLÊS  /  ESPANHOLFRANCÊS  /  INGLÊS  /  ESPANHOL

Contactar: Teresa VitorinoContactar: Teresa Vitorino

Licenciada em Tradução e Interpretação SimultâneaLicenciada em Tradução e Interpretação Simultânea
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CERVEIRANOVA - Edição n.º 871, de 20 de setembro de 2009

Maria Gabriela Correia Pereira Baptista
Notária

CARTÓRIO NOTARIAL DE
VILA NOVA DE CERVEIRA

EXTRACTO
 Certifi co, para efeitos de publicação que, por escritura 
de onze de Agosto de dois mil e nove, lavrada de fl s. 82 a fl s. 84, 
do Livro de Notas para Escrituras Diversas número Setenta-E, 
deste Cartório, Baltasar Alfredo Fernandes, que também usa o 
nome Baltazar Alfredo Fernandes, N.I.F. 105 447 056, titular do 
B.I. n.º 1970949, emitido em 14.12.1981, pelo C.I.C.C. de Lisboa 
e mulher, Maria Cândida Vicente Areias, N.I.F. 105 447 048, ti-
tular do Cartão de Cidadão n.º 02802881, válido até 09.09.2013, 
casados sob o regime da comunhão geral, ambos naturais da 
freguesia de Cornes, concelho de Vila Nova de Cerveira, onde 
residem, no lugar de Carvalhal, declaram que são donos e le-
gítimos possuidores, com exclusão de outrem, dos seguintes 
imóveis, sitos na freguesia de Cornes, concelho de Vila Nova de 
Cerveira:

Verba um:
 Prédio urbano, composto por casa de habitação com 
a área coberta de quarenta e oito metros quadrados, um anexo 
com a área de trinta e nove vírgula cinco metros quadrados e um 
recinto com a área de mil e quatrocentos metros quadrados, sito 
no lugar de Carvalhal, a confrontar do norte com caminho públi-
co, do sul, do nascente e do poente com Carmelinda de Barros, 
OMISSO na Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de 
Cerveira, inscrito na respetiva matriz sob o artigo 299, com o 
valor patrimonial tributário de 1.880,18€ e atribuído de DOIS MIL 
EUROS. 

Verba dois:
 Prédio rústico, composto por terreno de cultura e vi-
nha em ramada, com a área de seiscentos metros quadrados, 
sito no lugar da Casa, a confrontar do norte com herdeiros de 
Secundino Cândido Lopes, do sul com Carmelinda de Barros, do 
nascente e do poente com caminho público, OMISSO na Con-
servatória do Registo Predial de Vila Nova de Cerveira, inscrito 
na respetiva matriz sob o artigo 52, com o valor patrimonial tribu-
tário de 27,88€ e atribuído de CEM EUROS.
 Que adquiriram os referidos prédios no ano de mil no-
vecentos e setenta, por doação que não chegou a ser formali-
zada, feita por Severino Augusto Marinho Areias e mulher Ana 
Luísa Vicente, pais da justifi cante mulher, residentes que foram 
no lugar da Chão, da dita freguesia de Cornes, pelo que há mais 
de vinte anos que os possuem, sem interrupção, nem ocultação 
de quem quer que seja. 
 Que tal posse tem sido mantida e exercida em nome 
próprio, de boa-fé, ininterrupta e ostensivamente, com o conhe-
cimento da generalidade das pessoas e sem oposição, nem vio-
lência de quem quer que seja, tendo permanentemente ocupado 
o prédio identifi cado sob a verba um onde estabeleceram a sua 
residência própria permanente, efetuando e custeando obras de 
conservação no mesmo, cultivando, regando e podando o pré-
dio identifi cado sob a verba dois, gozando dos rendimentos por 
ambos proporcionados, pagando as contribuições que sobre os 
mesmos incidem, agindo assim, quer quanto aos encargos, quer 
quanto à fruição por forma correspondente ao exercício do direito 
de propriedade, ao praticarem os diversos atos de uso, fruição, 
posse e defesa da propriedade, na convicção de que não lesam, 
nem nunca lesaram quaisquer direitos de outrem. 
 Que, assim, tem a sua posse sobre os indicados pré-
dios vindo a ser contínua, pública e pacífi ca, factos que integram 
a fi gura jurídica de usucapião, que invocam. 
 Que, nestes termos, adquiriram os mencionados pré-
dios por usucapião não tendo, dado o modo de aquisição, título 
que lhes permita fazer prova do seu direito de propriedade per-
feita. 
 ESTÁ CONFORME E CONFERE COM O ORIGINAL 
NA PARTE TRANSCRITA.
 Cartório Notarial, onze de agosto de dois mil e nove.

A Notária,
Maria Gabriela Correia Pereira Baptista
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Notária

CARTÓRIO NOTARIAL DE VILA NOVA DE CERVEIRA

EXTRACTO
 Certifi co, para efeitos de publicação que, por escritura 
de dezoito de Agosto de dois mil e nove, lavrada de fl s. 8 a fl s. 9 
verso, do Livro de Notas para Escrituras Diversas número Seten-
ta e Um-E, deste Cartório, Maria Isabel Correia de Brito, N.I.F. 
167 639 846, titular do cartão de cidadão n.º 00913004, válido 
até 18.06.2013 e marido, José Joaquim Correia da Cunha, 
N.I.F. 167 645 226, titular do cartão de cidadão n.º 02798720, 
válido até 18.06.2013, casados sob o regime da comunhão ge-
ral, ambos naturais da freguesia de Cornes, concelho de Vila 
Nova de Cerveira, onde residem, no lugar de Carvalhal, decla-
ram que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de 
outrem, dos seguintes imóveis, sitos na aludida freguesia de 
Cornes:

Verba um:
 Prédio rústico, composto por terreno de cultura, sito 
no lugar de Amieiro, descrito na Conservatória do Registo Pre-
dial de Vila Nova de Cerveira, sob o número mil e noventa e 
seis, inscrito na respetiva matriz sob o artigo 1211, com o valor 
patrimonial tributário de 66,35€ a que atribuem valor de setenta 
e cinco euros.

Verba dois:
 Prédio rústico, composto por terreno de pinhal, sito 
no lugar de Fojacos, descrito na Conservatória do Registo Pre-
dial de Vila Nova de Cerveira, sob o número mil e noventa e 
oito, inscrito na respetiva matriz sob o artigo 1564, com o valor 
patrimonial tributário de 23,10€ a que atribuem o valor de cem 
euros.

Verba três:
 Prédio rústico, composto por terreno de pinhal, sito 
no lugar de Lagoa de Badão, descrito na Conservatória do Re-
gisto Predial de Vila Nova de Cerveira, sob o número mil e no-
venta e nove, inscrito na respetiva matriz sob o artigo 1606, com 
o valor patrimonial tributário de 9,06€ a que atribuem o valor de 
setenta e cinco euros.
 Que uma de quatro partes indivisas do prédio identi-

fi cado sob a verba um, duas de sete partes indivisas do prédio 
identifi cado sob a verba dois e metade indivisa do prédio iden-
tifi cado sob a verba três se encontram registadas a seu favor 
conforme apresentação doze de dez de Agosto de dois mil e 
nove. 
 Que as restantes partes indivisas, ou seja, três quartos 
do prédio identifi cado sob a verba um, cinco sétimos do prédio 
identifi cado sob a verba dois e a outra metade do prédio identi-
fi cado sob a verba três, foram por eles adquiridas no ano de mil 
novecentos e setenta, por doação que não chegou a ser titula-
da, feita por Ilídio José da Cunha, respetivamente seu sogro e 
pai, residente que foi no lugar da Cevidade, pelo que há mais de 
vinte anos que os possuem, sem interrupção, nem ocultação de 
quem quer que seja. 
 Que tal posse tem sido mantida e exercida em nome 
próprio, de boa-fé ininterrupta e ostensivamente, com o conhe-
cimento da generalidade das pessoas e sem oposição, nem vio-
lência de quem quer que seja, gozando de todas as utilidades 
por eles proporcionadas, cultivando, regando, cortando o mato, 
procedendo à sua limpeza e aproveitando as suas utilidades, 
pagando as contribuições que sobre os citados prédios incidem, 
agindo, assim, quer quanto aos encargos, quer quanto à fruição 
por forma correspondente ao exercício do direito de proprieda-
de, ao praticarem os diversos atos de uso, fruição, posse e defe-
sa da propriedade, na convicção de que não lesam, nem nunca 
lesaram quaisquer direitos de outrem.
 Que, assim, tem a sua posse sobre os indicados bens 
vindo a ser contínua, pública e pacífi ca, factos que integram a 
fi gura jurídica de usucapião, que invocam.
 Que, nestes termos, adquiriram os mencionados bens 
por usucapião, não tendo dado o modo de aquisição, título que 
lhes permita fazer prova do seu direito de propriedade perfeita.
 ESTÁ CONFORME E CONFERE COM O ORIGINAL 
NA PARTE TRANSCRITA.
 Cartório Notarial, dezoito de agosto de dois mil e 
nove.

A Notária,
Maria Gabriela Correia Pereira Baptista

www.cerveiranova.pt
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ABERTURA DO CENTRO ESCOLAR DA VILA 
E DO NOVO QUARTEL DOS BOMBEIROS
Não havendo contratempos, a estrutura letiva será inaugurada no dia 25, sexta-feira, enquanto o novo quartel dos bombeiros entra 
em funcionamento do dia 1 de Outubro, feriado municipal. Ambos os equipamentos, fundamentais em questões educativas e de 
segurança de bens e pessoas, representaram um investimento de 3,3 milhões de euros. 

26 de Agosto
 

SUMÁRIO DA REUNIÃO
 
Ordem do dia
 
Órgão Executivo
 

Aprovação da ata da reunião de 12 de Agosto de • 
2009
Alterações ao plano plurianual de investimentos, ao • 
plano de atividades municipais e ao orçamento da 
despesa

 
Serviços Municipais
 

Imposto Municipal sobre Imóveis – Fixação da taxa • 
para o ano 2010
Taças VI Festa da História de Vila Nova de Cerveira• 

 
Rendas e Concessões
 

Helena Fernanda Leite Pereira – Rendas em atraso• 
 
Juntas de Freguesia
 

Junta de Freguesia de Reboreda – Reforço de verba• 
Minuta de Protocolo/Núcleo Interpretativo dos Moi-• 
nhos da Gávea – Junta de Freguesia de Reboreda
Junta de Freguesia de Sapardos – Conclusão arran-• 
jo urbanístico

 
Associações Culturais, Desportivas e 
Humanitárias
 

Clube Desportivo de Cerveira – Pedido de patrocínio• 
 
Expediente e Assuntos Diversos
 

UNISELF – Técnicos de Alimentação – Plano de • 
contingência – Gripe A
Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de • 
Portugal – Medidas de Prevenção da Gripe A (H1N1)
CIM Alto Minho – Regimento da Assembleia Munici-• 
pal
Associação Nacional de Municípios Portugueses – • 
Transferência de pessoal não docente – Encargos 
com ADSE
AHRESP/Associação de Hotelaria, Restauração e • 
Similares de Portugal – Reconversão dos estabeleci-
mentos de alojamento local
Casa Cerveirense – Convite para associado• 
Vale do Minho – Comunidade Intermunicipal – Nova • 
denominação
TMN – Telecomunicações Móveis Nacionais, AS – • 
Serviços públicos essenciais – Alteração à lei
Assembleia da República – Requerimento dos depu-• 
tados Pedro Mota Soares e António Carlos Monteiro
Imelda Gilespie-Wilkinson – Fun Kids – Aprender • 
inglês a brincar
CIM Alto Minho – Quota extraordinária• 
Resumo diário da tesouraria• 
Aprovação da ata em minuta• 
Período de intervenção aberto ao público• 

12 de Agosto
 

SUMÁRIO DA REUNIÃO
 
Ordem do dia
 
Órgão Executivo
 

Aprovação da ata da reunião de 29 de Julho de 2009• 
 
Juntas de Freguesia
 

Junta de Freguesia de Mentrestido – Toponímia• 
Junta de Freguesia de Vila Nova de Cerveira – Colo-• 
cação de sinal de trânsito

 
Associações Culturais, Desportivas e 
Humanitárias
 

Clube Desportivo de Cerveira – Apresentação de • 
órgãos sociais
Associação dos Amigos dos Espaços Naturais de • 
Reboreda – Inauguração dos Moinhos da Gávea

 
Escolas do Concelho
 

Escola Superior Gallaecia – 1º Encontro de Fotogra-• 
fi a em Vila Nova de Cerveira

 
Requerimentos de Interesse Particular
 

Maria Idalina Fontaínhas – Transporte de José Car-• 
los Mesquita Fontaínhas
Horário de Funcionamento – Fábio Emanuel Louren-• 
ço Esteves

 
Expediente e Assuntos Diversos
 

Ministério da Economia e da Inovação – Prospeção • 
e pesquisa de depósitos minerais de quartzo, felds-
pato e lítio
Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cida-• 
dão Defi ciente Mental
Estradas de Portugal, SA – Transferência de lanços • 
com acesso à Ponte Internacional de Cerveira/
Goyan, na extensão de 1,596 Km
Resumo diário da tesouraria• 
Aprovação da ata em minuta • 

O Centro Escolar da Vila, que começou a ser construído em 
Novembro de 2008, engloba dois pisos que, por razões de 
topografi a e segurança, possuem saída direta para o exterior, 
garantindo as melhores condições de aprendizagem nos pri-
meiros patamares de ensino. 
 
Com um investimento de 2 milhões de euros, a nova estrutu-
ra letiva cumpre os princípios da carta educativa concelhia e 
destina-se a receber 254 alunos (230 do primeiro ciclo e 24 
do pré-primário) da sede do concelho e das freguesias de 
Sopo, Lovelhe, Loivo, Gondarém e Reboreda. 

Para o autarca local, José Manuel Carpinteira, o novo centro 
educativo, que satisfaz os objetivos previstos no programa 
nacional de reordenamento da rede educativa, permitirá re-
qualifi car o parque escolar, reforçar as condições do ensino 
no concelho e diminuir o absentismo e abandono escolar.

 Além do centro escolar da vila, Vila Nova de Cerveira pos-
suíra, no próximo ano letivo, mais um equipamento educativo 
que fi cará localizado no lugar da Cabreira, em Campos, para 
dar cobertura aos alunos daquela freguesia e de Candemil, 
Gondar, Sapardos, Cornes, Mentrestido, Vila Meã, e Noguei-
ra. 
 
O novo quartel dos bombeiros voluntários de Vila Nova de 
Cerveira, com um valor aproximado de 1,3 milhões de euros 
e situado na saída norte da sede do concelho junto à Estrada 
Nacional 13, compreende três espaços distintos: nave para 
aparcamento de viaturas, área administrativa e operacional e 
espaço para estabelecimento de bebidas.

O parque de viaturas, com uma dimensão de 56,20 x 16,50 
metros, receberá espaços de ofi cina, lavagem de viaturas, 
instalação sanitária de apoio e arrecadação de peças e óle-
os.  A área administrativa e operacional, com 36,70 x 16,50 
metros, distribui-se por dois pisos.

No rés-do-chão, “fi ca” a lavandaria, arrecadação de material 
de combate, sala de refeições, zona técnica/casa de máqui-
nas, gabinete médico com camarata de saúde adjacente, 
sala do bombeiro e ginásio, bloco masculino com balneários 
e instalações sanitárias, e bloco feminino com as mesmas 
dependências.

O volume do primeiro piso alberga uma área para telecomuni-
cações, gabinete da direção, salão nobre, sala de formação, 
instalações sanitárias e salão polivalente com saída direta 
para o exterior, onde serão criados espaços ajardinados e 
passeios de acesso pedonal.

A construção do novo quartel dos bombeiros obedece a duas 
ideias estratégicas. Por um lado, pretende-se uma maior fun-
cionalidade e operacionalidade dos “soldados da paz” e, por 

outro, reforçar a componente social e artística do concelho 
através da reconversão do atual edifício num espaço poliva-
lente de apoio à cultura. 

Novo quartel dos Bombeiros Voluntários
de Vila Nova de Cerveira

Centro Escolar de Vila Nova de Cerveira
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MEDALHA DE MÉRITO CONCELHIO

Um residente no concelho de 
Vila Nova de Cerveira nos 
detidos na “operação combate 
tráfi co de droga” levada a cabo 
pelo Comando Territorial da 
GNR de Viana do Castelo

 Cinco indivíduos do sexo masculino, com residência 
nos concelhos de Viana do Castelo, Porto, Vila Nova de Gaia, 
Ermesinde e Vila Nova de Cerveira, foram detidos por elementos 
do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo.
 Foram-lhes apreendidas 130 plantas de “canábis sati-
va”, além de várias quantidades de haxixe, liamba, pistolas, arti-
gos eletrónicos, telemóveis e uma viatura.
 Os indivíduos em questão têm idades entre os 24 e os 
29 anos e ainda um outro com 38 anos.
 Os detidos foram presentes ao Tribunal Judicial da Co-
marca de Viana do Castelo.

Festa dos “Amigos de 
Cerveira”, na América, é no dia 
25 de outubro e comemora 
25 anos de existência
 Tal como acontece anualmente, mais uma vez vai ter 
realização, nos Estados Unidos da América, concretamente em 
Newark, a festa dos “Amigos de Cerveira”.
 É no dia 25 de outubro, a partir das 13 horas locais, que 
no salão de N.S. de Fátima se vão comemorar as bodas de prata 
(25 anos de realizações) de um acontecimento que ao longo de 
duas décadas e meia tem ajudado instituições e coletividades 
cerveirenses, bem como variadas famílias carenciadas.
 Quem estiver interessado em participar neste evento, 
poderá entrar em contacto com António Castro (Mô), através do 
telefone (973) 344-1657, para os restaurantes Ibéria e Peninsu-
lar.

Nova direção pedagógica do 
Colégio de Campos com 
Margarida Barbosa como 
diretora
 Desde 1 de setembro de 2009 que se encontra cons-
tituída a nova direção pedagógica do Colégio de Campos, que 
conta com os seguintes elementos: 
 Diretora pedagógica - Maria Margarida da Rocha Bar-
bosa;
 Assessores: Vítor Manuel da Silva Alves e Filipe José 
Serra Moreira Ferreira.
 De salientar o regresso àquele estabelecimento de en-
sino da docente Margarida Barbosa que num passado não muito 
distante desenvolveu, ali, um trabalho de destaque.
 Assim, com a nova direção pedagógica, o Colégio de 
Campos prepara-se para continuar a desenvolver a sua positiva 
atividade em prol do ensino.

Assassinou, há cinco anos, 
a mãe e a avó
Familiar de uma médica e de uma 
educadora de infância, que 
trabalharam em Cerveira, suicidou-se 
em Santa Cruz do Bispo
 Em 23 de agosto suicidou-se, com um cinto, na ala psi-
quiátrica do Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo, 
em Matosinhos, Lopo Júnior Sampaio, de 30 anos, solteiro, que 
em 9 de dezembro de 2004 assassinou, com uma catana, a avó, 
de 83 anos, e a mãe, de 53.
 Cumpria uma medida de internamento de 16 anos e, 
com cerca de 5 anos de reclusão, pretendia usufruir de algumas 
saídas precárias, o que, pelos vistos, não conseguiu.
 Segundo os médicos especialistas, sofria de uma 
psicose esquizofrénica grave, «sendo obcecado pelos antigos 
guerreiros samurais e por tudo o que se relacionava com artes 
marciais».
 A médica Marie Therese Beyer Sampaio (avó) prestou 
serviço no Centro de Saúde de Vila Nova de Cerveira e a fi lha, 
Maria Teresa Sampaio Silveira (mãe do Lopo Sampaio) era edu-
cadora de infância em Lovelhe.

Tomate com 1,660 kg 
cultivado em Cerveira

 Numa área de terreno que se localiza no interior da 
“Quinta das Laranjeiras”, em Cerveira, foi cultivado, por Manuel 
Travessa Martins, um tomate com o peso de 1,660 kg.
 A invulgaridade deste exemplar, a sobressair numa 
considerável plantação de tomates, chamou a atenção de todas 
as pessoas que tiveram a oportunidade de o admirar.
 Manuel Travessa Martins, que reside no Bairro de São 
Roque, na sede do concelho de Vila Nova de Cerveira, diz que 
ainda há pouco tempo viu uma notícia na TV em que a um toma-
te com apenas 1,200 kg deram honras de “vedeta”.
 Que faça chegar fotografi as do seu exemplar a meios 
televisivos e poderá ser que lhe deem o destaque que merece.

Onze concorrentes, em 
Cerveira, para dois postos 
de trabalho da carreira de 
assistente operacional
 Através do Aviso n.º 15168/2009 a Câmara Municipal 
de Vila Nova de Cerveira tornou público «a lista unitária de orde-
nação fi nal do procedimento concursal   comum para preenchi-
mento de dois postos de trabalho, a termo certo, da carreira de 
assistente operacional».
 Houve onze concorrentes para ocupar os referidos 
postos de trabalho, tendo-se classifi cado com mais valores Maria 
Manuela Conde Venade dos Santos, com 16,50 valores, e Sónia 
Beatriz Santos Salgueiros, com 15,83 valores.

Feriado Municipal de Vila Nova 
de Cerveira é no dia 1 de 
outubro e várias cerimónias 
assinalarão a efeméride
 É no dia 1 de outubro que no concelho de Vila Nova de 
Cerveira se comemora o feriado municipal.
 Várias cerimónias irão assinalar a data de 1 de outu-
bro, em que o Rei D. Dinis concedeu o primeiro Foral, já que o 
segundo Foral foi outorgado pelo Rei D. Manuel, em 1512.
 Segundo José Leal Diogo, no “Roteiro de Vila Nova de 
Cerveira” «o Rei Lavrador outorgou o primeiro Foral de Vila Nova 
de Cerveira e determinou que o concelho tivesse ampla área, 
para o que tirou ao concelho de Caminha a freguesia de Mango-
eiro e duas partes da freguesia de Covas, com largos montados 
até à serra de Arga».

Três pessoas atropeladas 
numa procissão de velas na 
freguesia de Covas
 Foi em 5 de setembro que no decorrer de uma procis-
são de velas, em louvor de Nossa Senhora de Fátima, na fregue-
sia de Covas, três pessoas fi caram feridas por terem sido atro-
peladas por um veículo automóvel, cujo condutor não se teria 
apercebido da passagem desse ato religioso pela via pública.
 Felizmente que as lesões das três pessoas atropeladas 
não foram muito graves, pelo que depois de assistidas no Centro 
Hospitalar do Alto Minho, em Viana do Castelo, regressaram às 
suas residências.
 Os festejos em louvor de Nossa Senhora de Fátima na 
freguesia de Covas decorreram durante o fi m de semana de 5 e 
6 de setembro.

Inaugurado edifício onde, 
entre outros serviços, funciona 
a nova sede da Junta de 
Freguesia de Covas

Fotografi a Brigadeiro

 Com a presença de diversas entidades, foi inaugurado 
o edifício onde funciona a nova sede da Junta de Freguesia de 
Covas, bem como os serviços da extensão de saúde e ainda o 
posto dos CTT.
 Não obstante os serviços já estarem a funcionar há 
meses, na nova casa só agora se procedeu à inauguração com 
a bênção do edifício e o descerrar de uma placa alusiva.
 Refi ra-se que o antigo edifício onde funcionavam os 
serviços da autarquia local já não correspondiam às realidades 
atuais.

Associação Cultural de 
Nogueira organizou 
passeio à Galiza
 A Associação Recreativa e Cultural de Nogueira orga-
nizou para associados, no dia 6 de setembro, um passeio à ci-
dade da Corunha, na vizinha Galiza, tendo participado cerca de 
seis dezenas de pessoas que, durante um dia, desfrutaram do 
convívio e das belezas naturais que ao longo do percurso, e já 
no interior daquela cidade galega, foram observando.
 A Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira e o Colé-
gio de Campos colaboraram nesta iniciativa, tendo posto à dispo-
sição da organização duas viaturas para o transporte daqueles 
que não quiseram prescindir deste passeio.
 Também a Junta de Freguesia de Nogueira se envol-
veu na colaboração com a Associação Recreativa e Cultural. 

Festa da História trouxe a 
Cerveira elevado número 
de pessoas

- A inquisição teve destaque
 Durante três dias decorreu em Vila Nova de Cerveira a 
Festa da História, uma organização que trouxe à sede do conce-
lho, de 28 a 30 de agosto, elevado número de pessoas.
 Tendo como tema central a “Inquisição em Cerveira”, 
o evento apresentou, como vem sendo habitual nas últimas re-
alizações anuais, todas as características das feiras medievais 
que durante o verão têm decorrido por variados pontos do nosso 
país.
 Além dos visitantes portugueses registou-se a presen-
ça de muitos espanhóis, especialmente mais notório no sábado, 
29 de agosto, dia de feira semanal, em que os nossos vizinhos 
apareceram em maior número do que nos outros dias da Festa 
da História.



Cerveira Nova - 20 de setembro de 2009 Informação do Concelho | 7

www.cerveiranova.pt

Pague a sua assinatura através dePague a sua assinatura através de
transferência bancária para a conta com otransferência bancária para a conta com o

NIB: 0033-0000-50077499264-05NIB: 0033-0000-50077499264-05

FUNERAIS
EM COVAS

Foi a sepultar, para o Cemitério Paro-
quial de Covas, CARLOS MANUEL DOS 
REIS MELO, de 74 anos, viúvo, que residia 
no lugar de Fontela.

EM FRANÇA
Uma natural de Campos, MARIA DA 

CONCEIÇÃO SOARES AMORIM, de 85 
anos, viúva, foi enterrada em Rully (França), 
onde residia.

EM GONDAR
Falecido em Lisboa, onde residia, NOR-

BERTO JOSÉ GONÇALVES DA SILVA, de 
74 anos, veio a sepultar no Cemitério Paro-
quial de Gondar.

O falecido, que era casado, era natural 
da freguesia de Sapardos.

EM VILA NOVA DE CERVEIRA
Com a proveta idade de 98 anos de ida-

de foi a sepultar, no Cemitério Municipal de 
Vila Nova de Cerveira, MARIA BARBOSA 
RIBEIRO, viúva, que residia na Rua do Belo 
Cais, na sede do concelho.

EM LOVELHE
Também para o Cemitério Municipal, foi 

a enterrar JÚLIO JUSTINO DA COSTA, de 
78 anos.

O falecido, que era casado, residia no 
lugar de Pardinheiros, em Lovelhe.

EM NOGUEIRA

JOÃO BATISTA RIBEIRO FERNAN-
DES, de 52 anos, foi a sepultar no Cemitério 
Paroquial de Nogueira. O extinto, que era 
casado, residia no lugar do Monte.

Às famílias de luto apresentamos sentidas 
condolências.

Nacos do Alto Minho

A festa da “vaidosa” e o seu 
signifi cado afetivo para 

cerveirenses e espanhóis

 Diz o poema “É assim a nossa vida”, em determina-
do ponto da sua “viagem” pelas freguesias do concelho de Vila 
Nova de Cerveira, em visita aos santos mais representativos de 
cada paróquia: «...S. Paio mandou-me a Loivo visitar Santa Ma-
rinha  /  Era demais tanta corrida para um fraco coração  /  Que 
só em Lovelhe ganhou forças aos pés da Encarnação  /  Meus 
olhos fi caram tristes  /  Minha alma estava muda  /  Só sorrindo 
em Mentrestido, junto à Senhora da Ajuda  /  Senhora de belo 
porte  /  Vaidosa como a de Cerveira...».
 Exatamente. O apodo “vaidosa”, relativo à imagem de 
Nossa Senhora da Ajuda que existe na capela com o mesmo 
nome à entrada do Castelo de Vila Nova de Cerveira, já deixou 
de ser exclusivo dos antigos habitantes do interior das muralhas 
(a maior parte, infelizmente, já falecida) e entrou na linguagem 
de muitas pessoas, especialmente dos residentes na sede do 
concelho.
 E foi na sede do concelho cerveirense que, recente-
mente, houve festejos em louvor de Nossa Senhora da Ajuda 
onde pudemos apreciar, entre outros atrativos, o vistoso arco e 
o colorido tapete que na minha freguesia de naturalidade e paró-
quia onde fui batizado os devotos quiseram executar.
 Salientar, também, que se no passado os espanhóis 
atravessavam o rio Minho de barco para assistirem às festas da 
“vaidosa”, agora vêm, na mesma, mas utilizando um meio de 
notório signifi cado afetivo: a “Ponte da Amizade”.

José Lopes Gonçalves

IV Festival de Bandas de 
Música no dia 27 de setembro 
em Cerveira
 Tal como temos vindo a noticiar, realiza-se no dia 27 de 
setembro, na sede do concelho de Vila Nova de Cerveira, o IV 
Festival de Bandas de Música.
 A Orquestra Filarmónica 12 de Abril, a Marcial de Fer-
mentelos e as bandas de música de Carregado, Sanjoanense 
e Lanhelense serão o cartaz deste acontecimento, de periodici-
dade anual, que no concelho cerveirense já vai ganhando tradi-
ção.
 O certame, como já é do conhecimento geral, é orga-
nizado pela Associação Cultural e Recreativa Cervaria, tem o 
apoio da Câmara Municipal, a colaboração da revista “Notícias 
da Música” e o patrocínio do Braseirão do Minho.

Tentaram roubar as rodas de 
uma viatura na travessa do 
Belo Cais, em Cerveira
 Na madrugada de 10 de setembro, atrevidos ratoneiros 
tentaram roubar as rodas de um veículo automóvel estacionado 
na travessa do Belo Cais, em Cerveira.
 Não conseguiram concretizar os intentos graças a fa-
miliares do proprietário da viatura que, apercebendo-se de que 
algo de estranho se estava a passar, acorreram à porta principal 
da habitação, facto que fez amedrontar os ratoneiros, que se 
puseram em fuga utilizando uma viatura que se encontrava esta-
cionada nas proximidade, exatamente na rua da Escola do Rei.

Comemorações das bodas de 
prata do Coral Polifónico de 
Vila Nova de Cerveira em 
12 de setembro

 Decorreram no dia 12 de setembro as comemorações 
das bodas de prata do Coral Polifónico de Vila Nova de Cervei-
ra.
 No Auditório Municipal o agrupamento efetuou um con-
certo, no qual interpretou oito composições de variados autores.
 De salientar que o Coral Polifónico foi agraciado pela 
Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, em 1 de outubro de 
1994, com a Medalha de Mérito Concelhio e tem tido destacadas 
atuações ao longo de 25 anos, tanto em Portugal como em Es-
panha.
 Atualmente é dirigido por Cíntia Pereira, mas já teve 
como diretores artísticos Euclides Rodrigues, Lúcia Picas e Mila-
gro Fandiño.
 No fi nal do concerto, no restaurante Braseirão do Mi-
nho, em Vila Meã, teve lugar uma confraternização.
 Ainda de referir que no Auditório Municipal teve lugar, 
englobado nas comemorações das bodas de prata do Coral Po-
lifónico, a atuação do grupo Tramadix, de Braga, cuja  principal 
característica é a sua dedicação à música instrumental.

Foto Mota

AEVC anunciou criação de 
delegação em Vila Nova de 
Cerveira

 A Associação Empresarial de Viana do Castelo (AEVC) 
anunciou em 11 de setembro, numa cerimónia realizada na Bi-
blioteca Municipal de Vila Nova de Cerveira que serviu para a 
assinatura de um protocolo de colaboração com a Câmara Muni-
cipal, a criação do espaço AEVC/CERVEIRA, uma estrutura que 
pretende ser a referência dos associados da AEVC, nos conce-
lhos de Vila Nova de Cerveira, Paredes de Coura e Valença.
 De acordo com o documento, rubricado pelo presidente 
do município cerveirense, José Manuel Carpinteira, e pelo presi-
dente da direção da AEVC, Luís Ceia, a autarquia compromete-
se a ceder um espaço enquanto a associação responsabiliza-se 
por assessorar os associados. Do protocolo, consta ainda a rea-
lização conjunta de iniciativas de âmbito empresarial.
 Segundo a direção da AEVC, o novo espaço vem cum-
prir um dos objetivos traçados no início do mandato no sentido 
de uma maior aproximação aos associados, incrementando um 
relacionamento que possibilite aos agentes socioeconómicos re-
gionais condições para apostarem nos seus negócios de uma 
forma sustentada e duradoura.
 O espaço AEVC/CERVEIRA, uma sala cedida pelo Mu-
nicípio cerveirense no edifício que antes serviu para a Pousada 
da Juventude, abriu no dia 17 de setembro e funcionará, numa 
primeira fase, todas as quintas-feiras, entre as 14h00 e as 18h00 
horas.

Antiga Pousada da Juventude onde vai funcionar 
a delegação da  AEVC

Ação de divulgação do 
PRODER no Auditório da 
Biblioteca Municipal de 
Vila Nova de Cerveira

 A ADRIMINHO - Associação de Desenvolvimento Ru-
ral Integrado do Vale do Minho está numa fase de abertura de 
concurso ao Eixo 3 do Programa ProDeR, destinado à “Dinami-
zação das Zonas Rurais”. Este programa engloba duas medidas, 
a medida 3.1 “Diversifi cação da economia e criação de empre-
go” e a medida 3.2 “Melhoria da qualidade de vida”, e tem como 
objetivo promover o desenvolvimento de atividades económicas 
criadoras de riqueza e de emprego, bem como contribuir para a 
valorização do património rural e para aumentar a acessibilidade 
da população aos serviços essenciais.
 Neste sentido, e porque se pretende que este progra-
ma conte com a participação e o envolvimento de todos quantos 
têm responsabilidades na dinamização socioeconómica do con-
celho de Vila Nova de Cerveira, realizou-se uma sessão de apre-
sentação do Eixo 3 do Programa ProDeR, no dia 8 de Setembro, 
no Auditório da Biblioteca Municipal.
 A sessão foi aberta a todos, e especialmente dirigida às 
associações locais, Juntas de Freguesia, IPSS e população em 
geral.
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 E, pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele, e lhe perguntou: Bom Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: 
Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: Não adulterarás; não matarás; não furtarás; não dirás falsos testemunhos; não 
defraudarás alguém; honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse. Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade (S. Marcos, 10:17-20). 

COMENTÁRIO
(2009-09-B)

CRISTIANISMO, NÃO CONFUNDIR
INTRODUÇÃO

 Há muita gente insegura, no respeitante ao seu lugar 
na eternidade, muitos creem que morrendo tudo acaba, outros 
pensam que não são assim tão pecadores, e por conseguinte 
merecem esse lugar, outros creem que sua religião os absorve 
dos seus pecados, etc.  
 Não foi isso o que o Senhor Jesus disse, no sermão 
da montanha, conforme se lê. Entrai pela porta estreita; porque 
larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e 
muitos são os que entram por ela (Mateus 7:13). Estas Escrituras 
contrariam todos os pensamentos das pessoas que se justifi cam 
a si mesmo, não tanto transgressoras e se consideram religiosas 
e, por conseguinte, não merecem serem separadas do reino de 
Deus, da própria salvação. Assim como o avião para sobrevoar 
necessita do piloto, também toda a criatura necessita do Senhor 
Jesus para se salvar. Mas todo aquele que teimar escolher viver 
sem Deus, lembre-se que está caminhando no caminho largo, 
que o levará ao reino das trevas. Não se deixe confundir de cris-
tianismo com cristandade.  

COMENTÁRIO

 Se nós estivéssemos no lugar desse jovem rico, nós 
teríamos posto os nossos joelhos no chão e perguntado a Jesus: 
- Bom Mestre, que farei para viver cristãmente?
 É possível que o tivéssemos feito, em cada um de nós 
existe, sem dúvida, o desejo de aperfeiçoar a nossa vida cristã. 
A primeira lição, pois, que tiramos desta narrativa sobre o jo-
vem rico, resume -se numa só palavra: Sou pecador, deixemos 
de lado todos os defeitos que o jovem rico devia ter, não nos 
esqueçamos que também nós temos muitos defeitos. O certo é 
que aquele jovem era sincero quando fez a pergunta a Jesus, a 
prova da sua sinceridade está no facto de ele se ajoelhar diante 
de Cristo. Ele sabia que Jesus podia dar-lhe uma resposta segu-
ra que satisfi zesse os seus anseios de ser salvo. Por essa razão, 
faz a sua pergunta a Jesus com inteira sinceridade, em busca de 
uma resposta valiosa, fosse ela qual fosse, o jovem rico notou 
que tinha, fome e sede de Deus.
 À luz deste primeiro ensinamento, analisemos a nossa 
própria vida espiritual. Temos nós fome e sede de Deus? Apren-
damos a ser sinceros na nossa vida cristã.
 Deixemos os gestos falsos e a religiosidade fi ngida. 
Poderemos enganar alguém, mas jamais enganaremos a Deus; 
demos à nossa vida um aspeto de tal sinceridade que leve os 
que nos rodeiam a dizer: - Conhece-se que este homem buscou 
a Deus, e serve-O.
 Um outro ensinamento, desta passagem bíblica, en-
contrámo-lo nas palavras de Jesus Cristo, quando o rico, nobre 
mancebo, lhe perguntou o que devia fazer para alcançar a vida 
eterna, para viver cristãmente, Jesus respondeu-lhe com outra 
pergunta:  Sabes os mandamentos? E, como resposta, o jovem 
disse o seguinte ao Salvador: Mestre, tudo isso tenho feito desde 
a minha mocidade. Então Jesus, olhando-o, sentiu amor por ele 
e, disse-lhe: Uma coisa te falta. Vai, vende tudo quanto tens, 
dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus; e vem e segue-

me.
 Nós correremos o mesmo risco que correu este jovem. 
Se possivelmente cremos que vivendo uma simples vida reta, 
sem matar nem roubar, é mais que sufi ciente para ser salvo e 
ter um tesouro no Céu. Nós não roubamos nada a ninguém, não 
temos adulterado, não levantamos falso testemunho, honramos 
aos nossos pais, enfi m, vivemos reta e digna mente. No entanto, 
alguma coisa há de faltar-nos. A verdade é que sempre nos falta 
algo! O não seguir ao Senhor Jesus bem de perto. Aí está o gran-
de obstáculo que afasta de Deus, não somente aquele angustia-
do jovem rico, que tinha o seu desmedido amor: As riquezas. O 
mesmo pode estar acontecendo com alguém que lê este artigo, 
sendo os seus bens materiais um grande obstáculo, para seguir 
a Jesus. Por isso apelamos, que nos falta? O que estará emba-
raçando ou confundindo a sua caminhada perto de Cristo?
 Talvez Jesus te esteja a dizer: Deixa esse teu pecado e 
vem, e segue-me, deixa esses teus prazeres mundanos e vem, 
segue-me: Sim, meus amigos, jovens e adultos, novos e velhos. 
Que nos falta para seguir a Jesus? O amor ao dinheiro será o 
seu pecado dominante, será o ídolo que o escraviza e afasta 
de Jesus? Hoje como ontem, muitos há que estão prontos, a 
abandonar tudo, mas exceto algum pecado, e, por causa desse 
pecado que lhes dá prazer, correm o risco de se perderem eter-
namente.
 Se somos cristãos verdadeiros e fi eis testemunhas do 
Senhor Jesus, temos de abandonar tudo com alegria, até certas 

pessoas que nos querem embaraçar o caminho para Deus. Por-
que trata-se da vida eterna. Faremos como os apóstolos. Eles 
deixaram tudo para seguir o Mestre. 
           Abandonemos tudo quanto possa impedir-nos de seguir 
o nosso Salvador. 

IMPORTANTE

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

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

 Pode ainda escrever para:

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

Vila Nova de Cerveira

JOSÉ CARMO MONTEIRO
(Faleceu em 16 de agosto de 2009)

AGRADECIMENTO
 A FAMÍLIA vem, por este ÚNICO MEIO, ex-

pressar a sua gratidão a 
todos quantos estiveram 
presentes no funeral do seu 
ente querido, bem como 
àqueles que, por qualquer 
outro modo, lhe manifesta-
ram a sua amizade e senti-
mento de pesar.
 A todos quantos com a sua 
presença os honraram na 
Missa do 7.º Dia também 
expressa o seu profundo e 

reconhecido agradecimento. 

Agência Funerária António Guerreiro, Lda. / Candemil

Vila Nova de Cerveira

MARIA BARBOSA RIBEIRO
(Faleceu em 14 de agosto de 2009)

AGRADECIMENTO
  A FAMÍLIA agra-
dece, muita reconhecida-
mente, as manifestações 
de solidariedade, amizade 
e pesar demonstradas por 
ocasião do falecimento e 
funeral do seu ente queri-
do.
 Também àqueles 
que, por qualquer outro 
modo, apresentaram os 
seus sentimentos de pesar 

manifesta o seu mais profundo reconhecimento, não 
esquecendo as pessoas que participaram na Missa do 
7.º dia em sufrágio da sua alma.

Ad aeternum, Lda. / Vila Nova de Cerveira

GONDAR - Vila Nova de Cerveira

NORBERTO JOSÉ
GONÇALVES DA SILVA

(Faleceu em 30 de maio de 2009)

AGRADECIMENTO
  SUA ESPOSA, FI-
LHO, NORA E NETOS, pro-
fundamente sensibilizados com 
as inúmeras provas de carinho 
e amizade recebidas aquando 
do velório e funeral do saudoso 
extinto, realizado no dia 25 de 
agosto, vêm, por este ÚNICO 
MEIO, agradecer muito reco-
nhecidamente a todas as pes-
soas que manifestaram o seu 
sentimento de pesar.
 Agradecem igualmente a to-

dos quantos estiveram presentes na missa realizada em 
Gondar, no dia 28 de agosto, em sufrágio da alma do seu 
ente querido.

LOVELHE - Vila Nova de Cerveira

JÚLIO JUSTINO DA COSTA
(Faleceu em 31 de agosto de 2009)

AGRADECIMENTO
 
 A FAMÍLIA, muito sensibili-
zada pelas muitas provas de 
carinho e amizade manifes-
tadas por todos os presen-
tes no funeral do seu ente 
querido, vem, por este meio, 
agradecer a todos quantos 
se associaram a tão gran-
de dor, bem como a todos 
quantos, por qualquer outro 
modo, lhe manifestaram pe-

sar.
 Agradece ainda a todos quantos estiveram 
presentes na celebração da Missa do 7.º dia em sufrá-
gio da sua alma.

Ad aeternum, Lda. / Vila Nova de Cerveira
Urbanização Cerveira, Loja 9

4920-245 Vila Nova de Cerveira
Tlm.: 964 403 327  /  Tlf.: 251 709 056

Arranjos de fl ores / Artigos de decoração
Plantas ornamentais naturais e artifi ciais

Florista

AdAd aeternum, lda.aeternum, lda.
Agência Funerária

Artigos religiosos | Transladações | Cremações 
Sepulturas | Florista ! Documentação

(linha directa - 24 horas)
Tel: 251 709 900 / 251 709 901 |Telm: 967 159 786 / 963 143 900

E-mail: ad_aeternum@live.com.pt
Edifício Alto das Veigas, R/C - Fracção J - Apartado 67

4924-909 VILA NOVA DE CERVEIRA
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MEDICINAS ALTERNATIVAS
CHINESAS E COREANAS

TERAPIAS TRADICIONAIS NAS ÁREAS DE:
ACUPUNTURA * SU-JOK * MAGNETOTERAPIA

AURICULOTERAPIA * MOXIBUSTÃO
SHIATSU * BIOMAGNETISMO * ACUPRESSÃO

ACONSELHADO PARA:
TOXICOLOGIAS * SISTEMA NERVOSO * PROBLEMAS 
DA COLUNA * ARTICULAÇÕES E LOMBARES * APA-
RELHO RESPIRATÓRIO * SINTOMAS PSICOMÁTICOS 
* PROBLEMAS DA PRÓSTATA * DEPRESSÕES * IN-
SÓNIAS * OBESIDADE, INCLUSIVE NO COMBATE AO 
TABAGISMO * DISFUNÇÕES SEXUAIS E PROBLEMAS 
BILIARES.

EXAMES GRATUÍTOS como prevenção, despistan-
do evoluções patológicas, bloqueando sintomas fragilizados, 
dado mais vigor aos órgãos com maior carência.

CONSULTAS E TRATAMENTOS POR MARCAÇÃO:
JORGE REIS - VILAR DE MOUROS

TLF.: 258 72 72 05 / TLM.: 964 436 915 e 917 934 246

NOGUEIRA - Vila Nova de Cerveira

JOÃO BATISTA
RIBEIRO FERNANDES

(Faleceu em 13 de setembro de 2009)

AGRADECIMENTO
 A FAMÍLIA vem, por este 
único meio, agradecer a to-
dos quantos se associaram 
a tão grande dor, partici-
pando no funeral do saudo-
so extinto ou que, de outro 
modo, lhe manifestaram o 
seu apreço, solidariedade e 
pesar.
 Agradece ainda àqueles 
que participaram na Mis-

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

Agência Adriano  /  Arão - Valença

CERVEIRA NOVA - Edição n.º 871, de 20 de setembro de 2009

JUNTA DE FREGUESIA
DE REBOREDA

EDITAL
 LOURENÇO CALDAS MARTINS, PRESIDENTE DA 
JUNTA DE FREGUESIA DE REBOREDA, CONCELHO DE 
VILA NOVA DE CERVEIRA,
 Torna público que, em reunião da Assembleia de Fre-
guesia de 11 de setembro de 2009, foi deliberado, por unani-
midade, proceder à venda, em haste pública, nos dias 26 de 
setembro e 3 de outubro do corrente ano, às 14 horas, na sede 
da Junta desta Freguesia de (9) nove lotes de terreno no Lo-
teamento do Cachado, nesta freguesia, os quais se destinam 
à construção de nove habitações unifamiliares, obedecendo 
as mesmas às normas estabelecidas no ALVARÁ DE LOTE-
AMENTO N.º 01/2006 desta Junta de Freguesia, descritos na 
Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Cerveira, sob 
os números 00984 / 1402000 a 00983 / 140200 e inscritos na 
matriz Rústica sob os artigos 1633 e 1632, da respetiva Fre-
guesia.
 
Lote n.º 1 - 620,8 m2 - preço base - 25.500 €; Lote n.º 2 - 544,2 
m2 - preço base - 25.000 €; Lote n.º 3 - 593,9 m2 - preço base 
- 25.500 €; Lote n.º 4 - 563,1 m2 - preço base - 25.000 €; Lote 
n.º 5 - 502,4 m2 - preço base - 24.500 € - Lote n.º 6 - 429,4 
m2 - preço base - 24.500 €; Lote n.º 7 - 877,1 m2 - preço base 
- 30.000 €; Lote n.º 8 - 600,6 m2 - preço base - 25.500 €; e Lote 
n.º 9 - 586,7m2 - preço base - 25.000 €.

 Mais se informa que os lanços são de 500 Euros 
cada. O comprador pagará 25% no ato da arrematação, o res-
tante no fi nal da escritura, sendo a mesma feita no prazo de 90 
dias, tendo como limite de construção dois anos. Se alguma 
das normas for desrespeitada fi cará o terreno pertença desta 
Junta de Freguesia, bem como o numerário pago a favor da 
Junta de Freguesia.
 Passou-se o presente e outros de igual teor que se-
rão legalmente afi xados nos lugares públicos do costume.

Reboreda, 12 de setembro de 2009
O Presidente da Junta de Reboreda

Lourenço Caldas Martins

Alexandre de Sousa Jesus

Executa Todo o trabalho de
Construção Civil

Rua de Arroios, 113, 1.º
1150-053 LISBOA

E-mail:alexjesus@netcabo.pt
Telf./Fax: 309 873 840  /  Telm.: 966 110 088

Eleições autárquicas de 11 de outubro - Informação útil

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA
DE VILA NOVA DE CERVEIRA

COMUNICADO
 O Partido Social Democrata (PSD) de Vila Nova de 
Cerveira comunica a todos os seus apoiantes, simpatizantes e 
população em geral o seguinte:
 O PSD apresentou as suas listas de candidatos às 
eleições autárquicas de 11 de Outubro de 2009, dando cumpri-
mento a todas a normas e regras dentro dos prazos legais.
 Com surpresa tomou conhecimento de que o Partido 
Socialista (PS), na pessoa do seu mandatário deduziu impug-
nação a todas as listas apresentadas a tal eleição, incluindo 
listas à Câmara Municipal, Assembleia Municipal e todas as As-
sembleias de Freguesia, com o argumento de que não sabem 
se os candidatos apresentados são ou não ilegíveis.
 Tal procedimento, para além de ser ética e politica-
mente censurável, é revelador de um estado de desespero e 
desnorte invulgar dos elementos que representam o Partido 
Socialista (PS), facto inédito em Vila Nova de Cerveira e único 
a nível Nacional, uma vez que a identifi cação de todos os can-
didatos apresentados a tal eleição é conhecida e encontra-se 
plenamente demonstrada documentalmente no processo de 
candidatura.
 O Partido Socialista (PS) de Vila Nova de Cerveira, 
demonstra uma visão antidemocrática e antipluralista, típica de 
um partido acantonado, refém de uma lógica de partido único 
que há muito foi banida da sociedade Portuguesa.
 O PSD de Vila Nova de Cerveira repudia tal comporta-
mento, afi rmando categoricamente que não se deixa condicio-
nar na sua ação e que prosseguirá com fi rmeza, determinação 
e sentido da responsabilidade todo o processo conducente ao 
ato eleitoral, no qual todos os Cerveirenses poderão expressar 
com liberdade e consciência o seu voto.

29 de Agosto de 2009
A Comissão Política Concelhia

Aristides Martins é o candidato 
do PSD à Câmara Municipal de 
Vila Nova de Cerveira
 O advogado Aristides Manuel Rodrigues Martins é o 
candidato do PSD à Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, 
onde atualmente é vereador.
 É acompanhado por Mário Luís Fernando Afonso, Síl-
via do Carmo Vilas da Cunha, Miguel Ângelo Curtinhas Franco 
Lima e Florbela Maria Barbosa da Cunha Venade.
 À Assembleia Municipal os três primeiros candidatos 
do PSD são: José Augusto Cantinho Venade, Jorge Humberto 
Malheiro Barbosa Ribeiro e Raquel Maria Pires de Sousa.

Partido Socialista de Vila Nova 
de Cerveira quer a impugnação 
das listas do PSD
 Como largamente foi noticiado em variados órgãos de 
comunicação social, o Partido Socialista de Vila Nova de Cer-
veira apresentou, no Tribunal local, um pedido de impugnação 
de todas as listas do Partido Social Democrata concorrentes às 
próximas eleições autárquicas, alegando que não cumpriam os 
requisitos estabelecidos na lei.
 Só que o requerimento dos socialistas foi indeferido 
pelo Tribunal Judicial, sendo a queixa considerada improceden-
te. De acordo, ainda, com notícias publicadas em órgãos de co-
municação social de expansão nacional, o Partido Socialista de 
Vila Nova de Cerveira apresentou no Tribunal Constitucional um 
recurso cuja fi nalidade seria a impugnação das listas do PSD à 
Câmara e à Assembleia Municipal e a 13 assembleias de fregue-
sia
 Sobre este assunto que dizem «ser inédito no País», 
o Tribunal Constitucional já se pronunciou não dando razão ao 
Partido Socialista de Vila Nova de Cerveira. 

Comunicado do Partido 
Socialista de Vila Nova de 
Cerveira relacionado com 
as listas do PSD
 Num comunicado do Partido Socialista de Vila Nova de 
Cerveira, onde dava conta da realização de uma festa de apre-
sentação das listas dos candidatos às próximas eleições autár-
quicas, vinha também publicado, relacionado com as listas do 
PSD o que vamos citar:
 «Aproveita também a oportunidade para esclarecer que 
contrariamente ao que o PSD local  tem afi rmado, o PARTIDO 
SOCIALISTA não quer ganhar as eleições na “secretaria”. Antes 
as quer vencer de forma correta e democrática, respeitando to-
dos os procedimentos e normativos legais a que todas as forças 
políticas estão obrigadas quando se apresentam a sufrágio.
 A “impugnação” que referem mais não foi que uma 
mera reclamação com o objetivo de chamar a atenção da opinião 
pública para a forma como o PSD de Vila Nova de Cerveira orga-
nizou e apresentou as suas candidaturas as quais, claramente e 
em nossa opinião, não respeitam os requisitos legais a que todos 
estamos obrigados».

Apresentação das candidaturas 
do Partido Socialista às 
próximas eleições autárquicas
 No dia 18 de setembro, no Braseirão do Minho, em Vila 
Meã, realizou-se a festa de apresentação das listas de candida-
tos do Partido Socialista de Vila Nova de Cerveira às próximas 
eleições autárquicas.
 Muita participação de militantes e simpatizantes do PS 
numa confraternização que teve início às 20 horas e se prolon-
gou por largo tempo.

Publicação, no “Cerveira 
Nova”, das listas dos 
candidatos às próximas 
eleições autárquicas
 No número de 5 de outubro de “Cerveira Nova” iremos 
publicar as listas dos candidatos às próximas eleições autárqui-
cas que se realizam em 11 de outubro.
 Temos em nosso poder todas as listas dos candidatos 
do Partido Socialista (PS) e do Partido Social Democrata (PSD) 
à Câmara, à Assembleia Municipal e às assembleias de fregue-
sia, bem como dos independentes às freguesias de Sopo (MO-
VIMENTO INDEPENDENTES TODOS POR SOPO) e Vila Meã 
(UNIDOS POR VILA MEÃ).
 Daí o lembrarmos às outras forças políticas concorren-
tes, que pretendam a publicação das listas, que as enviem para 
a redação de “Cerveira Nova” (pode ser através do e-mail ge-
ral@cerveiranova.pt) o mais rapidamente possível.

www.cerveiranova.pt

Tiago Castro, um candidato da 
CDU às eleições autárquicas, 
andou, em Gondarém, na 
rotunda de acesso ao IC1, 
a chamar a atenção para os 
perigos ali existentes
 Na tarde de 13 de setembro (domingo) Tiago Castro, 
um dos candidatos da CDU às próximas eleições autárquicas, 
andou, em Gondarém (terra da sua residência), a chamar a aten-
ção para os perigos existentes na rotunda do nó da EN 13 com o 
IC1/A28. Clamava, ainda, pelo facto de, após o terrível acidente 
em que ali perdeu a vida uma pessoa e outras duas fi caram gra-
vemente feridas, os resguardos da ponte ainda se encontrarem 
por colocar.
 O acidente ocorreu ao princípio da tarde de 31 de julho, 
pelo que já seria altura, segundo Tiago Castro, do problema ser 
resolvido.
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Maria Gabriela Correia Pereira Baptista
Notária

CARTÓRIO NOTARIAL DE
VILA NOVA DE CERVEIRA

EXTRACTO
 Certifi co, para efeitos de publicação que, por escri-
tura de seis de Agosto de dois mil e nove, lavrada de fl s. 59 
a fl s. 60v, do Livro de Notas para Escrituras Diversas núme-
ro Setenta-E, deste Cartório, João Cantinho Perucho, N.I.F. 
111 197 180, titular do Cartão de Cidadão n.º 05715286, válido 
até 12.12.2013 e mulher, Rosa Maria Ranhada Pereira Peru-
cho, N.I.F. 111 197 198, titular do B.I. n.º 3595198, emitido em 
28.05.1999, pelos S.I.C. de Viana do Castelo, casados sob o 
regime da comunhão de adquiridos, naturais, ele da freguesia 
de Reboreda, ela da freguesia de Vila Meã, ambas do concelho 
de Vila Nova de Cerveira, residentes na primeira, na Rua de 
Santo Amaro, declaram que são donos e legítimos possuido-
res, com exclusão de outrem, do seguinte imóvel:
 Prédio rústico, composto por terreno de cultivo, com 
a área de oitocentos e nove metros quadrados, sito no lugar de 
S. João, freguesia de Reboreda, concelho de Vila Nova de Cer-
veira, a confrontar do norte com Carma Fernandes, do sul com 
caminho, do nascente com Rua de S. João e do poente com 
Emília Luísa da Silva Carreço, OMISSO na Conservatória do 
Registo Predial de Vila Nova de Cerveira, inscrito na respetiva 
matriz sob o artigo 2328, com o valor patrimonial tributário de 
156,82€, a que atribuem o valor de duzentos euros.
 Que desconhecem o artigo da anterior matriz rústica, 
o que declaram sob sua inteira responsabilidade.
 Que adquiriram o referido prédio no ano de mil nove-
centos e oitenta e oito, por compra feita a Maria da Silva Car-
reço, viúva, residente que foi na dita freguesia de Reboreda, 
compra que não chegou a ser formalizada, tendo logo entrado 
na posse do indicado imóvel, pelo que há mais de vinte anos 
que o possuem, sem interrupção, nem ocultação de quem quer 
que seja.
 Que tal posse tem sido mantida e exercida em nome 
próprio, de boa-fé ininterrupta e ostensivamente com o conheci-
mento da generalidade das pessoas e sem oposição, nem vio-
lência de quem quer que seja, gozando de todas as utilidades 
por ele proporcionadas, cultivando-o, regando-o, podando-o, 
colhendo os correspondentes frutos e rendimentos, pagando 
as contribuições que sobre o citado prédio incidem, agindo, 
assim, quer quanto aos encargos, quer quanto à fruição por 
forma correspondente ao exercício do direito de propriedade 
ao praticarem os diversos atos de uso, fruição, posse e defesa 
da propriedade, na convicção de que não lesam, nem nunca 
lesaram quaisquer direitos de outrem. 
 Que, assim, tem a sua posse sobre o indicado prédio 
vindo a ser contínua, pública e pacífi ca, factos que integram a 
fi gura jurídica de usucapião, que invocam.
 Que, nestes termos, adquiriram o mencionado prédio 
por usucapião não tendo, dado o modo de aquisição, título que 
lhes permita fazer prova do seu direito de propriedade perfei-
ta. 
 ESTÁ CONFORME E CONFERE COM O ORIGINAL 
NA PARTE TRANSCRITA.
 Cartório Notarial, vinte e cinco de agosto de dois mil e 
nove. 

A Notária,
Maria Gabriela Correia Pereira Baptista 

Amigo
Tu partiste!...
Sem dizer adeus
E à casa não voltaste
Fazias a festa
Caíste, adormeceste
E não acordaste!...

Sem saber o que dizer,
Nem o que pensar
Te ofereço uma rosa
Para teu caminho perfumar
E minha amizade
Te acompanhar!...
Até à eternidade
Aonde vais morar.

Deus e os anjos
Lá estão por ti a esperar
Para te iniciar
Uma nova vida
Que vai começar.

Numa felicidade eterna
No reino dos Céus
Junto de Deus.

Adeus amigo!

Gracinda
(França, 15/8/2009)

Sonhos
Quando sonhamos parece
Estar a vida em movimento
Mas tudo se desvanece
Apenas em pensamento
Como imagem virtual
Dum espelho projetada
Que até parece real
Mas de real não tem nada.

Alguns são tão deturpados
Vagos e mal defi nidos
Sem lógica e mutilados
Que nos deixam confundidos.
Outros não lembramos bem
De manhã ao acordar
Se os qu’remos dizer a alguém
Mal os sabemos contar...

Há quem afi rme que os sonhos
São presságios e atropelos.
Alguns são maus e medonhos
Que acabam em pesadelos...
“O sonho comanda a vida”
No dizer de alguns poetas
Foi também fé conhecida
Na versão de alguns profetas.

Procuram-se explicações
Para o sonho, esse mistério
Há no mundo multidões
Que levam o sonho a sério.
Do sonhar só sei dizer
Quer seja triste ou risonho
No meu modesto entender
Sonhar... É apenas sonho!...

Euclides Cavaco

Não pensem que...
Não pensem que vou desistir da vida,
Só porque os dias me açoitam
E as noites me agitam.

Não pensem que vou desistir da vida,
Só porque lá fora o mundo se atropela
E a gente anda aturdida.

Não pensem que vou desistir da vida,
Só porque em agosto choveu
E o mar estremeceu.

Não pensem que vou desistir da vida,
Só porque os olhos do vento
Se esbugalharam contra os meus.

Não pensem que vou desistir da vida,
Só porque o Gaio deixou de cantar
E a seara não deu trigo maduro.

Não pensem que vou desistir da vida,
Só porque ser amigo demora
E as palavras deixaram de ser sentidas.

Não pensem que vou desistir da vida,
Só porque desacreditaram os poetas
E esqueceram as laranjas da madrugada.

Não pensem que vou desistir da vida,
Só porque uma árvore morreu queimada
E a rosa murchou no umbral da tua casa.

Não pensem que vou desistir da vida.
Não pensem que vou desistir da vida.
Sobra-me o espanto e tanto atrevimento.

Maria José Areal - (Campos)

Ao amor
AMOR! Doce palavra
Flor a desabrochar
Brisa ligeira, ténue
Carinhosa, que nos afaga
E nos vem beijar

Seiva milagrosa
Em planta sedenta
Rosário benzido
Em clara água benta...

AMOR! Hóspede estranho
Que bate à porta apressado
Querendo entrar sem demora
Para depois sem detalhes
Sair logo, porta fora.

Armanda Ribeiro
(Amadora, 2009-05)

A sátira do palavrão
Poema de Manuel Viegas

(Lisboa)

Há pessoas malcriadas
Que em várias situações
Mostram não ser educadas
E só dizem palavrões

São atitudes grosseiras
Que não fi cam nada bem
Estar sempre a dizer asneiras
Sem respeito por ninguém

Porque falar em calão
Não é daí que vem mal
O mal está no palavrão
Que é uma falta de moral

Esteja lá quem estiver
Num qualquer sítio ou lugar
Lá vem um palavrão qualquer
Para a conversa estragar

Há quem se julgue engraçado
Vários palavrões dizendo
Não veem o desagrado
Que quem os ouve está tendo

Se estão senhoras presentes
É pior a situação
Estragam logo o ambiente
Se alguém diz um palavrão

Por isso calem a boca
P´ra evitar confusões
Prendam essa língua louca
P’ra não dizer palavrões

É melhor eu terminar
Que na minha comoção
Posso não me segurar
E dizer um palavrão

        CORTINADOS - DECORAÇÕES 
                ARRANJOS DE COSTURA   

                             Rua Queirós Ribeiro, n.º 119
                        4920-289 Vila Nova de Cerveira
              Telf.: 251 794 332 / Telm.: 966 522 766

Carlota

PUBLICIDADE

ELEIÇÕES
AUTÁRQUICAS 2009

LISTA DE GRUPO DE 
CIDADÃOS “UNIDOS 

POR VILA MEÃ”

MANDATÁRIO
FINANCEIRO

 A nossa mandatária de lis-
tas,  Fernanda Pereira Fernandes, 
NIF 199 304 459, portadora do Bilhe-
te de Identidade n.º 11418427, emi-
tido em 13 de maio de 2004, pelos 
S.I.C. de Viana do Castelo, com mo-
rada no Largo Vinte e Cinco de Abril, 
n.º 3, 4920-140 Vila Meã VNC, é 
também mandatária fi nanceira, para 
efeitos do disposto no art.º 21.º da 
Lei n.º 19/2003, de 20 de junho.

Vila Meã, 1 de setembro de 2009.

GRUPO DE CIDADÃOS “UNIDOS 
POR VILA MEÃ”
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STAND-BANGÚSTAND-BANGÚ
COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS

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

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

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

Lista do pessoal, não docente, das escolas do concelho que, 
do Ministério da Educação, passou para a competência da 

Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira
 Com a assinatura do contrato 264/2009, entre o Minis-
tério da Educação e a Câmara de Vila Nova de Cerveira, o pes-
soal não docente das escolas básicas e da educação pré-escolar 
do concelho foi transferido «para o Município que assumirá a 
competência da respetiva gestão».
 Esta disposição vem na sequência da publicação do 
decreto-lei n.º 144/2008, de 28 de julho, «que estabelece o novo 
quadro de transferências de atribuições e competências para o 
Município em matéria de educação».

 Além da passagem do pessoal não docente do Ministé-
rio da Educação para a Autarquia cerveirense, também as ativi-
dades de enriquecimento curricular no 1.º ciclo do ensino básico 
e a gestão do parque escolar nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico 
passam para a competência do Município.
 Lista de pessoal não docente que veio publicada no Di-
ário da República de 13/8/2009 e que, como referimos, era afeto 
ao Ministério da Educação e que agora passou para a alçada da 
Autarquia local:

Estabelecimento de ensino Nome do funcionário ou agente Categoria
EB 1 de Quintã - Campos Maria Teresa Sequeira Fernandes Auxiliar Ação Educativa

EB 1 de Vila Nova de Cerveira Paula Maria Sobral Rodrigues Auxiliar Ação Educativa

EB 2,3/Sec. Vila Nova de Cerveira Maria Anunciação Rodrigues Caetano Amorim Chefe dos Serviços Ad. Escolar

EB 2,3/Sec. Vila Nova de Cerveira Maria Fátima Barros Alves Costa Assistente Ad. Escolar - Especialista

EB 2,3/Sec. Vila Nova de Cerveira Virgínia Costa Amorim Malheiro Assistente Ad. Escolar - Principal

EB 2,3/Sec. Vila Nova de Cerveira Maria Teresa Morais Gomes Afonso Assistente Ad. Escolar - Principal

EB 2,3/Sec. Vila Nova de Cerveira Susy Barros Soares Assistente de Administração Escolar

EB 2,3/Sec. Vila Nova de Cerveira Paula Cristina Durão Gomes Cangueiro Assistente de Administração Escolar

EB 2,3/Sec. Vila Nova de Cerveira Lisa Guerreiro Pereira Assistente de Administração Escolar

EB 2,3/Sec. Vila Nova de Cerveira João Valentim Ferreira Assistente de Administração Escolar

EB 2,3/Sec. Vila Nova de Cerveira Filomena Fátima Freitas Rodrigues Cozinheira

EB 2,3/Sec. Vila Nova de Cerveira Maria Carolina Azevedo Gonçalves Sousa Cozinheira

EB 2,3/Sec. Vila Nova de Cerveira Armanda Maria Rodrigues Gonçalves Cozinheira

EB 2,3/Sec. Vila Nova de Cerveira Maria Albertina Rodrigues Cunha Bouça Cozinheira

EB 2,3/Sec. Vila Nova de Cerveira Fátima Beatriz Pereira Duarte Cozinheira

EB 2,3/Sec. Vila Nova de Cerveira Maria da Luz Silva Conde Rodrigues Cozinheira

EB 2,3/Sec. Vila Nova de Cerveira Fátima Costa Amorim Malheiro Auxiliar Ação Educativa

EB 2,3/Sec. Vila Nova de Cerveira Maria Glória Lameira Morais Auxiliar Ação Educativa

EB 2,3/Sec. Vila Nova de Cerveira Maria de Lurdes Alves Fernandes Martins Auxiliar Ação Educativa

EB 2,3/Sec. Vila Nova de Cerveira Teresa Costa Amorim Malheiro Auxiliar Ação Educativa

EB 2,3/Sec. Vila Nova de Cerveira Maria Margarida Magalhães Malheiro Pontedeira Auxiliar Ação Educativa

EB 2,3/Sec. Vila Nova de Cerveira Maria Manuela Costa Araújo Costa Auxiliar Ação Educativa

EB 2,3/Sec. Vila Nova de Cerveira Aida Maria Esteves Rodrigues Auxiliar Ação Educativa

EB 2,3/Sec. Vila Nova de Cerveira Alda Maria Varanda Brito Fernandes Auxiliar Ação Educativa

EB 2,3/Sec. Vila Nova de Cerveira Maria Isabel Rio Cunha Pereira Auxiliar Ação Educativa

EB 2,3/Sec. Vila Nova de Cerveira Elizabete Maria Segadães Oliveira Auxiliar Ação Educativa

EB 2,3/Sec. Vila Nova de Cerveira Maria de Lurdes Jacinto Rosas Auxiliar Ação Educativa

EB 2,3/Sec. Vila Nova de Cerveira Berta Maria Sequeiros Costa Auxiliar Ação Educativa

EB 2,3/Sec. Vila Nova de Cerveira Sandra Manuela Conde Gonçalves Sobrosa Auxiliar Ação Educativa

EB 2,3/Sec. Vila Nova de Cerveira Helena Maria Correia Encarnação Pereira Auxiliar Ação Educativa

EB 2,3/Sec. Vila Nova de Cerveira João Ilídio Postiço Dias Guarda-noturno

B 2,3/Sec. Vila Nova de Cerveira Victor Manuel Teixeira Fernandes Guarda-noturno

J.I. / EB1 de S. Sebastião - Covas Cármen Conceição Barbosa Pereira Costa Auxiliar Ação Educativa

J.I. de Mata-Velha - Loivo Carminda Bincesa Carreira Conde Auxiliar Ação Educativa

J.I. de Campos Cristina Maria Freire Auxiliar Ação Educativa

J.I. de Cevidade - Cornes Etelvina Maria Barros Brito Auxiliar Ação Educativa

J.I. de Lovelhe Maria Carmo Pereira Coelho Auxiliar Ação Educativa

J.I. de Sapardos Maria Ester Carvalho Fernandes Ribeiro Auxiliar Ação Educativa

J.I. de Outeiro - Gondarém Maria Isabel Guerreiro Martins Auxiliar Ação Educativa

J.I. de Ratoeira - Reboreda Maria Anjos Gomes Venade Auxiliar Ação Educativa

EB 1 de Outeiro - Gondarém Emília do Carmo Encarnação Valentim Auxiliar Ação Educativa

N.R. - Saliente-se que, no distrito de Viana do Castelo, ainda não assinaram contrato com o Ministério da Educação os Municípios de 
Caminha e de Ponte de Lima.

Uma outra forma de viver
 Chega-se a Vila Nova de Cerveira e, desde logo, se 
impõe “O Cervo” rei, escultura em ferro de José Rodrigues, que 
lá do alto da serra domina a vila. Visita obrigatória. Para admirar 
a obra de arte e a obra da Natureza: uma soberba vista do Rio 
Minho e da sua “Ilha dos Amores.”
 Continuando a subida, deparamos com o Mosteiro de 
S. Paio anichado numa das pregas da Serra da Gávea. Foi fun-
dado em 1392, durante o Grande Cisma do Ocidente, grave crise 
da Igreja Católica que separou a Cristandade em obediência a 
dois Papas (o de Roma e o de Avinhão).
 Numa tentativa de regresso à pureza dos ideais francis-
canos de pobreza e de missionação, abandonados pelo amoleci-
mento moral gerado pela crise religiosa, Frei Gonçalo Marinho, 
vindo da Galiza, implantou quatro comunidades de franciscanos 
observantes, no Alto Minho, entre elas este convento, na bela 
serra cerveirense, onde já existia uma ermida em honra de S. 
Paio, de devoção popular.
 Talvez devido ao isolamento e à áspera vida imposta 
aos monges o Convento vai sendo, progressivamente, abando-
nado. Nos fi nais do séc. XVII, já se encontrava em ruínas.
 Re-ergueu-o a religiosidade barroca com um belo 
claustro de arcos de sóbria decoração, com uma capela [de 
capela-mor profunda para o coro dos frades e as sepultura de 
benfeitores] e um enfi amento de celas exíguas e modestas.
 Em meados do séc. XIX, com a extinção Libe-
ral das Ordens Religiosas, o Convento de S. Paio foi nova-
mente abandonado, sendo os seus bens vendidos em has-
ta pública. A biblioteca e o recheio artístico foram pilhados.
 Mesmo neste estado, desperta a paixão dum artista 
que, em 1974, dá início à sua recuperação. Até há pouco, José 
Rodrigues teve aqui a sua residência permanente e uma Asso-
ciação Cultural a funcionar. É visível o ótimo estado em que se 
encontram o edifício e o espaço envolvente.
 O Convento de S. Paio, dos Milagres, é hoje um centro 
de artistas, um espaço arquitetónico com jardins e exposições.
 O Convento, que teve a intervenção do arquiteto Viana 
de Lima, serve de ponto de partida para uma viagem ao séc. 
XIV.
 A visita proporciona o enquadramento histórico-geo-
gráfi co e a contextualização das exposições apresentadas nos 
diferentes espaços, divulgando a obra artística e de coleção do 
escultor José Rodrigues.
 Os jardins oferecem um passeio de grande valor paisa-
gístico e estético. 

Extraído dom site:
http://snmatias.blogspot.com/2008_01_01_archive.html 

  Foto de José Rui Teixeira

Venda de material informático
Todo o tipo de reparações

Tinteiros originais e compatíveis
Montagem de redes

Web Design
Acesso à Internet

Lan com jogos
Entre outros...

COM NOVA GERÊNCIA de FÁBIO RIBEIRO
964 507 249

Rua Queirós Ribeiro, n.º 95 - R/C - 4920 Vila Nova de Cerveira
Tlf.: 251 792 189  |  e-mail: cervinformatica.geral@gmail.com

LOJA DOS

ANIMAIS
965 513 818
965 362 954

Rua Queirós Ribeiro, 60
4920-289 Vila Nova de Cerveira

Madalena Oliveira
Gonçalves

Advogada
Rua Queirós Ribeiro, 52 - 2.º  /  4920-289 V. N. Cerveira
Rua S. Pedro, 25 - 1.º - Fr.  /  4900-538 Viana do Castelo

Tel/Fax: 258 847 187
Tlm: 933 369 982

madalena.o.goncalves-46257@adv.oa.pt

ALIMENTACION  - ESTACO
MANUEL ALVAREZMANUEL ALVAREZ

Produtos alimentares  /  Tabacos  /  Gás Repsol
Produtos para o campo  /  Jornais e revistas

Serviço ao domicílio
Vilar de Matos - Forcadela

(No entroncamento para Tomiño)
Telf.: (0034) 986 62 20 41

LA VETUSTA MORLALA VETUSTA MORLA
M.ª Yolanda Martinez PereiraM.ª Yolanda Martinez Pereira

LIVRARIA e PAPELARIA  / JORNAIS e REVISTASLIVRARIA e PAPELARIA  / JORNAIS e REVISTAS
FAZEMOS FOTOCÓPIASFAZEMOS FOTOCÓPIAS

Avenida Ordónez, n.º 2Avenida Ordónez, n.º 2
3675 GOIAN3675 GOIAN

Telf.: 986 621 406Telf.: 986 621 406
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CERVEIRA NOVA CERVEIRA NOVA 
- o seu jornal- o seu jornal

CERVEIRA CERVEIRA 
NOVANOVA

Locais de vendaLocais de venda
 em Cerveira: em Cerveira:

Barbosa, Bouça & Barbosa, Bouça & 
Ferreira da CostaFerreira da Costa

(Rua Queirós Ribeiro)(Rua Queirós Ribeiro)

Papelaria TaliPapelaria Tali
(Largo do Terreiro)(Largo do Terreiro)

EUREK@EUREK@
(Av. 1.º de Outubro)(Av. 1.º de Outubro)

ASSINE O 
N/ JORNAL DIGITAL

SÓ 
€ 12,50/ANO

FUTEBOL
CAMPEONATO DISTRITAL DA 1.ª DIVISÃO

CALENDÁRIO CALENDÁRIO 
DE JOGOSDE JOGOS

(Início em 
6 de Setembro)

1.ª JORNADA
Neiva - Lanheses

Ancorense - Vit.  Piães
Moledense - Fachense
Darquense - Vit. Donas
Artur Rego - Vila Franca

Paçô - Des. Gandra
Castanheira - Bertiandos
Torre - Águias de Souto

Perre - Arcozelo

2.ª JORNADA
Vit. Piães - Neiva

Fachense - Ancorense
Vit. Donas - Moledense
Vila Franca - Darquense

Gandra - Artur Rego
Bertiandos - Paçô

Águias de Souto - Castanheira
Arcozelo - Torre
Moreira - Perre

3.ª JORNADA
Lanheses - Vit. Piães

Neiva - Fachense
Ancorense - Vit. Donas
Moledense - Vila Franca

Darquense - Gandra
Artur Rego - Bertiandos
Paçô - Águias de Souto
Castanheira - Arcozelo

Torre - Moreira

4.ª JORNADA
Fachense - Lanheses

Vit. Donas - Neiva
Vila Franca - Ancorense

Gandra - Moledense
Bertiandos - Darquense

Águias de Souto - Artur Rego
Arcozelo - Paçô

Moreira - Castanheira
Perre - Torre

5.ª JORNADA
Vit. Piães - Fachense
Lanheses - Vit. Donas

Neiva - Vila Franca
Ancorense - Gandra

Moledense - Bertiandos
Darquense - Águias de Souto

Artur Rego - Arcozelo
Paçô - Moreira

Castanheira - Perre

6.ª JORNADA
Vit. Donas - Vit. Piães

Vila Franca - Lanheses
Gandra - Neiva

Bertiandos - Ancorense
Águias de Souto - Moledense

Arcozelo - Darquense
Moreira - Artur Rego

Perre - Paçô
Torre - Castanheira

7.ª JORNADA
Fachense - Vit. Donas
Vit. Piães - Vila Franca

Lanheses - Gandra
Neiva - Bertiandos

Ancorense - Águias de Souto
Moledense - Arcozelo
Darquense - Moreira
Artur Rego - Perre

Paçô - Torre

8.ª JORNADA
Vila Franca - Fachense

Gandra - Vit. Piães
Bertiandos - Lanheses

Águias de Souto - Neiva
Arcozelo - Ancorense
Moreira - Moledense
Perre - Darquense
Torre - Artur Rego

Castanheira - Paçô

9.ª JORNADA
Vit. Donas - Vila Franca

Fachense - Gandra
Vit. Piães - Bertiandos

Lanheses - Águias de Souto
Neiva - Arcozelo

Ancorense - Moreira
Moledense - Perre
Darquense - Torre

Artur Rego - Castanheira

10.ª JORNADA
Gandra - Vit. Donas

Bertiandos - Fachense
Águias de Souto - Vit. Piães

Arcozelo - Lanheses
Moreira - Neiva

Perre - Ancorense
Torre - Moledense

Castanheira - Darquense
Paçô - Artur Rego

11.ª JORNADA
Vila Franca - Gandra

Vit. Donas - Bertiandos
Fachense - Águias de Souto

Vit. Piães - Arcozelo
Lanheses - Moreira

Neiva - Perre
Ancorense - Torre

Moledense - Castanheira
Darquense - Paçô

12.ª JORNADA
Bertiandos - Vila Franca

Águias de Souto - Vit. Donas
Arcozelo - Fachense
Moreira - Vit. Piães
Perre - Lanheses

Torre - Neiva
Castanheira - Ancorense

Paçô - Moledense
Artur Rego - Darquense

13.ª JORNADA
Gandra - Bertiandos

Vila Franca - Águias de Souto
Vit. Donas - Arcozelo
Fachense - Moreira

Vit. Piães - Perre
Lanheses - Torre

Neiva - Castanheira
Ancorense - Paçô

Moledense - Artur Rego

14.ª JORNADA
Águias de Souto - Gandra

Arcozelo - Vila Franca
Moreira - Vit. Donas

Perre - Fachense
Torre - Vit. Piães

Castanheira - Lanheses
Paçô - Neiva

Artur Rego - Ancorense
Darquense - Moledense

15.ª JORNADA
Bertiandos - Águias de Souto

Gandra - Arcozelo
Vila Franca - Moreira

Vit. Donas - Perre
Fachense - Torre

Vit. Piães - Castanheira
Lanheses - Paçô

Neiva - Artur Rego
Ancorense - Darquense

16.ª JORNADA
Arcozelo - Bertiandos

Moreira - Gandra
Perre - Vila Franca
Torre - Vit. Donas

Castanheira - Fachense
Paçô - Vit. Piães

Artur Rego - Lanheses
Darquense - Neiva

Moledense - Ancorense

17.ª JORNADA
Águias de Souto - Arcozelo

Bertiandos - Moreira
Gandra - Perre

Vila Franca - Torre
Vit. Donas - Castanheira

Fachense - Paçô
Vit. Piães - Artur Rego
Lanheses - Darquense

Neiva - Moledense

18.ª JORNADA
Moreira - Águias de Souto

Perre - Bertiandos
Torre - Gandra

Castanheira - Vila Franca
Paçô - Vit. Donas

Artur Rego - Fachense
Darquense - Vit. Piães
Moledense - Lanheses

Ancorense - Neiva

19.ª JORNADA
Arcozelo - Moreira

Águias de Souto - Perre
Bertiandos - Torre

Gandra - Castanheira
Vila Franca - Paçô

Vit. Donas - Artur Rego
Fachense - Darquense
Vit. Piães - Moledense
Lanheses - Ancorense

A 2.ª volta - jornadas 20 a 38 - tem início em 10 de janeiro de 2010

Cerveira e Campos nas catorze 
equipas da Divisão de Honra e 
dezanove na 1.ª  Divisão 
Distrital nos campeonatos da 
Associação de Futebol de 
Viana do Castelo
 Clube Desportivo de Cerveira e Associação Desportiva 
de Campos incluem as catorze equipas que vão participar no 
Campeonato Distrital da 1.ª Divisão de Honra, competindo com 
Castelense, Chafé, Correlhã, Courense, Moreira Lima, Melga-
cense, Monção, Ponte da Barca, Raianos, Távora e Vila Fria.
 Enquanto no Campeonato Distrital da 1.ª Divisão o nú-
mero de clubes é de dezanove, que são: Ancorense, Arcozelo, 
Gandra, Paçô e Vitorino das Donas que serão novos nesta com-
petição, a que se juntam as Águias de Souto, Artur Rego, Neiva, 
Fachense, Lanheses, Vitorino de Piães, Moreira, Vila Franca, 
Moledense, Bertiandos, Torre, Darquense e Castanheira.
 Saliente-se, ainda, que o Distrital da 1.ª Divisão terá 
início em 6 de setembro e o Distrital de Honra começará em 10 
de outubro.

VENDO LOTE
EM VNCERVEIRA

(LOIVO)

C/750m2

Para moradia individual
Vistas para o Rio Minho

€ 42.500
Telm.: 965 029 618

I Descida de Carrinhos de 
Rolamentos em Nogueira
 A Associação     
Recreativa e Cultural de 
Nogueira organiza e reali-
za em 4 de outubro, pelas 
14h30 no lugar da Costa, 
na freguesia de Nogueira, 
a I Descida de Carrinhos 
de Rolamentos e Descida 
Livre.
 A prova é aberta 
a todos os cidadãos cujas 
idades estejam compreen-
didas entre os 14 e os 70 
anos.
 Conta-se com a 
presença de algumas deze-
nas de concorrentes, alguns 
dos quais, segundo consta, 
estão já atarefados na cons-
trução do seu bólide.
 A descida promete bastante emotividade, pois o per-
curso, no lugar da Costa, tem um piso novo e é algo sinuoso.
 As inscrições, que custam dez euros (incluindo o segu-
ro), já estão abertas e podem ser efetuadas através do telemóvel 
939 450 813, através do qual também se prestam quaisquer es-
clarecimentos sobre a prova.
 O uso do capacete e proteções é obrigatório pelos con-
correntes. 

1.º Grande Prémio de Cerveira 
em Motas de Água
 No dia 4 de Outubro vai realizar-se o 1.º Grande Prémio 
de Cerveira em Jetski e Motas de Água, prova única do Campe-
onato Regional Norte, 5.ª da Taça de Portugal, 1.ª do Troféu 800 
cc e a fi nal do Troféu Galaico Português. 
 Com promoção e realização do Município de Vila Nova 
de Cerveira e com a Federação Portuguesa de Jetski a dar a sua 
contribuição na parte técnica e logística, as provas terão início às 
9h30 frente à zona ribeirinha, terminando pelas 17h00.

Programa:
3 Outubro - Sábado
15h00 - 19h00 - Inscrições e verifi cações técnicas
4 Outubro - Domingo
08h00 - 09h00 - Encerramento das inscrições e verifi cações técnicas
09h30 - 12h00 - Início das primeiras mangas
12h30 - 16h00 - Início das segundas e terceira manga
17h00 - Entrega de prémios 

O Clube Desportivo de Cerveira 
participou na disputa do 
“Troféu Vila do Rosal”, 
na Galiza
 Em 30 de agosto disputou-se, na Galiza, o “Troféu Vila 
do Rosal”, concretamente no encontro de futebol entre o U.D. 
Ribeira e o C.D. Cerveira.
 A vitória, por três bolas a uma, pertenceu à equipa 
espanhola do Rosal e o encontro decorreu no “Campo 1.º de 
Maio”.
 Antes de iniciar-se o desafi o, o U.D. Ribeira apresentou 
as equipas que, em representação das suas cores, vão disputar 
as diversas provas que já estão calendarizadas para a presente 
época futebolística.


