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EMPREGOS 

PROCURA 

EMPREGADO/A 
DE CONFIANÇA 
Telem.: 962 443 090 

CRISTINA CANCELA 

Solicitadora 
Edifício Ilha dos Amores 

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

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

 

RECLA MOS LUMINOSOS / TOLDOS E CAPOTAS / PAINÉIS E SINALÉTICA 

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

Joaquim Magalhães 
 

Advogado 
 

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

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

Telem.: 966 045 921 

FARMÁCIA CERQUEIRA 

Rua Queirós Ribeiro, 23-25  
Telef.: 251 795 291  /  Fax: 251 795 285 
4920-289 VILA NOVA DE CERVEIRA 

EMPREGOS 

OFERTA 

HOMEM 
Ainda jovem, aceita  propostas  
de trabalho  em qualquer área. 

Telem. 917 417 547 
Telem. 627 878 694 

SENHORA 
Aceita serviços domésticos 
ou tratar de pessoas idosas. 

Telem. 936 229 716 

SENHORA 
Aceita trabalho de 

escritório ou telefonista 
Telem.: 966 858 759 

JOVEM 
SECRETÁRIA 

Aceita trabalho em escritório. 
Telefone: 251 794 832 

 
 

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

AUTOMÓVEIS NOVOS E USADOS 
COMPRA, VENDA E TROCA 

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

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

 

FLOR E ARTE 
FLORISTA 

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

Telef.: 251 794 385  /  Telem.: 963 314 948 

 
 

NELSON FERNANDES 
MÉDICO DENTISTA 

CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA 
CONSULTAS EM VILA NOVA DE CERVEIRA 

Segundas, quartas e sextas: 
das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 20h00 

Sábados: das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 16h00 
No Largo do Terreiro, n.º 10 - 1.º - Esquerdo 

4920-296 VILA NOVA DE CERVEIRA 
Telefone 251 794 883  /  Urgências: Telem.: 965 568 725 

CONSULTAS EM CAMINHA 
Terças e quintas: das 9h00 às 12h00 e das 14h00 às 20h00 

Na Rua da Corredoura, n.º 35 - 1.º - Direito 
4910-133 CAMINHA 

Telefone 258 921 133  /  Urgências: Telem.: 965 568 725 

 

VILA XIQUITA 
SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA 

Edifício das Finanças / Avenida Heróis do Ultramar 
4920-275 VILA NOVA DE CERVEIRA 

Telefones: 251 794 166 e 251 792 185  /  Fax: 251 794 166 
Telemóveis: 936 407 862 e 932 671 969 

E-mail: comercial@vilaxiquita.com      /        www.vilaxiquita.com 

LIC. N.º 4079 AMI 

ESTAMOS NA INTERNET 
agora no novo endereço 

http://www.cerveiranova.pt 

CERVEIRA NOVA 

NA INTERNET PODE LER O NOSSO JORNAL 
AGORA NO NOVO ENDEREÇO 

http://www.cerveiranova.pt 

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

Telemóvel: 609 82 23 60 
GUILLAREI – 36720 TUY 

VENDO 
Volkswagen Golf 1.4 GL 

Ano 1992 c/77.000 km.s 
Bom estado, v.e; f.c.; t.a.; e.e. 
900 c./ Telem. 937 232 701 

CONSULTÓRIO 
 MÉDICO 

CLÍNICA GERAL 
 
 

Linda Rosa Pinto 
 
 

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

Telem.: 96 614 88 72 

 

RESTAURANTE 

Estrada Nacional 13 
4920-140 VILA MEÃ VNC 

(Vila Nova de Cerveira) 
Telefones: 251 700 240 / 9 e 251 796 713  -  Fax: 251 700 241 

E-mail: braseiraominho@netc.pt 

SNACK-BAR 

ESPLANADA 

CASAMENTOS 
BAPTIZADOS 
CONVÍVIOS 

ALOJAMENTO 
          30 quartos c/casa de banho privada 

2 SALAS DE JANTAR 

          capacidade total p/800 pessoas 

PRECISA-SE 
 

SENHORA PARA 
ACOMPANHAR 

CASAL  IDOSO EM 
VILA NOVA CERVEIRA 

 
Telem.: 917 514 954 
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Informação do Concelho 
Crónica da quinzena 
 

ESCOLA DE CONCERTINAS DA 
ASSOCIAÇÃO DE LOVELHE 

ACTUOU, NO DIA 7 DE JANEIRO, 
NA R.T.P. (CANAL 1) NO PROGRAMA  

“PRAÇA DA ALEGRIA” 

 Mais uma vez o concelho de Vila Nova de Cerveira 
esteve representado no conhecido programa “Praça da 
Alegria” que a R.T.P. (canal 1) transmite, diariamente 
(excepto sábados e domingos), das 9,30 às 13 horas. 
 E a representante ceveirense que participou no progra-
ma televisivo do passado dia 7 de Janeiro foi a Escola de 
Concertinas da Associação de Lovelhe que, com os seus 
cerca de vinte elementos, na sua maioria jovens, transmi-
tiu, naquele dia, à “Praça da Alegria”, a alegria do folclore 
do Alto Minho, com destaque para a “Cana Verde” e a 
“Gota de Gondarém”. 
 Foram momentos agradáveis de televisão que a Escola 
de Concertinas da Associação de Lovelhe nos proporcio-
nou, integrando-se na dinâmica do programa que, Manuel 
Luís Goucha, desde há muito apresenta. 
 Representação cerveirense que não desmereceu a cha-
mada, no dia 7 de Janeiro, aos estúdios do Monte da Vir-
gem da Radiotelevisão Portuguesa. 
 

José Lopes Gonçalves 

Um dos ucranianos, com residência na 
freguesia de Covas, morreu num 
acidente com um tractor ocorrido no 
concelho de Viana do Castelo 
 
 Nos últimos tempos um grupo de ucranianos (4 
homens e 2 mulheres) fixou residência na freguesia de 
Covas, onde lhes tem sido arranjado actividades laborais. 
 No entanto, um desses elementos, teve de deslocar-se à 
Meadela numa acção de trabalho e nessa localidade via-
nense veio a falecer vítima de um acidente com um trac-
tor. 
 O infeliz ucraniano, que contava 30 anos de idade, dei-
xa viúva uma jovem, que está em Covas e dois filhos 
menores que se encontram na Ucrânia. 
 O corpo do operário ucraniano encontra-se num jazigo 
particular, no Cemitério Paroquial de Covas, num caixão 
preparado para uma possível trasladação para a Ucrânia. 
 A população de Covas tem prestado apoio social ao 
grupo de ucranianos. 

 Conforme o Jornal “Cerveira 
Nova” já teve oportunidade de noti-
ciar decorreu, no dia 5 de Janeiro, a 
instalação da Assembleia Municipal 
de Vila Nova de Cerveira e a tomada 
de posse do Executivo camarário. 
 A cerimónia teve lugar no Salão 
Nobre do edifício dos Paços do Con-
celho onde, além dos autarcas eleitos 
para os próximos quatro anos, estive-
ram presentes outras pessoas que qui-
seram assistir àquele acto político. 
 A Assembleia Municipal de Vila 
Nova de Cerveira é presidida por 
Daniel Bessa Coelho, do PS, e do 
mesmo partido fazem também parte 

Rui Esteves, Daniel Barbosa, Maria 
Manuela Ferreira, Maria José Guer-
reiro, Manuel Soares, Manuel Rama-
lho, Paulo da Purificação, Rui Cruz e 
Silvério Carvalho e os presidentes de 
juntas de freguesia eleitos nas listas 
do PS: Joaquim Lara, João Reinaldo 
Alves, Lourenço Martins, David 
Rocha, Joaquim Teixeira e Silva, 
Salvador Barbosa, José Gonçalves da 
Silva, Fernando Matias, António 
Gomes, João Barbosa Pinto, Ilídio 
Bouçada Rodrigues e António Amo-
rim Barbosa. 
 Da coligação PSD/CDS-PP são 
delegados à Assembleia Municipal: 

António Roleira Marinho, Ricardo 
Conde, Jorge Humberto Ribeiro, 
Manuel Palhares, Isac Afonso e Cân-
dido Bouça. E os presidentes de jun-
tas de freguesia: Gil Malheiro, 
Manuel Araújo e Alfredo Barbosa. 
 O Executivo camarário, e repre-
sentando o PS, é composto por José 
Vaz Carpinteira (presidente), João 
Brito Nogueira, Fernando Pires 
Venade e Anabela de Oliveira Quin-
tas (vereadores). E por a coligação 
PSD/CDS-PP, Manuel Lages Bernar-
do (vereador). 

Delegação da EDP, em 
Cerveira, foi encerrada 
 
 Já há muito que se falava no encerramento da delega-
ção da E.D.P., em Cerveira, a qual se encontrava instalada 
próximo do Hospital da Misericórdia. 
 Mas esse encerrar de portas e de serviços na delegação 
cerveirense só veio a acontecer em princípios do corrente 
mês de Janeiro. 
 Alguns dos serviços administrativos, que eram execu-
tados na delegação da E.D.P de Vila Nova de Cerveira,  
terão agora de ser feitos num estabelecimento comercial 
localizado no Centro Comercial “Ilha dos Amores”, na 
sede do concelho cerveirense, ou em delegações da E.D.P 
que ainda existam noutros concelhos. 

Contas de 2001, plano de 
actividades e orçamento para 
2002 do Aeróclube de Cerval  
discutidos em assembleia geral 
 
 No salão da Junta de Freguesia de Vila Meã vai decor-
rer, no dia 27 de Janeiro, com início às 15 horas, uma 
assembleia geral do Aeróclube de Cerval em que estarão 
em discussão as contas relativas ao ano de 2001 e o plano 
de actividades e orçamento para 2002. 

FUNERAIS 
 
EM CANDEMIL 
 
 Para o Cemitério Paroquial de Candemil efectuou-se o 
funeral de Félix Manuel de Barros, de 70 anos de idade. 
 O extinto, que residia no lugar de Moreira, trabalhou, 
como empregado numa panificação, em Cerveira, durante 
bastante tempo. 
 
EM GONDAR 
 
 Com a idade de 67 anos foi a sepultar, para o Cemité-
rio Paroquial de Gondar, Carminda Lameira, que residia 
no lugar do Loureiro, na referida freguesia de Gondar. 
 
NA AMADORA 
 
 Foi sepultado no Cemitério da Amadora João de Sou-
sa Barbosa, de 75 anos de idade. 
 O falecido, que era casado, residia na Amadora e era 
natural de Vila Nova de Cerveira, sendo assinante do Jor-
nal “Cerveira Nova”. 
  
 Às famílias de luto apresentamos condolências. 

Devido a agressão uma residente 
em Gondarém teve de receber 
assistência hospitalar 
 
 Por ter ferimentos, motivados por agressão, Maria Ivo-
ne Couto Barroso Tavares, de 51 anos, residente no lugar 
da Veiga, freguesia de Gondarém, teve de ser assistida no 
Centro de Saúde de Cerveira e depois no Hospital de Santa 
Luzia de Viana do Castelo. 
 Foi transportada às unidades de saúde pelos Bombeiros 
Voluntários de Vila Nova de Cerveira. 

S. Sebastião celebrado em 
Campos e em Covas 
 
 Na freguesia de Campos, S. Sebastião tem celebração 
especial no dia que liturgicamente lhe é dedicado (20 de 
Janeiro). 
 Igualmente na freguesia de Covas o Mártir S. 
Sebastião é celebrado em 20 de Janeiro, com actos 
religiosos de homenagem ao Taumaturgo. 

Um jovem ferido num acidente de 
trabalho na Zona Industrial (Polo 2) 
 
 O operário João Carlos Martins, de 23 anos, residente 
no edifício “Ilha dos Amores”, na sede do concelho de 
Vila Nova de Cerveira, sofreu um acidente de trabalho na 
Zona Industrial (Polo 2). 
 Vítima de ferimentos foi conduzido pelos Bombeiros 
Voluntários de Cerveira ao Centro de Saúde de Caminha e 
depois ao Hospital de Santa Luzia de Viana do Castelo, 
onde recebeu assistência. 

Princípio de incêndio na chaminé de 
uma casa na Coriscada, em Gondarém 
 
 Os Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Cerveira 
foram chamados para actuar em Gondarém. 
 Tratou-se, felizmente, do princípio de um incêndio na 
chaminé de uma casa situada no lugar da Coriscada, na 
referida freguesia de Gondarém, sinistro rapidamente 
extinto, até antes da chegada dos Bombeiros. 

Clube de Harry Potter na 
Biblioteca Municipal de Cerveira 
e Trilho dos Dinossáurios 
 
 No dia 23 de Janeiro, a partir das 16 horas, na 
Biblioteca Municipal de Vila Nova de Cerveira (espaço 
infantil), haverá jogos de memória e debate sobre o filme, 
para crianças entre os 6 e os 12 anos. 
 No dia 30 de Janeiro, também pelas 16 horas, no 
auditório da mesma Biblioteca Municipal haverá sessões 
de vídeo intituladas “No Trilho dos Dinossáurios”, de 
Domingos Monteiro. 

Instalação da Assembleia Municipal  
de Vila Nova de Cerveira e posse do Executivo camarário 

Visite-nos na INTERNET em http://www.cerveiranova.pt 
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O mais antigo quinzenário do concelho 
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€ 12,5  (2 500$00) 

Já se iniciaram os trabalhos de 
construção da ponte internacional 
Cerveira - Goian 

 Finalmente tiveram início os trabalhos de construção 
da nova ponte internacional Cerveira-Goian, uma obra 
cuja execução do projecto tem como prazo 500 dias. 
 A implantar a cerca de meio quilómetro a norte do cen-
tro da vila de Cerveira a nova ponte internacional, orçada 
em € 5.985.574,77 (um milhão e duzentos mil contos), é 
comparticipada pelo programa comunitário Interrreg, em 
75 por cento do custo, e pelas autarquias de Vila Nova de 
Cerveira e Tomiño, que para o efeito contam com os 
apoios financeiros do Instituto de Estradas de Portugal 
(12,5 por cento) e da Junta da Galiza (12,5 por cento). 

Casas da Floresta abandonadas no 
concelho de Vila Nova de Cerveira 
são treze e não oito 
 
 No texto da autoria do colaborador de “Cerveira 
Nova”, Magalhães Costa, intitulado “As casas dos Guar-
das Florestais”, é referido, por engano, no primeiro pará-
grafo, que existiam, no concelho de Vila Nova de Cervei-
ra, «oito casas dos guardas florestais» quando na verdade 
existem treze, conforma se poderá verificar na indicação 
que, ainda no mesmo texto, é feita. 

SUGESTÕES E OUTROS REGISTOS 
 

CÃES MAL HABITUADOS 
 
 É frequente ver-se logo pela manhã alguns “lulus” cir-
cularem livremente à solta pelas ruas da vila, satisfazendo 
as suas necessidades fisiológicas nos passeios, canteiros 
ajardinados e outros locais. 
 É triste e desolador admirar como a nossa vila se apre-
senta sempre impecavelmente limpa e asseada, e aparecer 
manchada com desagradáveis “selos” dos caninos, alguns 
dos quais de grandes dimensões! 
 Aconselha-se aos portadores dos mesmos, que eles 
sejam encaminhados para outros locais sempre que seja 
necessário, evitando-se assim o aparecimento desses 
“presentes”. 
 
ESTRADA REPARADA 
 
 Noticiamos recentemente que no começo (lado sul) da 
antiga estrada do cemitério, se encontrava permanente-
mente uma poça de água que abrangia toda a largura da 
mesma. 
 Apraz-nos agora registar que aquele incómodo 
“lamaçal” que anteriormente se observava nesse local, já 
não existe. A estrada já foi devidamente reparada, encon-
trando-se presentemente em boas condições de ser utiliza-
da. 
 

Gaspar Lopes Viana 

Um cerveirense no comando do 
Posto Territorial de Valença da G.N.R. 
 
 Foi empossado, há pouco tempo, como comandante do 
Posto Territorial de Valença da Guarda Nacional 
Repúblicana, o cerveirense Eduardo José Duro de Castro 
(sargento ajudante), que em tempos também comandou o 
posto da G.N.R. de Vila Nova de Cerveira. 

Residente em Campos ferido numa 
queda de motorizada, em Cerveira 
 
 Por motivo de uma queda de motorizada, na Avenida 
Heróis do Ultramar, em Cerveira, ficou ferido Joaquim 
Dantas da Purificação, de 58 anos, com residência em 
Campos. 
 Pelos Bombeiros Voluntários de Cerveira foi transpor-
tado ao Centro de Saúde local e depois ao Hospital de 
Santa Luzia de Viana do Castelo, tendo recebido tratamen-
to nas duas unidades de assistência. 

Santo Amaro em Reboreda 
 
 A tradicional festa em louvor de Santo Amaro, na fre-
guesia de Reboreda, voltou a motivar a presença de fiéis 
que participaram nas celebrações que decorreram no dia 
15 de Janeiro. 
 A romaria de Santo Amaro, que anualmente tem reali-
zação na freguesia de Reboreda, é uma das mais antigas 
do Alto Minho. 

Alguns elementos do Corpo  
Activo dos Bombeiros de Cerveira  
medalhados com prata e cobre 
 
 Em cerimónia pública ocorrida há pouco tempo rece-
beram medalhas de grau cobre e grau prata os seguintes 
elementos do Corpo Activo dos Bombeiros Voluntários de 
Vila Nova de Cerveira. 
 José Manuel Gomes Pereira, Manuel Fernando Coelho, 
Sabino Augusto Dias, Manuel António Fernandes Afonso 
e Rui Pedro Encarnação Castro, todos admitidos a 
13/2/1996 e promovidos a bombeiros de 3.ª classe em 
15/12/1996, medalha de assiduidade dos cinco anos - grau 
cobre. 
 Jaime Joaquim Barbosa dos Santos, sub-chefe, admiti-
do a 21/2/1983 e promovido a sub-chefe em 26/5/1997, 
medalha de serviços distintos - grau cobre. 
 Manuel Alfredo Santos Gomes, 2.º comandante, admi-
tido a 1/9/1973, promovido à 3.ª classe em 17/3/1974, pro-
movido à 2.ª classe em 14/4/1976, promovido à 1.ª classe 
em 4/10/1976, nomeado adjunto de comando em 
26/11/1984, nomeado 2.º comandante em 11/11/1988, 
nomeado comandante interino por três vezes aquando da 
mudança do comandante. 
 Para além deste curriculum, Manuel Alfredo Santos 
Gomes é dinamizador do Corpo Activo, sendo da sua res-
ponsabilidade a formação do pessoal. Passa parte dos tem-
pos livres no quartel, zelando pelo material e sua operacio-
nalidade e pela prontidão, rapidez e eficiência do pessoal. 
 Foi-lhe atribuída a medalha de serviços distintos - grau 
prata. 

Embate de dois veículos ligeiros 
em Vila Meã causou um ferido 
 
 Na Estrada Nacional 13, em Vila Meã, no embate entre 
dois veículos ligeiros, ficou ferido Célio Martins Silva, de 
26 anos, residente no lugar do Espírito Santo, na freguesia 
de Gondar. 
 O sinistrado foi assistido no Centro de Saúde de Cami-
nha e depois no Hospital de Santa Luzia de Viana do Cas-
telo, sendo conduzido às unidades de saúde pelos Bombei-
ros Voluntários de Cerveira. 

O perigo de um pontão ruir, 
em Cerveira, já foi eliminado 
 
 Já foi retirado o pontão que ameaçava ruir e se encon-
trava numa travessa junto do antigo posto da G.N.R., em 
Cerveira, via que liga a Rua Costa Pereira ao Largo de 
Santa Cruz. 
 Conforme fizemos referência no Jornal “Cerveira 
Nova”, de 5/12/2001, o trânsito de veículos até havia sido 
cortado, como medida de precaução, mas os perigos para 
as pessoas que por ali circulavam, a pé, era por demais 
evidente. 
 Com a retirada do pontão, que durante muitos anos ser-
viu de acesso ao antigo posto da G.N.R., o perigo deixou 
de existir. 

Dificuldades de captação,  
da SIC, em terras cerveirenses 
 
 Em diversos pontos do concelho de Vila Nova de Cer-
veira a SIC é captada com dificuldade e com certas defi-
ciências. 
 Ao que se diz as anomalias serão provocadas por abor-
recidas interferências. 

O perigo ainda continua junto 
à via férrea, próximo do cais do 
rio Minho, em Cerveira 
 
 Foi há tempo que publicamos, em “Cerveira Nova”, 
uma notícia onde chamávamos a atenção para o perigo de 
uma pedra, de razoáveis dimensões, que se encontrava sol-
ta, junto à via férrea, próximo do cais do rio Minho, em 
Cerveira. 
 No entanto, apesar do perigo que representa, a pedra 
continua sem retirar, não obstante, e até depois de já ter-
mos publicado a notícia, terem sido executados trabalhos 
na via férrea com a colocação de uns avantajados tubos. 

Exposição na Galeria Projecto, 
em Cerveira, até 12 de Fevereiro 
 
 A Galeria Projecto tem uma exposição de pintura “À 
VOLTA DA QUINTA” que se inaugurou no dia 19 de 
Janeiro. 
 Esta exposição estará patente ao público até 12 de 
Fevereiro, de segunda a sábado, das 10 às 13 e das 15 às 
19 horas. Entrada livre. Acesso a deficientes. Parque auto-
móvel. 
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Textos da responsabilidade do Gabinete de Imprensa da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira 

Saudação 
 
 Ao iniciar esta minha curta intervenção 
quero, em primeiro lugar, saudar e agrade-
cer a presença de todos quantos quiseram 
estar connosco neste dia. Hoje termina um 
ciclo iniciado em Janeiro de 1998 e arranca 
uma nova etapa da nossa vida colectiva.  
 É, por este motivo, hora de agradecer e 
homenagear todos quantos, ao longo dos 
últimos quatro anos, trabalharam e se 
empenharam, na construção do nosso con-
celho, em cada uma das suas quinze fre-
guesias e que, por esta ou aquela razão, 
não irão continuar ao serviço dos Cerveiren-
ses no exercício de cargos públicos. 
 Simultaneamente, impõe-se uma sauda-
ção muito particular aos que, em renovação 
sempre revitalizadora, nos passam a acom-
panhar na tarefa da melhoria das condições 
de vida de quem nos elegeu. Em nome do 
município, agradeço a todos a disponibilida-
de na certeza de que o vosso contributo 
será importante para o progresso do nosso 
concelho. 
 Vamos fazer de Vila Nova de Cerveira 
uma terra de futuro, onde a solidariedade, a 
justiça social e a igualdade de oportunida-
des, continuarão a ser os princípios e os 
valores fundamentais da nossa actuação.  
 As eleições do passado dia 16 de 
Dezembro demonstraram, uma vez mais, o 
elevado grau de civismo e de interesse que 
a nossa comunidade possui pelo “bem 
comum” sendo que, perante a responsabili-
dade do voto, os Cerveirenses não hesita-
ram, participando activamente na escolha 
da sua solução governativa para o próximo 
quadriénio. 
 Independentemente do sentido que, 
cada um dos cerveirenses, pretendeu dar 
ao seu voto, a escolha soberana do eleito-
rado foi concretizada, cabendo agora a 
todos os eleitos, saber merecer a confiança 
em nós depositada. Da minha parte e do 
executivo que irei liderar neste novo manda-
to, os Cerveirenses poderão esperar o mes-
mo entusiasmo, a mesma determinação, a 

disponibilidade de sempre e, total empenho 
para que, dia a dia, possamos, em conjunto, 
fazer mais e melhor. 
 Os resultados eleitorais indiciam que os 
cerveirenses, de forma reforçada, aceitam o 
pacto que lhes propusemos. “Mais e 
Melhor Cerveira” traduz, hoje, uma ambi-
ção colectiva de, no respeito pela nossa 
identidade e tendo em atenção os princípios 
e valores que têm norteado a nossa acção, 
tudo continuarmos a fazer pela nossa terra. 
 Importa rentabilizar socialmente o con-
junto de obras e projectos que constitui o 
legado dos anteriores mandatos, disponibili-
zando-o, cada vez mais e melhor, ao servi-
ço das populações. Todo esse património 
que fomos construindo no passado, conti-
nuará a ser valorizado e consolidado pois, 
estamos convictos, que essa é a via que 
tem contribuído, decisivamente, para a 
melhoria da qualidade de vida das nossas 
populações. 
 No último mandato, recordo que intervie-
mos em diversas áreas de interesse colecti-
vo. Na habitação social, no apoio aos 
jovens e aos idosos mais carenciados, na 
requalificação do nosso parque escolar, na 
ampliação e beneficiação da rede viária 
concelhia, na construção de novos equipa-
mentos culturais, nomeadamente, a bibliote-
ca, a Casa do Artista e o Fórum Cultural, na 
valorização da praia fluvial da Lenta, ou ain-
da na construção do Palácio da Justiça. Isto 
sem esquecer todo o trabalho que fizemos 
nas freguesias com a permanente ajuda e 
colaboração das respectivas juntas. 
 Por outro lado, estamos disponíveis 
para, no natural respeito pela independên-
cia de cada um dos órgãos autárquicos e 
considerando as respectivas competências 
e responsabilidades, continuar a colaborar 
com todos, num clima de permanente aber-
tura e confiantes de que, dessa disponibili-
dade, resultará o efeito imprescindível para 
podermos construir um Futuro ainda 
melhor. O trabalho que nos espera a todos, 
na Câmara, na Assembleia Municipal e nas 
Juntas de Freguesia, é árduo e ambicioso. 

 A grande meta a que nos propusemos e 
o nosso compromisso com todos os Cervei-
renses é garantir políticas que tragam maio-
res níveis de progresso para o município, 
qualificando o seu desenvolvimento integra-
do e tornando Vila Nova de Cerveira um 
concelho cada vez mais atractivo.  
 Nas infra-estruturas e no ambiente, no 
turismo, na promoção do investimento pro-
dutivo e na área social, queremos, nestes 
próximos quatro anos, continuar a privilegiar 
o investimento público a pensar nas pes-
soas, dando-lhes mais e melhor qualidade 
de vida. 
 O futuro já começou. A construção da 
ponte internacional, o Aquamuseu do rio 
Minho, a requalificação do centro histórico e 
urbano, a resolução dos problemas de 
saneamento básico, o reforço das acessibi-
lidades a todas as freguesias, os equipa-
mentos colectivos dirigidos aos mais idosos 
e um maior apoio ao associativismo local 
serão, entre outras, as marcas que preten-
demos deixar, bem visíveis, neste mandato. 
 Tendo como referência o programa de 
acção proposto pelo Partido Socialista para 
o mandato que agora se inicia e que os 
Cerveirenses acolheram de forma clara e 
inequívoca, cabe-nos agora, responsavel-
mente, cumpri-lo. Pretendemos continuar a 
aproveitar de forma racional e correcta as 
oportunidades de investimento do III Qua-
dro Comunitário de Apoio e as sinergias 
resultantes da colaboração com o Poder 
Central.  
 Naturalmente, somos conhecedores das 
dificuldades que o país atravessa e do clima 
de incerteza que ainda se vive. No entanto, 
estamos confiantes no futuro e no nosso 
trabalho. É o que iremos fazer já a partir da 
próxima segunda-feira, começando a prepa-
rar todos os instrumentos necessários à 
gestão do município e à concretização das 
metas e objectivos que consideramos fun-
damentais para o nosso concelho. 
 Obviamente, reiteramos o apelo à cola-
boração e ao empenho de todos os eleitos 
na certeza de que será da comunhão de 

esforços e da nossa união que será possí-
vel fazer ainda mais e melhor. Estou certo 
de que posso contar com o vosso apoio.  
 Não quero terminar sem uma palavra 
para os trabalhadores da autarquia, de 
quem esperamos a colaboração prestimosa 
de sempre, nomeadamente, para podermos 
prosseguir o objectivo de melhorar os servi-
ços municipais, colocando-os ao serviço 
dos utentes, desburocratizando e agilizando 
procedimentos, racionalizando os meios 
que a autarquia possui. 
 Termino reafirmando, com convicção e 
sentido de responsabilidade, que farei o que 
estiver ao meu alcance para continuar a 
fazer de Vila Nova de Cerveira um concelho 
cada vez melhor. Assim Deus me ajude. 
 
 Muito obrigado a todos 
 
 

Presidente da Câmara Municipal  
de Vila Nova de Cerveira 

(Eng. José Manuel Carpinteira) 

DISCURSO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, JOSÉ MANUEL CARPINTEIRA,  
NA TOMADA DE POSSE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

11 de Janeiro 
 
SUMÁRIO DA REUNIÃO 
 
Ordem do Dia: 
 
Órgão Executivo 
• Reuniões da Câmara Municipal - Fixação do dia, 

hora e local 
• Secretário das Reuniões da Câmara Municipal - 

Designação 
• Vereadores a tempo inteiro 
• Vice-Presidente da Câmara 
• Delegação de Competências do Presidente da 

Câmara 
• Delegação de Competências nas Freguesias para 

execução de obras 
• Delegação de Competências nas Freguesias para 

transportes escolares 
 
Serviços Municipais 
• Fundos Permanentes - Constituição 
• Notário privativo do município 
• Oficial público para lavrar contactos 
• Execuções fiscais administrativas - Responsável 
• Comissões de vistorias diversas 
• Comissões de abertura e de análise de propostas 
 
Expediente e Assuntos Diversos 
• Resumo diário da tesouraria 
• Período de intervenção aberto ao público 
• Aprovação da acta em minuta 

 O executivo municipal de Vila 
Nova de Cerveira, reunido no 
passado dia 11 do corrente, deli-
berou manter o atendimento aos 
munícipes às terças e quintas 
feiras, entre as 10 e as 12.00 
horas, e as reuniões ordinárias 
às segundas e últimas quartas 
feiras de cada mês. 
 
 No uso da competência que 
lhe confere o número 3 do artigo 
57º da lei número 169/99, de 18 
de Setembro, o Presidente da 
Câmara Municipal, José Manuel 
Carpinteira, designou vice-
presidente da autarquia, para o 
substituir nas suas faltas e impe-
dimentos, o vereador Fernando 
Nogueira. 
 
 Naquele encontro, além da 
constituição das comissões de 
vistorias e as comissões de 
abertura e análise de propostas, 
foram aprovadas as propostas 
de delegações de competências 
às juntas de freguesia para a 
execução de obras e transportes 

escolares. 
 
 No primeiro caso,  o executivo 
cerveirense entendeu autorizar a 
execução de obras de manuten-
ção, beneficiação e alargamento 
da rede viária municipal até ao 
montante máximo de € 50.000 
(pouco mais de 10 mil contos) 
mediante a celebração prévia de 
protocolos entre a autarquia e as 
juntas. 
 
 No segundo, a proposta apre-
sentada pelo presidente da 
autarquia e aprovada pelos 
membros do executivo prevê que 
os transportes escolares possam 
ser efectuados pelas juntas de 
freguesia nos casos que se 
entender conveniente e sempre 
com recurso à celebração de 
acordos de colaboração.   
 
Distribuição dos pelouros 
 
 Para o presente mandato, a 
Câmara Municipal de Vila Nova 
de Cerveira vai contar com um 

vereador a tempo inteiro 
(Fernando Nogueira) e dois 
vereadores a meio tempo 
(Fernando Venade e Anabela 
Quintas), tendo os pelouros fica-
do distribuídos da seguinte for-
ma: 
 
 Fernando Nogueira - Obras 
Particulares, Protecção Civil e 
Segurança, Serviços Administra-
tivos Gerais e Modernização 
Administrativa. Fernando Vena-
de - Desporto, Equipamentos 
Municipais e Transportes. Ana-
bela Quintas - Educação e 
Juventude, Acção Social e Saú-
de e Habitação Social. 
 
 O presidente do município, 
José Manuel Carpinteira, respon-
sabiliza-se pelas Finanças Muni-
cipais, Planeamento e Urbanis-
mo, Ambiente e Obras Munici-
pais, Promoção do Desenvolvi-
mento Económico e Cultura. 

EXECUTIVO MANTÉM ATENDIMENTO 
AOS MUNÍCIPES ÀS TERÇAS E QUINTAS FEIRAS 
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ARISTIDES MARTINS 
 

ADVOGADO 
 

Largo do Terreiro 
4920-296 VN C ERVEIR A 

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

PRECISA DE FAZER  
ENCADERNAÇÕES? 

ENTÃO CONTACTE CERVEIRA NOVA  

CERVEIRA NOVA 
O SEU JORNAL / O SEU AMIGO 

VENDE-SE 
 

TERRENO 
PARA 

CONSTRUÇÃO 
c/1.000 m2 

Contacto: 
Telem.: 914 931 597 

 

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

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

Consaultas de optometria e contactologia 

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

FRANCÊS  /  INGLÊS  /  ESPANHOL 
Contactar: Teresa Vitorino 

 

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

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

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

 

Profissionalismo / Eficiência / Simpatia 
 

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

S 

N 

STAND-BANGÚ 
 

COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS 
Financiamos até 48 meses 

É uma casa cerveirense que vos espera 
 
 

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

CONTABILIDADE 
(Gerência de um Cerveirense) 

Rua Rafael Andrade, 16 
1169-095 LISBOA 

Telefone: 218 850 439 
Fax: 218 850 771 

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

(Gerência de um Cerveirense) 
 

Rua Rafael Andrade, 16 
1169-095 LISBOA 

Telefone: 218 850 439  /  Fax: 218 850 771 

GUERREIRO, BARBOSA & MARTINS, L.DA 
 

Compra e Venda de Propriedades 

(Gerência de um  Cerveirense) 
Rua Rafael Andrade, 16 

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

 

VEFA TRAVEL - Viagens e Turismo, L.da 

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

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

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

QUALIDADE E SIMPATIA AO SEU DISPOR 

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

Travel 

2.ª Publicação / CERVEIRA NOVA - Edição n.º 695, de 20/1/02 
 

TRIBUNAL JUDICIAL DE 
VILA NOVA DE CERVEIRA 

 
A N Ú N C I O 

 
Processo: 62/1998 
Execução Ordinária 
Exequente: JOAQUIM BARROS RODRIGUES & FILHOS, L.DA 
Executado: ANTÓNIO MOREIRA CALÉ E MULHER 
 
 Correm éditos de 20 dias para citação dos credores 
desconhecidos que gozem de garantia real sobre os bens 
penhorados aos executados abaixo indicados, para recla-
marem o pagamento dos respectivos créditos pelo produto 
de tais bens, no prazo de 15 dias, findo o dos éditos, que 
se começará a contar da data da segunda e última publi-
cação do anúncio. 
 
 Bens penhorados: Prédio urbano sito no lugar de Gan-
drachão, da freguesia de Covas, do concelho de Vila Nova 
de Cerveira, composto por casa de habitação, com a área 
de 24 m2 e logradouro de 150 m2, a confrontar do norte, 
sul e poente com caminho público e do sul com Joaquim 
Pereira Calé, inscrito na matriz predial urbana sob o art.º 
636.º, omisso na Conservatória do Registo Predial, com o 
valor tributável de 1.183$00. 
 
 Executados: 
 ANTÓNIO MOREIRA CALÉ E MULHER, lugar de Gan-
drachão, Covas, 4920 Vila Nova de Cerveira, NIF: 
127774050, BI: 0, Data de Nascimento: 
 

Vila Nova de Cerveira, 27-11-2001 
N/Referência3: 3261 

 
O Juiz de Direito, 

a) Rui Sanches e Silva 
O Oficial de Justiça 

a) - Humberto Rodrigues 

RECEBEMOS 
 

Tiveram a amabilidade de liquidar as respectivas 
anuidades os seguintes assinantes: 
 

Manuel António Barros Barbosa, de Loivo; 
Manuel Barbosa, do Canadá; D. Ana Rodrigues Silva, de 
Campos; Manuel Lages Bernardo, de VNCerveira; 
Manuel Barros Barbosa, de Lovelhe; Ilídio Rodrigues 
Melo, de Lisboa; João Fontes, de Vilar de Mouros; D. 
Maria Emília Duro, de VNCerveira; Júlio Justino Costa, 
de Lovelhe; Luís Augusto Gomes, da França; Manuel 
Alves Barros, de Lovelhe; Artur Cunha Dias, da França; 
Eng. Luís Mário Moreira Lobo, de Lisboa; Homero Antó-
nio Alves Bouçós, da França; Elísio Azevedo Bouça, de 
Loivo; João Carlos Azevedo Bouça, de França; José Vilas 
Leal  de VNCerveira; D. Maria Cândida Pontedeira Senra, 
de Viana do Castelo; António José Couto Guerreiro, de 
Lisboa; António Rogério Santos Lousada, de Lisboa; Car-
los Couto Guerreiro, de Lisboa; Gonçalves & Nogueira, de 
Torre de D. Chama; José António Sobrosa Ferreira, de 
Loivo; D. Deolinda Sforza, da Itália; D. Maria Isabel 
Queirós, de Sopo; Rafael Alves do Espírito Santo, da Ale-
manha; Alfredo Couto Guerreiro, de Gondarém; Manuel 
Augusto Sousa Alves Morais, de VNCerveira; José Alfre-
do Alves Morais, de Viana do Castelo; Henrique Rodri-
gues, de VNCerveira; Mário Cunha Pereira, de Loivo; 
Carlos Alberto Antunes Silva, de VNCerveira; José 
Manuel Gonçalves Bouça, de VNCerveira; Américo 
Manuel Araújo, de Sopo; Abel Santos Lameira Morais, da 
França; José Augusto Ferreira Cerqueira, de VNCerveira; 
Maria Júlia Gomes Barros, de VNCerveira; Luís Almeida, 
de Campos; Luís Filipe Carvalho Lopes, de Loivo; IS – 
Equipamentos de Escritório, L.da, de VNCerveira; Augus-
to Vilas Leal, de VNCerveira; D. Aurora Maria Fernandes, 
de Campos; Artur Alves Cunha, de Gondar; D. Inês 
Mariana, de Lisboa; D. Olímpia Leal Diogo, do Porto; Dr. 
Claudino Arieira Pinto, da Póvoa de Santo Adrião; Joa-
quim Assunção G. Pereira, da França; Carlos Jorge Pires 
Cruz, de Vila Meã; Manuel Fernandes Graça, de Lisboa; 
Fernando Martins Graça, de Lisboa; Dr. José Pereira Losa-
do, do Porto; Constantino Manuel Cunha, de Corroios; 
Assis Ilídio Ferreira Sousa, do Canadá; José Américo 
Rocha, da Amadora; António Maria Costa, de Lisboa; 
Lino Joaquim Ramalho Sousa Cunha, da Amadora; César 
António Fernandes Barreiro, dos EEUU; Joaquim Abel 
Barreira, de Sopo; Joaquim Domingos Reis Gonçalves, 
dos EEUU; e Virgílio Gonçalves Cunha, do Porto. 

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

 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
 

CONVOCATÓRIA 
 

 Ao abrigo do Artigo 22.º do Estatuto, convoco os Asso-
ciados da Associação Humanitária dos Bombeiros Volun-
tários de Vila Nova de Cerveira, para reunirem em Assem-
bleia Geral Ordinária, pelas 20 horas do dia 25 de Janeiro 
de 2002, nas instalações do Quartel-Sede com a seguinte 
 

ORDEM DE TRABALHOS 
 

1. Apreciação e votação do Relatório e Contas do Exercí-
cio de 2001 e do parecer do Conselho Fiscal; 

2. Deliberar sobre a proposta da Direcção de alteração do 
Artigo 8.º do Estatuto da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Cerveira, tendo 
em conta a introdução do Euro como moeda única da 
União Económica Monetária Europeia; e 

3. Tratar de qualquer assunto de interesse para a Asso-
ciação. 

 
 O relatório, contas e parecer do Conselho Fiscal, assim 
como a proposta de alteração do Estatuto encontram-se 
disponíveis para consulta na secretaria da Associação a 
partir do dia 20 de Janeiro de 2002. 
 Se à hora marcada não estiver presente o número sufi-
ciente de sócios para funcionamento da Assembleia Geral, 
esta reunirá uma hora depois, com qualquer número, de 
acordo com o n.º 2 do Artigo 24.º do Estatuto. 
 

Vila Nova de Cerveira, 20 de Dezembro de 2001 
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral, 

a) - Rui Manuel Sousa Esteves 

CERVEIRA NOVA - Edição n.º 695, de 20 de Janeiro de 2002 
 

AEROCLUBE DE CERVAL 
 

CONVOCATÓRIA 
 

 De acordo com o estabelecido no artigo 7.º dos estatutos e ao 
abrigo do artigo 32.º e 28.º do Regulamento Interno, convoco a 
Assembleia Geral para reunir ordinariamente no próximo dia 27 
de Janeiro de 2002, pelas 15,00 horas, no salão polivalente da 
Junta de Freguesia de Vila Meã, do concelho de Vila Nova de 
Cerveira, com a seguinte ordem de trabalhos: 
 
1. Discussão e votação do relatório de contas do ano 2001; 
2. Discussão e votação do plano de actividades e orçamento 

para o ano 2002; 
3. Discussão e votação para a actualização de quotas dos 

sócios, jóias e hangaragens das aeronaves; e 
4. Outros assuntos de interesse geral. 
 
 Não estando presente à hora indicada o número legal de 
sócios para que a Assembleia possa reunir em primeira sessão, 
convoco desde já a mesma assembleia, para reunir em segunda 
convocação, no mesmo dia às 15,30 horas, com a mesma ordem 
de trabalhos, deliberando então, com qualquer número de sócios 
presentes. 
 

Aeródromo de Cerdal, 2 de Janeiro de 2002 
O Presidente da Assembleia Geral, 

a) - José Gomes 
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Do meu miradouro 
 

HÁ QUE REPENSAR O ESPAÇO DA VELHA FEIRA  

Só os menos jovens poderão 
recordar que ali, no hoje chamado 
Largo 16 de Fevereiro, teve lugar,  
talvez durante séculos, a de há muito 
extinta feira de gado, muito concorri-
da em determinadas épocas do ano. 
A feira já lá foi, como aceleradamen-
te se vai extinguindo toda a activida-
de agrícola. As silvas, o mato e a 
vegetação selvagem, das mais varia-
das espécies, crescem por toda a par-
te livremente, como livres voam as 
avezinhas dos céus. 

Sabe-se por que aconteceu 
tudo isto. Já Alexandre Herculano, 
que se fez lavrador em Vale de 

Lobos,  para onde se "auto-exilou" 
descrente nos homens e nas institui-
ções,  deixou dito que "a agricultura 
era a arte de empobrecer alegremen-
te". 

Cansados, os nossos lavra-
dores entenderam procurar a alegria 
doutro modo... restando escassa meia 
dúzia de resistentes. 

Mas o espaço da velha feira 
lá está. Com as suas frondosas árvo-
res, refúgio apetecido e  invejado, 
nos dias de maior calor, para os pou-
cos carros que ali cabem. E uns ban-
quinhos de granito - um deles vanda-
lizado pelos chamados "filhos da noi-

te", que, infelizmente, os há por toda 
a parte - servem de acolhedor lugar 
de encontro dos ocupantes com o 
condutor da viatura. 

Ignoro qual o destino pensa-
do para aquele maravilhoso espaço, 
que pode mesmo estar ainda em estu-
do. 

No entanto, e enquanto se 
pensa e resolve, talvez não seja 
demasiado ambicioso pedir um 
arranjo aligeirado do piso, que, pelo 
menos, elimine os profundos regos e 
socalcos que as sevícias dos tempos 
vêm rasgando.   
         António Magalhães 

FONTENÁRIOS, FONTES OU BICAS E LAVADOUROS PÚBLICOS 
 

da vila de Vila Nova de Cerveira, seu breve historial: 

 A ideia deste trabalho foi sugerida pelo sempre amigo 
Manuel Teixeira Alves e, como a ideia surgiu, o trabalho 
fez-se!  
 Segundo se pode pesquisar, os fontenários públicos 
que existiram em Vila Nova de Cerveira, foram os que se 
enunciam, em número de 38, não se vislumbrando a exis-
tência de mais algum mas, caso o leitor saiba de qualquer 
outro exemplar que não foi citado, muito grato ficará o 
autor deste trabalho pela indicação do mesmo. 
 No que respeita a tanques públicos de lavar roupa, para 
além dos referidos, soube-se da existência dos chamados 
lavadouros térreos, improvisados com pedras onde era 
esfregada a roupa e tecidos. Na margem do regueiro de 
São Gonçalo, aproveitando-se a passagem da sua límpida 
água existiram diversos, como sendo: o  Lavadouro da 
Ponte do Regueiro, da Atola da Quinta das Laranjeiras, e 
junto ao matadouro em São Gonçalo, para além de outros: 
no caminho da Fontinha, a nascente da Quinta do Casta-
nhal, a Norte da Quinta das Penas, no Mezieiro, etc.. As 
lavadeiras, neste tipo de lavadouros, usavam a “banqueta” 
para nela se ajoelhar. 
 O que se esclarece em relação a cada exemplar é o que 
foi possível extrair dos viventes mais antigos, que usando 
a sua boa vontade informaram o que sabiam! Para todos 
um enorme e louvável agradecimento acompanhado de um 
bem hajam! 
 Com a água domiciliar a necessidade dos fontenários é 
diminuta, embora, porque não, o aproveitamento de alguns 
desses exemplares, que se encontram armazenados, esque-
cidos e /ou abandonados, implantando-os em locais cuja 
água por vezes é necessária e que, para além do mais, vão 
decorar determinado local? É tudo uma questão de imagi-
nação! 
 Sobre o tema dos “Fontenários”, verifica-se no Jornal 
“Novidades de Cerveira” nº 29, de 16 de Dezembro de 
1908, que se passa a transcrever o seguinte: À ex.ma 
câmara. A esta corporação fazemos um punhado de recla-
mações e vamos apontar alguns abuzos que é necessário 
reprimir. É necessário que os srs. vereadores pelos seus 
actos, pelo seu proceder e pelo seu sensato e assíduo zelo 
demonstrarem serem dignos do cargo para que foram 
escolhidos. Quem não se encontrar com forças para o seu 
cabal desempenho, o primeiro passo a dar, para se não 

deixar desempenhar no insondável abysmo da sensura e 
do desprezo público, é renuncia-los. Por hoje é o seguin-
te: É já tempo de se tratar da plantação de duas árvores 
que faltam no Largo de São Cypriano. - É urgente man-
dar-se proceder a uma limpeza nas fontes públicas desta 
villa, e castigar quem nellas lave roupas e outros objectos. 
( . . . ) “. 
 Também no Código de Posturas da Câmara Municipal 
desta vila, relativo ao ano de 1873, no seu clausulado diz-
nos o seguinte: “CAPÍTULO VI. - Artº 61 - É prohibido 
pôr em cima da fonte d’esta villa, e sobre os muros que a 
circundam, paus, ou outros quaesquer objectos, com a 
pena de quinhentos reis de multa. Artº 62 - É prohibido 
lavar roupas, peixe, hortaliça e outros quaesquer objec-
tos, e deitel-os de molho, e bem assim amolar ferramentas 
nas fontes públicas, com pema de trezentos reis, ou vinte e 
quatro horas de prisão.”. 
 No mesmo Código, referente ao ano de 1909, no seu 
Capítulo VII, Artº 77, transmite-nos o seguinte: “É prohi-
bido lavar hortaliças, peixe, roupas ou pannos, vasos ou 
quaesquer outros objectos nas fontes e tanques públicos, 
sob pena de 1$000 reis de multa.”. 
 Vai seguir-se, em próximos números, a publicação do 
historial dos fontenários, fontes ou bicas e lavadouros 
públicos que existiram ou existem na vila de Vila Nova de 
Cerveira. 
 

Magalhães Costa 

QUANDO O QUE PARECIA SER 
SONHO SE TORNA REALIDADE 

 
 Esta notícia tem como objectivo dar a conhecer a toda 
a população do Vale do Minho que se está a formar uma 
Associação para recolher, tratar e proteger os animais que 
estejam em situação de ABANDONO, graças ao empe-
nho, esforço e boa vontade de um pequeno grupo da 
população do Alto Minho. Já estão a ser tratados os docu-
mentos necessários para a legalização da mesma, contu-
do não perdemos a oportunidade para desde já fazer um 
apelo geral, no sentido de angariar sócios e voluntários, 
pois a Associação será sem fins lucrativos e terá de sobre-
viver com os donativos que lhe forem atribuídos. 
 Recordo-vos o Nero, que entre muitos outros era um 
dos que se sentia cada vez pior, já nem a cabeça sustinha 
de pé, por isso encostou-se ao chão, devagar e assim 
ficou, estendido e bambo, à espera. Não tinha tido a opor-
tunidade de se ter despedido de ninguém, nem mesmo 
daquelas pessoas que algumas vezes lhe tinham matado 
a fome. Nada mais lhe restava sobre a terra senão aquela 
horrível morte sem calma nem dignidade, é claro que 
escusava de sonhar com um enterro bonito, igual a muitos 
que vira, dentro de um caixão de galões amarelos, acom-
panhado pelo povo em peso... Isso era só para a gente 
rica ou pobre. Ele teria apenas uma berma de estrada, 
gélida e triste, e louvar a Deus apodrecer. Os seus ossos 
reluzem ainda na estrada, chuva, geada e sol em cima. 
 Não deixem que aconteça o mesmo a outros tantos 
Neros que por toda a parte vagueiam sem rumo em busca 
apenas de um pouco de carinho e conforto, só porque um 
dia os seus donos acharam que ele não servia mais para 
nada. 
 Certos que se irão juntar a esta nobre causa, desde já 
os nossos pequenotes e protegidos vos agradecem. 
 

José Couto 

Carta ao director 
 
Ex.mo Sr. 
Director do Jornal Cerveira Nova 
 
 Recebi o n/jornal de 05/01/2002, o qual foi lido aten-
tamente, aliás como é meu costume, e neste número 
chamou a minha particular atenção à relação do comér-
cio e indústria existentes em meados do século XX em 
Vila Nova de Cerveira. 
 Numa atenta leitura verifiquei que a seguir ao nome 
do comerciante vinha uma determinada data, que eu 
penso seja o início e o fim da laboração do referido esta-
belecimento. Acontece que a data mais antiga daqueles 
estabelecimentos é a de 1937. 
 Não compreendo que uma grande parte d’aqueles 
estabelecimentos só tenham existido a partir da data que 
indicam no jornal, pois eu saí de Cerveira em 1934, tinha 
portanto 13 anos e verifico que uma grande parte de 
estabelecimentos já existia no meu tempo de criança. 
 Nestes termos passo a citar alguns: 
 Álvaro Augusto da Costa Caldas (que por sinal era 
m/padrinho); António José Cerqueira (pai do m/
condiscípulo Astrolindo); António Pacheco (que também 
era relojoeiro e pai da Laura); Jacinto José Barbosa 
(conhecido pelo tem tudo e pai do Dr. Inocêncio); José 
Emílio Segadães (que morava na casa do m/professor 
Sr. Romeu Pimenta); José Maria Fernandes Baixinho 
(mercearia onde eu ia ajudar nos dias de feira e lá almo-
çava); José Tristão Gonçalves (m/barbeiro e primo do s/
pai); Lauro Cândido Leal (pai do Emílio que jogava fute-
bol e foi ciclista); Manuel José Nascimento (único alfaia-
te no m/tempo e empregado na Câmara); José Augusto 
Pereira (que eu julgo ser o pai do Sr. Ventura e era fer-
reiro não serralheiro); Mário Arnaldo Gonçalves (seu tio); 
e Sebastião Maria Bouça (pai do José Bouça e outros e 
sócio do m/pai). 
 Além destes ainda há muitos mais mas estes já são 
suficientes. 
 Julgo não estar enganado nestes m/reparos mas se 
estiver agradeço me rectifiquem. 
 
 Com os meus agradecimentos e o desejo de Bom 
Ano, subscrevo-me com simpatia 
 

De V. Ex.a 
Atenciosamente 

Humberto de Sousa Reina 
(Vila Nova da Telha) 

 
N.D. - Como me foi referenciado pelo colaborador Maga-
lhães Costa, autor do texto em questão, o período que 
lhe serviu de base foi entre 1937 e 1950, conforme faz 
citação no trabalho publicado. 
No entanto concorda que alguns estabelecimentos que 
referiu já existiam antes de 1937. 

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



A PALAVRA DE DEUS 
 

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

 Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santi-
ficar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra. Aos Efésios, 5:25-27. 

 

COMENTÁRIO 322 
A MINHA IGREJA 
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Leia, assine e divulgue 
“Cerveira Nova” 

O verdadeiro Jornal da sua terra 
por apenas 12,50 € por ano 

 

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

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

Eduardo Caldas 

Técnico Oficial de Contas 

 A única Igreja verdadeira é composta de todos os cren-
tes no Senhor Jesus. É formada com todos os eleitos de 
Deus; de todos os homens e mulheres convertidos; de todos 
os cristãos verdadeiros. Quem quer que seja, elegidos por 
Deus Pai, e pela aspersão do sangue de Jesus. E pela opera-
ção santificadora do Espírito Santo, nessa pessoa vemos um 
membro da verdadeira Igreja de Cristo. É uma Igreja com 
seus membros, da qual tem as mesmas características. 
Todos são nascidos do Espírito Santo; todos possuem o 
arrependimento para com Deus, e fé no Senhor Jesus Cris-
to, e santidade de vida e conversação. Todos aborrecem o 
pecado e todos amam a Cristo. 
 Podem adorar a Deus de maneiras diferentes; alguns 
usam uma forma de oração, outras oram mas com as pala-
vras que saem do coração. Todos são conduzidos por um só 
Espírito. Todos edificam sobre o mesmo fundamento. A 
orientação de todos é tirada do mesmo Livro; a saber, a 
Bíblia. Todos estão ligados a um só ponto central; Jesus 
Cristo. Todos, mesmo agora, podem dizer, com um só cora-
ção. Aleluia, Amém.  
 É uma Igreja que depende do Espírito Santo e da Bíblia 
e sabe apreciar devidamente aqueles que pregam o Evange-
lho. A vida destes não se baseia em serem membros duma 
igreja local, de terem sido baptizados ou participarem na 
Ceia do Senhor, embora ponham alto valor nestas coisas, 
quando estejam ao seu alcance. Porém, ela tem, apenas um 

grande Chefe, um só Pastor, um Bispo supremo; e Este é 
Jesus Cristo. Ele tão somente, pelo Seu Espírito, admite os 
membros da Sua Igreja, embora seus ministros possam indi-
car-lhes a porta. Até que Ele abra a porta, nenhum homem 
sobre a terra a poderá abrir; nem a religião poderá sufragar 
as almas dos perdidos. 
 Uma vez que um homem se arrependa e creia em Cristo, 
naquele momento torna-se membro dessa igreja. Tal como 
o ladrão arrependido, que não pode ter oportunidade para 
ser baptizado; mas possui o que é bem melhor, a vida Eter-
na. Mas estes são os que movem os corações; que mudam 
os destinos de reinos pelas suas orações; estes são os obrei-
ros activos para difundir o conhecimento do Evangelho, 
puro e imaculado; estes são o escudo dum país, o apoio e o 
sustentáculo de qualquer nação a que pertença. 
 Leitor, esta é a verdadeira Igreja, a qual tem de perten-
cer todo aquele que deseja ser salvo. Enquanto não perten-
ceres a esta Igreja, nada mais és que uma alma perdida. 
Podes ter privilégios exteriores sem conta; podes desfrutar 
muitos conhecimentos; mas, se não pertenceres ao corpo de 
Cristo, a vida que tens e os teus privilégios não salvarão a 
tua alma. Os homens imaginam que, se unirem a uma igreja 
ou aquela, e se fizerem membros comungantes, e passarem 
por determinados  ritos e cerimónias, tudo estará bem com 
as suas almas. Nem todos os que se chamavam hebreus 
eram israelitas, e nem todos são membros do corpo de Cris-

to que fazem profissão de o serem. Tome bem nota, podes 
ser um membro duma igreja sem, contudo, pertenceres à 
Igreja verdadeira; e, se a esta não pertenceres, melhor seria 
para ti, no final, nunca teres nascido. 
 

IMPORTANTE AVISO 
 

     Se o amado leitor, depois de ler este comentário, sente 
em seu coração prosseguir este caminho, que não é outro na 
verdade em seguir ao Senhor Jesus Cristo, como seu Salva-
dor pessoal, e está decidido nesta caminhada terrestre, pode 
contactar o Pastor Eugénio Araújo - ASSEMBLEIA DE 
DEUS, pelo telefone 258 721 982, nosso representante em 
Caminha, Cerveira, etc..  
 
 Se desejar, pode visitar o nosso web site na Internet: 
www.igrejaemanuel.com 
 
 Ou escrever para: 
 
 ASSEMBLEIA DE DEUS EMANUEL  
 14, Connecticut Ave. 
 BAY SHORE – NY 11706 
 U.S.A. 

FÉRIAS EM MOVIMENTO  
COM O IPJ 

 

 À semelhança do que tem vindo a acontecer nas últi-
mas pausas pedagógicas, o Instituto Português da Juventu-
de - IPJ, através do programa Férias em Movimento, pro-
move a ocupação dinâmica dos jovens, nesses períodos, 
proporcionando às famílias com jovens em idade escolar, 
meios de acompanhamento dos filhos. 
 Para projectos a realizar na próxima Pausa Pedagógica 
do Carnaval decorre, na Delegação Regional do IPJ de 
Viana do Castelo, o período de inscrição. Os jovens, pode-
rão efectuar a sua inscrição de 21 de Janeiro a 3 de Feve-
reiro. 
 O programa Férias em Movimento consiste em apoiar 
diversas entidades, nomeadamente, as associações RNAJ 
(Associações Juvenis inscritas no Registo Nacional de 
Associações Juvenis), grupos informais de jovens, clubes 
desportivos, associações de modalidade desportiva, fede-
rações desportivas e outras entidades privadas sem fins 
lucrativos, a apresentar projectos sob a forma de campos 
de férias durante as pausas pedagógicas, no sentido de 
ocuparem o tempo livre dos jovens. 
 Os campos de férias a aprovar pelo IPJ, destinam-se a 
dois grupos etários distintos, conforme sejam residenciais 
ou não residenciais. Assim, os jovens com idades entre os 
8 e os 12 anos podem inscrever-se para Campos Não Resi-
dentes, enquanto que os jovens com idades entre os 14 e 
os 18 anos podem participar em Campos Residenciais. No 
entanto, os jovens com idades compreendidas entre os 13 e 
os 16 anos poderão, também, participar em Campos de 
Férias Não Residenciais, que se destinem a esse grupo etá-
rio. 
 As actividades a desenvolver têm uma componente 
predominantemente lúdica, ou acumulam aspectos lúdicos 
com aprendizagem e o desenvolvimento de tarefas. As 
áreas sobre as quais incidem as actividades são várias e 
diversificadas, nomeadamente, desporto, ambiente, cultu-
ra, património histórico e cultural, multimédia e outras de 
relevante interesse para os jovens. 
 Os interessados em efectuar a sua inscrição ou obter 
mais informações devem contactar a Delegação Regional 
do Instituto Português da Juventude, ou, o Posto de Infor-
mação Juvenil mais próximo da sua área de residência. 

ATLETISMO 
Campeonato Regional de Corta-Mato 

Curto de Seniores Masculinos e 
Femininos teve corrida em Cerveira 

 Organizado pela Associação Desportiva de Lovelhe 
decorreu, no dia 12 de Janeiro, nos terrenos do 
“Castelinho”, em Cerveira, o Campeonato Regional de 
Corta-Mato Curto de Seniores , Masculinos e Femininos. 
 A prova que, entre a numerosa assistência contou com 
a presença da conhecida atleta Manuela Machado, do 
Sporting de Braga, foi muito disputada e animada. 

PROVAS DE ATLETISMO 

 Em provas não oficiais de atletismo realizadas na zona 
do “Castelinho”, em Cerveira, no dia 12 de Janeiro, orga-
nizadas pela Associação Desportiva de Lovelhe, jovens 
cerveirenses, entre competidores de outros concelhos, 
obtiveram as seguintes classificações: 
 
Infantil Feminino: 
 2.º lugar - Vera Cardoso 
 
Infantil Masculino: 
 1.º lugar - João Ribeiro 
 
Iniciados Masculino: 
 1.º Isidro Pereira 
 4.º lugar - João Venade 
 9.º lugar - Daniel Ferreira 
 
Juvenis Masculino: 
 2.º lugar - Luís Pereira 

PERCURSO NA NATUREZA 
“Marcha entre Solares” 

 

 Vai a Delegação do INATEL de Viana do Castelo 
levar a efeito mais um percurso pedestre, denominado 
“marcha entre Solares”, que terá lugar no próximo dia 26 
de Janeiro, com uma extensão aproximada de 10 Km., ten-
do como local de encontro o Parque de Estacionamento 
junto ao Pavilhão de Santa Maria Maior, pelas 09h00. 
 Trata-se de um belo passeio a pé na margem direita da 
Ribeira do Lima, onde se localizam os solares mais 
expressivos desta região, onde se inclui uma breve visita a 
um deles, para mais tarde poder subir ao castelo de Genço 
e daí observar a inconfundível paisagem minhota. 
 As inscrições estão abertas até ao dia 24 de Janeiro de 
2002, na Delegação do Inatel de Viana do Castelo. 
 O número de participantes será limitado a 35 inscri-
ções. 
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 Dada a curiosidade que despertou a publicação da fotogra-
fia e texto intitulado “Pedras trabalhadas em Rebore-
da” (Cerveira Nova de 5/1/2002), em que falávamos de um 
curso de cantaria e de outros trabalhos artísticos, em pedra, 
existentes, apresentamos mais imagens que a Fotografia 
Brigadeiro registou e que são a prova evidente duma  série 
de trabalhos artísticos que Reboreda deverá preservar. 

Ainda a propósito das pedras  
trabalhadas em Reboreda 



Página 10 20-1-2002 C E R V E I R A  N O V A 

P r o c u r a  e m p r e g o ?  

A n u n c ie ,   g r a t u i t a m e n t e ,  

n e s t e  q u in z e n á r i o 

SEGUROS 
TODOS OS RAMOS 

 

EDUARDO CALDAS 
 
 

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

 

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

CASTIGOS DO CONSELHO DE  
DISCIPLINA  DA AF VIANA DO CASTELO 
 
CAMPEONATO DISTRITAL  
DE FUTEBOL DE SETE ESCOLAS 
 
A CLUBES 
PROCESSO DE INQUÉRITO 
 União Desportiva de Lanheses 
 

CAMPEONATO DISTRITAL 
DE FUTEBOL DE SETE INFANTIS 
 
A DIRIGENTES 
15 DIAS DE SUSPENSÃO E MULTA DE 3.000$00 
 Gaspar Costa Salgado Ferreira - Valenciano 
 

A TREINADORES 
15 DIAS DE SUSPENSÃO E MULTA DE 3.000$00 
 João Luís Rebelo Araújo - Cerveira 
 

TAÇA A.F.V.C. - 1.ª ELIMINATÓRIA 
 
A TREINADORES 
15 DIAS DE SUSPENSÃO E MULTA DE 5.000$00 
 José Alberto Lima Fernandes - Cerveira 

LEIA, ASSINE 

 E DIVULGUE 

O CERVEIRA NOVA http://www.cerveiranova.pt 

 

CAMPEONATO 
NACIONAL 

DA 3.ª DIVISÃO 
(Série A) 

 

16ª JORNADA 
      RESULTADOS 
 

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

Fão, 1 - Valdevez, 1 
Ág. Graça, 1 - Montalegre, 0 
Vilaverdense, 5 - Limianos, 2 
Valpaços, 1 - Maria Fonte, 2 

M. Cavaleiros, 1-Merelinense, 0 
Fafe, 1 - Vianense, 1 
Monção, 3 - Ronfe, 1 

 
17ª JORNADA 
      RESULTADOS 
 

Amares, 5 - Pevidém, 1 
Valenciano, 3 - Fão, 2 

Valdeves, 0 - Ág. Graça, 0 
Montalegre, 0 - Vilaverdense, 1 

Limianos, 1 - Valpaços, 0 
Maria Fonte, 3-M. Cavaleiros, 0 

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

Ronfe, 2 - Terras Bouro, 0 
 

CLASSIFICAÇÃO 

1º - Maria da Fonte 35 

2º - Vianense 34 

3º - Fafe 33 

4º - Ronfe 32 

5º - Montalegre 30 

6º - Valenciano 30 

7º - Terras de Bouro 28 

8º - Pevidém 26 

9º - Vilaverdense 23 

10º - Águias da Graça 22 

11º - Amares 21 

12º - M. Cavaleiros 21 

13º - Limianos 21 

14º - Monção 19 

15º - Valdevez 15 

16º - Fão 14 

17º - Valpaços 14 

18º - Merelinense 8 

 

CAMPEONATO 
DISTRITAL 
JUNIORES 

 

9ª JORNADA 
RESULTADOS 

 
Valenciano, 5 - Vit. Piães, 2 

Neves, 2 - Valdevez, 4 
Vila Fria, 3 - Darquense, 2 
Limianos, 6 - Cerveira, 1 
Ancorense, 1 - Monção, 3 
Courense, 3 - Caminha, 2 

 
10ª JORNADA 

RESULTADOS 
 

Valdevez, 4 - Valenciano, 5 
Darquense, 2 - Neves, 1 
Cerveira, 2 - Vila Fria, 3 
Monção, 1 - Limianos, 3 

Caminha, 0 - Ancorense, 4 
Vianense, 3 - Courense, 0 

 
CLASSIFICAÇÃO. 

1º - Vianense 27 

2º - Os Limianos 21 

3º - Ancorense 20 

4º - Valdevez 16 

5º - Vila Fria 15 

6º - Courense 13 

7º - Valenciano 13 

8º - Monção 11 

9º - Caminha 10 

10º - Darquense 9 

11º - Neves 7 

12º - Cerveira 5 

13º - Vitrorino Piães 5 

1º - Cerveira 17 

2º -Âncora Praia 15 

3º - Valenciano 11 

4º - Melgacense 7 

5º - Torreenses 0 

 

CAMPEONATO 
DISTRITAL 

JUVENIS 
SÉRIE 1 

9ª JORNADA 
RESULTADOS 

 
Valenciano, 2 - Cerveira, 2 

Torreenses, 1 - Melgacense, 8 
 

CLASSIFICAÇÃO 

 

CAMPEONATO 
DISTRITAL 
INICIADOS 

9ª JORNADA 
RESULTADOS 

 
Barroselas, 7 - Vila Fria, 0 
Caminha, 5 - Vit. Piães, 1 

Paçô, 2 - Ancorense, 0 
Valenciano, 8 - Vila Franca, 0 
Qt. Oliveira, 1 - Limianos, 8 

Cerveira, 5 - Vianense, 0 
Ponte Barca, 3 - Lanheses, 1 

 
10ª JORNADA 

RESULTADOS 
 

Vila Fria, 1 - Ponte Barca, 0 
Vit. Piães, 2 - Barroselas, 2 
Ancorense, 0 - Caminha, 2 

Vila Franca, 0 - Paçô, 6 
Limianos, 11 - Valenciano, 0 
Vianense, 1 - Qt. Oliveira, 0 
Lanheses, 0 - Cerveira, 11 

 

CLASSIFICAÇÃO 

1º - Limianos 30 

2º - Caminha 24 

3º - Barroselas 23 

4º - Cerveira 21 

5º - Valenciano 18 

6º - Cult. Paçô 18 

7º - Vitorino Piães 17 

8º - Vianense 14 

9º - Quinta Oliveira 14 

10º - Ponte da Barca 10 

11º -Ancorense 7 

12º - Vila Fria 6 

13º - Vila Franca 1 

14.º - Lanheses 1 

CAMPEONATO 
DISTRITAL 

DA 1ª DIVISÃO  
 

13ª JORNADA 
RESULTADOS 

 
Paçô, 4 - Bertiandos, 0 

Sopo, 4 - Águias Souto, 0 
Vit. Donas, 1 - Fachense, 5 

Nogueirense, 1 - Caminha, 3 
Soutelense, 4 - Moreira, 2 

Campos, 0 - Raianos, 0 
Vila Fria, 3 - Cabaços, 0 
Lanheses, 3 - Neiva, 4 

 
14ª JORNADA 

RESULTADOS 
 

Lanheses, 1 - Bertiandos, 5 
Águias Souto, 1 - Paçô, 3 

Fachense, 3 - Sopo, 2 
Caminha, 2 - Vit. Donas, 1 
Moreira, 2 - Nogueirense, 0 
Raianos, 5 - Soutelense, 2 
Cabaços, 0 - Campos, 5 
Neiva, 3 - Vila Fria, 4 

 

CLASSIFICAÇÃO 

 

CAMPEONATO 
DISTRITAL 

DA 1ª DIVISÃO 
 DE HONRA 

 

11ª JORNADA 
RESULTADOS 

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

Correlhã, 1 - Vit. Piães, 2 
Távora, 1 - Castelense, 0 

Neves, 3 - Cerveira, 3 
Ponte Barca, 2 - Courense, 0 
Alvarães, 3 - Darquense, 4 

 
12ª JORNADA 

RESULTADOS 
 

Alvarães, 0 - Melgacense, 2 
Ambos Rios, 1 - Torreenses, 4 

Vit. Piães, 2 - Formariz, 0 
Castelense, 1 - Correlhã, 3 

Cerveira, 3 - Távora, 1 
Courense, 1 - Neves, 2 

Darquense, 2 - Ponte Barca, 2 
 

CLASSIFICAÇÃO 

1º - Cerveira 27 

2º - Correlhã 25 

3º - Ponte da Barca 23 

4º - Melgacense 22 

5º - Neves F.C. 21 

6º - Darquense 19 

7º - Torreenses 17 

8º - Távora 15 

9º - Vitorino Piães 13 

10º - Formariz 13 

11º - Courense 12 

12º - Ambos os Rios 12 

13º - Alvarães 10 

14º - Castelense 8 

1º - Campos 35 

2º - Soutelense 32 

3º - Raianos 29 

4º - Cult. Paçô 28 

5º - Moreira 23 

6º - Bertiandos 23 

7º - Águias Souto 22 

8º - Caminha 22 

9º - Fachense 18 

10º - Cabaços 17 

11º - Vila Fria 16 

12º - Desp. Sopo 16 

13º - Nogueirense 12 

14º - Neiva 10 

15º - Vitorino Donas 8 

16º - Lanheses 7 

 

CAMPEONATO 
DISTRITAL 
INFANTIS 

(FUTEBOL DE SETE) 
9ª JORNADA 

RESULTADOS 
 

Barroselas, 9 - Vit. Piães, 0 
Cerveira, 3 - Vianense B, 1 

Ponte Barca, 4 - Torreenses, 5 
Qt. Oliveira, 6 - Anc. Praia, 4 

Távora, 1 - Paçô, 8 
Vianense, 4 - Limianos, 5 
Neves, 1 - Valenciano, 9 

Darquense, 4 - Lanheses, 2 
 
10ª JORNADA 

RESULTADOS 
 

Vit. Piães, 5 - Darquense, 1 
Vianense B, 2 - Barroselas, 4 

Torreenses, 0 - Cerveira, 6 
Anc. Praia, 7 - Ponte Barca, 2 

Paçô, 5 - Qt. Oliveira, 6 
Limianos, 4 - Távora, 2 

Valenciano, 0 - Vianense, 5 
Lanheses, 1 - Neves, 1 

 

CLASSIFICAÇÃO 

1º - Barroselas 24 

2º - Cerveira 24 

3º - Cult. Paçô 21 

4º - Os Limianos 20 

5º - Vianense 18 

6º - Quinta da Oliveira 15 

7º - Âncora Praia 15 

8º - Valenciano 14 

9º - Os Torreenses 12 

10º - Távora 10 

11º -Vitorino de Piães 10 

12º - Vianense B 9 

13º - Darquense 6 

14.º - Ponte da Barca 3 

15.º - Neves 2 

16.º - Lanheses 1 
 

CAMPEONATO 
DISTRITAL 

DE ESCOLAS 
 (FUTEBOL DE SETE) 

 

6ª JORNADA 
RESULTADOS 

 
Valenciano, 1 - Vianense, 12 

Barroselas, 7 - Paçô, 1 
Guilharezes, 1 - Limianos, 7 

Vianense B, 3 - Sopo, 5 
 
7.ª JORNADA 

RESULTADOS 
 

Cerveira, 1 - Valenciano, 3 
Vianense, 8 - Lanheses, 0 
Paçô, 0 - Guilharezes, 3 

Limianos, 5 - Vianense B, 9 
 

CLASSIFICAÇÃO 

1º - Vianense 15 

2º - Limianos 12 

3º - Barroselas 12 

4º - Vianense B 12 

5º - Desp. Sopo 10 

6º - Valenciano 7 

7º - Cerveira 6 

8.º - Guilharezes 6 

9.º - Lanheses 0 

10.º - Paçô 0 

LEIA E DIVULGUE 
CERVEIRA NOVA 

SÓ 12,50 € / ANO 

CERVEIRA NOVA 

O SEU JORNAL 

REMO 
 

EXCELENTE CLASSIFICAÇÃO DOS 
ATLETAS DA ASSOCIAÇÃO 

DESPORTIVA DA JUVENTUDE DE 
CERVEIRA EM PROVAS DE REMO 

 
REGATA DE RANKING ASSOCIATIVO 
 
• André Gomes ...................   9.º 
• Fábio Pereira .................... 12.º 
• Sean Wurzburg ................  20.º 
 
1.ª REGATA DE INFANTIS INICIADOS 
 
Skiff Infantil Feminino: 
• Elisa Dias - 2.ª 
 
Skiff Infantil Masculino 
• Vítor - 1.º 
 
Skiff Iniciado Feminino 
• Catarina Costa - 3.ª 
 
Skiff Iniciado Masculino 
• Flávio Guerreiro ............  1.º 
• Bruno Tiago .................   2.º 
• Marco Cunha ...............    3.º 


