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CARTÓRIO NOTARIAL DE VILA NOVA DE CERVEIRA
A cargo do Notário: João Américo Gonçalves Andrade

CÉSAR GOMES

Solicitador
Av. Heróis do Ultramar
(em frente ao Tribunal)
4920-275 Vila Nova de Cerveira

Telef.: 251 794 676
Telem.: 91 734 64 65

ARISTIDES MARTINS

ADVOGADO
Av. Heróis do Ultramar, 42 – 1º
4920 VNCERVEIRA
Telef. 251 794 4 81
Tlm. 91 734 65 22

ASSINAR
30 QUARTOS
C/CASA DE BANHO PRIVADA

“CERVEIRA NOVA”
CUSTA 2 000$00/ANO
€ 10
EMPREGOS
PROCURA
SENHORA
ACEITA SERVIÇOS
DE LIMPEZA
Telef.: 251 798 350
SENHORA JOVEM
C/9.º ano e viat. própria
aceita qualquer emprego
Telem.: 93 830 19 39
JOVEM
Licenciada em Relações
Internacionais.
Disponibilidade total e imediata.
Telemóvel: 96 566 66 86
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CARTÓRIO NOTARIAL DE CAMINHA

TRIBUNAL JUDICIAL DE VILA NOVA DE CERVEIRA

EXTRACTO

ANÚNCIO

Certifico, para efeitos de publicação, que no dia dezanove de
Setembro de dois mil, lavrada a folhas noventa e quatro e seguintes, do
livro de notas para escrituras diversas número Trinta e Quatro - D, do
Cartório Notarial de Caminha, a cargo da notária Licenciada Margarida
Luisa Dias de Sousa Menezes Vale, foi outorgada uma escritura de
JUSTIFICAÇÃO, na qual Maria do Carmo Gonçalves Vilas da
Cunha, casada, natural da freguesia de Gondarém, do concelho de Vila
Nova de Cerveira, onde reside no Lugar de Fontaínha, intervém como
procuradora dos justificantes JOSÉ MANUEL GUERREIRO MARTINS,
NIF 182779505 e mulher MARIA ARMINDA GONÇALVES VILAS
MARTINS, NIF 182779491, casados no regime da comunhão geral,
naturais da freguesia de Gondarém, do concelho de Vila Nova de Cerveira, emigrantes nos Estados Unidos da América do Norte, onde residem em 147, Race Street, cidade de Elizabeth, Estado de New Jersey,
a qual declarou:
Que os seus representados são donos e legítimos possuidores de
um prédio rústico, composto de terreno de cultivo com vinha, sito no
Lugar de Pedrosas, na freguesia de Gondarém, do concelho de Vila
Nova de Cerveira, descrito na Conservatória do Registo Predial de Vila
Nova de Cerveira, sob o número mil trezentos e seis - de Gondarém,
tendo lá registada uma quarta parte a favor da justificante, pela inscrição G dois, inscrito na matriz predial respectiva sob o artigo 656, com o
valor patrimonial correspondente à fracção de três quartas partes de
17.825$00.
Que o referido prédio se encontra inscrito na matriz em nome do
justificante;
Que, quanto às restantes três quartas partes os justificantes são
donos e legítimos possuidores há mais de vinte anos, posse essa que
sempre exerceram pública, pacificamente, contínua, sem interrupção e
ostensivamente, sem oposição de quem quer que fosse, fruindo-a e
dela extraindo todas as utilidades e proveitos com ânimo de quem é
dono;
Que os justificantes adquiriram as referidas três quartas partes por
doação não reduzida a escrito, feita pelos sogros e pais dos justificantes Alfredo Vilas e Matilde Gonçalves, residentes que foram na referida
freguesia de Gondarém, não possuindo porém documentos que lhes
permita fazer prova do seu direito de propriedade perfeita;
Porém, como vêm possuindo desde então as citadas três quartas
partes na forma atrás indicada, adquiriram-nas por usucapião que invocam para primeira inscrição a seu favor na Conservatória, atribuindolhe o valor de TREZENTOS MIL ESCUDOS.
Está conforme com o original, na parte transcrita.
Cartório Notarial de Caminha, dezanove de Setembro de dois mil.
O Segundo Ajudante,
João Carlos Gonçalves Terra

Anuncia-se que nos autos de Execução Sumária a correr termos
pelo Tribunal Judicial de Vila Nova de Cerveira com o n.º 5-A/94, que o
exequente FUNDO DE GARANTIA AUTOMÓVEL, com sede na Av.ª de
Berna, n.º 19, em Lisboa, move ao executado PEDRO FERREIRA
LEMOS, ausente em parte inserta e com última residência conhecida
no lugar de S. Sebastião, da freguesia de Seixas, da comarca de Caminha, correm éditos de TRINTA DIAS, contados da data da segunda e
última publicação deste anúncio, notificando o referido executado de
que por despacho de 00-05-24 foi ordenada a penhora no prédio a
seguir indicado, do qual foi nomeado depositário Fernando Fernandes
Puga, casado, residente na Rua Visconde Sousa Rego, n.º 49, em
Caminha, a quem ficou a pertencer a sua guarda e administração, para
garantia e pagamento da quantia de 4.889.356$00 (quatro milhões,
oitocentos e oitenta e nove mil, trezentos e cinquenta e seis escudos),
juros e custas, podendo, no prazo de DEZ DIAS, findo o dos éditos,
deduzir oposição à penhora ou embargos de executado, cumulando
nestes, se forem deduzidos, a oposição à penhora que pretenda deduzir, ficando à sua disposição na Secretaria deste Tribunal o duplicado
do requerimento inicial e dos documentos com o mesmo apresentados,
assim como cópia do despacho determinativo da penhora e do auto de
penhora, que foi levada a efeito em 00-10-09.
PRÉDIO PENHORADO
“Prédio urbano, descrito na Conservatória do Registo Predial de
Caminha sob o n.º 00681/271288, fracção A, da freguesia de Seixas,
correspondente a uma habitação no rés do chão, com garagem na cave
(do lado nascente), logradouro (situado na extrema poente do prédio) e
anexo (o primeiro do lado norte), situado no logradouro comum, junto à
extrema nascente e inscrito na matriz predial respectiva, da freguesia
de Seixas, sob o art.º 679.º”.
Vila Nova de Cerveira, 09 de Outubro de 2000
O Juiz de Direito,
Paulo Jorge Machado Rodrigues
O escrivão-adjunto,
Luciano Humberto D.R. Rodrigues

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

JUSTIFICAÇÃO / EXTRACTO
Certifico, narrativamente, para efeitos de publicação, que por escritura lavrada no dia quinze de Setembro de dois mil, a folhas onze e
seguintes do livro de Notas para Escrituras Diversas número cinquenta
e quatro - D, do Cartório Notarial de Vila Nova de Cerveira, JOSÉ
MANUEL BRANDÃO DA CRUZ e mulher MARIA DAS DORES DIAS
RIBEIRO FERNANDES DA CRUZ, casados sob o regime da comunhão geral de bens, ele natural da freguesia de Cristelo Covo, concelho
de Valença, e ela da freguesia de Nogueira, concelho de Vila Nova de
Cerveira, residentes no lugar do Monte da referida freguesia de Nogueira, NIFS 161 356 613 e 136 584 438, fizeram as declarações constantes da certidão anexa, que com esta se compõe de três folhas. Vai conforme o original.
Cartório Notarial de Vila Nova de Cerveira, quinze de Setembro de
2000.
O Ajudante,
Clarice da Encarnação Martins Leal Romeu
Que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrém
do prédio urbano, composto por casa de habitação, com a área de cinquenta e oito metros quadrados e logradouro com a área de trezentos
metros quadrados, sito no lugar de Monte, freguesia de Nogueira, concelho de Vila Nova de Cerveira, a confrontar do norte com caminho
público, do sul com César Augusto Neves, do nascente com Donaldo
Neves Dias e do poente com caminho público, não descrito na Conservatória do Registo Predial deste concelho, mas inscrito na respectiva
matriz em nome do justificante marido, sob o artigo 117, sendo de
280.488$00 o seu valor patrimonial, a que atribuem o valor de um
milhão de escudos.
Que adquiriram o identificado prédio por compra que dele fizeram
à Junta de Freguesia de Nogueira, no ano de mil novecentos e setenta
e oito, sem que no entanto ficassem a dispor de título formal que lhes
permita o respectivo registo na Conservatória do Registo Predial; mas,
desde logo, entraram na posse e fruição do identificado prédio, em
nome próprio, posse que assim detêm há mais de vinte anos, sem
interrupção ou ocultação de quem quer que seja.
Que essa posse foi adquirida e mantida sem violência e sem oposição, ostensivamente, com conhecimento de toda a gente em nome
próprio e com aproveitamento de todas as utilidades do prédio, agindo
sempre por forma correspondente ao exercício do direito de propriedade, quer usufruindo como tal o imóvel, quer suportando os respectivos
encargos.
Que esta posse em nome próprio, pacífica, contínua e pública,
conduziu à aquisição do imóvel, por usucapião, que invocam, justificando o direito de propriedade, para o efeito de registo, dado que esta
forma de aquisição não pode ser comprovada por qualquer outro título
formal extrajudicial.

Leia, assine e divulgue
“Cerveira Nova”
ASSINATURA ANUAL:
2.000$00 - € 10

RECLAMOS LUMINOSOS / TOLDOS E CAPOTAS / PAINÉIS E SINALÉTICA

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

FARMÁCIA CERQUEIRA

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

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
Telemóvel: 96 908 63 89
N

S

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
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Informação do Concelho
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE
VILA NOVA DE CERVEIRA
APROVOU:

Crónica da quinzena
“FEIRA DE ARTES E VELHARIAS”
UM CERTAME A CONTINUAR

♦
♦

♦

Foto Mota
Iniciada em Abril e com realização mensal, decorreu,
até Outubro, a “Feira de Artes e Velharias” de Vila Nova
de Cerveira.
Foi uma temporada interessante em que o certame
acontecia no segundo domingo de cada mês, o que motivou a efectivação de sete feiras.
A todas elas fizemos uma visita e a opinião que temos
é que em próximas temporadas o certame deverá continuar já que contribuiu para a divulgação de aspectos interessantes (culinários, artesanais, recreativos e artísticos)
do concelho de Vila Nova de Cerveira, não só para portugueses como também para os vizinhos espanhóis.
Era agradável ver a curiosidade dos visitantes na análise de peças antigas, nas visitas à galeria de exposições
da PROJECTO, na compra dos biscoitos de milho
(especialidade cerveirense), na compra de mel, na aquisição de peças de cestaria, no saborear dos petiscos e na
apreciação dos interpretes musicais que, por vezes, apareciam.
Por tudo isto e pelos visitantes que trouxe à sede do
concelho cerveirense somos de opinião, e como já referimos, de que a “Feira de Artes e Velharias” deverá continuar.
J.L.G.

RESIDENTE EM CAMPOS FERIDA
NUMA QUEDA DE MOTORIZADA
EM CERVEIRA
Maria de Fátima Marinho Carvalho Almeida, de 47
anos, residente no lugar do Monte, na freguesia de Campos, deu uma queda de motorizada, na Avenida Heróis do
Ultramar, em Cerveira.
Pelos Bombeiros Voluntários foi transportada ao Centro de Saúde local, onde recebeu os primeiros socorros,
seguindo depois, para complemento de assistência, para o
Hospital de Santa Luzia, de Viana do Castelo.

UMA RESIDENTE EM COVAS
FERIDA NUM ACIDENTE DE
TRABALHO NA ZONA INDISTRIAL
Numa unidade fabril da Zona Industrial (Polo 2), a
operária Maria Adelina Rodrigues Matias Rocha, de 42
anos, residente no lugar de Gandrachão, na freguesia de
Covas, teve um acidente de trabalho que lhe provocou
lesões.
Foi assistida no Centro de Saúde de Vila Nova de Cerveira para onde foi transportada pelos Bombeiros Voluntários locais.
CONSULTÓRIO
MÉDICO
CLÍNICA GERAL
Linda Rosa Pinto
Estrada Nacional 13
Lugar da Cabreira, n.º 6
4920-012 CAMPOS VNC
Telem.: 96 614 88 72

JUVENAL MARTINS

DERRAMA DO IRC FIXADA EM 10
POR CENTO
CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA
SOBRE PRÉDIOS URBANOS EM 1,2
POR CENTO
LIMITE PARA OBRAS DE ADMINISTRAÇÃO DIRECTA É, AGORA, DE 100
MIL CONTOS

Na sua mais recente sessão a Assembleia Municipal de
Vila Nova de Cerveira aprovou fixar, em 10 por cento, a
derrama sobre a colecta do IRC. E a taxa de contribuição
autárquica sobre os prédios urbanos foi fixada em 1,2 por
cento.
Tanto a derrama sobre a colecta do IRC, como a taxa
de contribuição autárquica, entrarão em vigor no próximo
ano civil.
Entretanto e ainda na mesma sessão, a Assembleia
Municipal aprovou o montante máximo de 100 mil contos
para a execução de obras e reparações por administração
directa, já que antes, o limite, era até 30 mil contos.

REVISÃO DO P.D.M. DE
VILA NOVA DE CERVEIRA
SÓ DEVERÁ ESTAR CONCLUÍDO
EM FINAIS DE 2001
Pelo Executivo cerveirense foi aprovada, recentemente
(ler Informação Autárquica no “Cerveira Nova” de
5/10/2000), a revisão do Plano Director Municipal (PDM).
Só que a citada revisão só deverá estar concluída em
finais do ano 2001, dado que após a aprovação haverá um
espaço de cerca de dois meses destinado a sugestões relacionadas com possíveis alterações do plano e do regulamento. A seguir, as propostas serão entregues a uma equipa, pluridisciplinar, que fará as alterações. Depois será a
apresentação à Assembleia Municipal de Vila Nova de
Cerveira.
Por tudo isto e segundo se prevê, a revisão do P.D.M.
cerveirense só deverá estar pronta, como já referimos, em
finais do próximo ano.

PISCINA MUNICIPAL
JÁ REABRIU
Depois de trabalhos de manutenção e beneficiação, que
decorreram ao longo de cerca de um mês, a Piscina Municipal de Vila Nova de Cerveira já reabriu.
As melhorias efectuadas incluiram melhores condições
de aquecimento, ampliação e remodelação de vestiários,
bem como a dotação de um sistema informático.

FUNERAL
EM REBOREDA
Foi a sepultar, para o cemitério paroquial de Reboreda,
Margarida Cândida Perucho, de 92 anos, viúva de Joaquim
da Cunha, que residia no lugar de Gandarela.
À família de luto apresentamos condolências.

CÂMARA MUNICIPAL CONCEDE
800 CONTOS PARA QUE NAS
CAMISOLAS DO CLUBE
DESPORTIVO DE CERVEIRA
ESTEJA A FRASE:

ADVOGADO

«CERVEIRA ARTE E BELEZA NATURAL»

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

Em recente reunião do Executivo cerveirense foi aprovada uma verba de 800 contos para patrocínio nos equipamentos da equipa sénior do Clube Desportivo de Cerveira,
de uma frase que terá os seguintes dizeres: «Cerveira Arte
e Beleza Natural».

Telef. 251 796 200
Fax: 251 795 377

MESA DA SANTA CASA DE
CERVEIRA MANDATADA PELOS
IRMÃOS PARA PROSSEGUIR
NEGOCIAÇÕES PARA
FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL

Em complemento da notícia que publicamos na última
edição do Jornal “Cerveira Nova”, relacionada com a realização de uma Assembleia Geral, extraordinária, da Santa
Casa de Vila Nova de Cerveira, podemos informar que os
Irmãos mandataram a Mesa para prosseguir nas negociações, com uma clínica privada de Vigo, para que a referida
clínica venha a assegurar o funcionamento dos serviços de
saúde do Hospital da Misericórdia.
Também um outro ponto da ordem de trabalhos «dar
poderes à Mesa Administradora para poder contrair
empréstimos, com o objectivo exclusivo da resolução do
passivo da Instituição» foi aprovado pelos Irmãos da
Misericórdia.

LIVRO DE ROMEU PIMENTA
“DE PONTE DE LIMA À FOZ DO
DOURO POR VIANA E CERVEIRA”
Numa edição da Livraria Figueirinhas e tendo como
editor João Pimenta foi publicado o livro "De Ponte de
Lima à Foz do Douro Por Viana do Castelo e Cerveira".
O autor do livro é Romeu Pimenta e a publicação é
uma homenagem dos seus «filhos, netos e bisnetos» ao
comemorar-se o 1.º centenário do nascimento do antigo
professor, poeta e jornalista, que em Vila Nova de Cerveira, além de leccionar, colaborou nos jornais locais: "A
Voz de Cerveira", "Echos de Cerveira", "Correio de Cerveira" e "Notícias de Cerveira".
No livro ora publicado, destaque para a transcrição de
uns ofícios que Romeu Pimenta enviou a um administrador do concelho de Vila Nova de Cerveira, que o atacou
devido a publicação, por Romeu Pimenta, do jornal escolar "Alvorada".

OPERÁRIA DE MENTRESTIDO
FERIDA NUM ACIDENTE DE
TRABALHO NA ZONA INDUSTRIAL
Residente no lugar das Pedras, na freguesia de Mentrestido, a operária Maria Emília Araújo Senra Devesa, de
35 anos, sofreu um acidente de trabalho na Zona Industrial
(Polo 2).
Pelos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Cerveira foi transportada, para receber assistência, ao Centro de
Saúde local e depois ao Hospital de Santa Luzia, de Viana
do Castelo.

CAMINHOS DE ACESSO AOS
MONTES BALDIOS EM GONDARÉM
JÁ SE ENCONTRAM LIMPOS
Conforme já fizemos referência no número anterior de
"Cerveira Nova" que um caminho de acesso a montes baldios, em Gondarém, havia sido limpo, podemos também
agora informar que outros caminhos, igualmente de acesso
aos montes baldios da freguesia, beneficiaram de limpeza.
Graças à utilização de máquinas apropriadas, essas
vias tão necessárias para o acesso aos montados, especialmente quando se registam fogos florestais, encontram-se,
em Gondarém, graças aos trabalhos efectuados, completamente desobstruídas.
Uma acção que merece enaltecimento.
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Informação do Concelho
"MACUMBA"?, "BANQUETES"?, "MAGIA NEGRA"?
NO "PENEDO DOS MINHOS" EM LOVELHE
Foto: Magalhães Costa

CONCERTO ROCK, EM CERVEIRA,
ASSINALOU O DIA MUNDIAL DA MÚSICA
Integrado nas comemorações do Dia
Mundial da Música (1 de Outubro),
Vila Nova de Cerveira foi palco de um
concerto de música rock, no dia 30 de
Setembro, pelas 22 horas, com a actuação dos Seldon e Indiana.

Este concerto inseriu-se no programa "Músicas para o Milénio", promovido pelo Instituto Português das Artes
do Espectáculo, e contou com a colaboração da autarquia cerveirense.

CLÁSSICOS DO VOLKSWAGEN AR CLUBE
DE PORTUGAL ESTIVERAM EM CERVEIRA

Caçadores que passavam pelo Monte do Crasto, em Lovelhe, depararam,
no "Penedo dos Ninhos", com uma
série de coisas raras, pouco apropriadas
para ali se encontrarem, casos de fruta
em bom estado de conservação, um
carneiro morto, garrafas com bebidas
alcoólicas, azeite, velas e outros utensílios que dizem ser utilizados para a
chamada "macumba" ou "magia

negra".
O certo é que no "Penedo dos
Ninhos" alguém deixou tão variadas
coisas, que deram azo às mais variadas
conjecturas, dado que o conhecimento
do facto tem ocasionado grande curiosidade em saber-se se é:
"Macumba", "banquetes" ou "magia
negra"?

AINDA A HOMENAGEM, NA
AMÉRICA, NO DIA 29 DE OUTUBRO,
A “NELSON VILARINHO” E
“CARLOS NEJO”, QUE TAMBÉM
IRÃO GRAVAR UM DISCO
Conforme largamente noticiamos no último número de
“Cerveira Nova”, os tocadores de concertina “Nelson
Vilarinho”, de Covas, e “Carlos Nejo”, de Candemil, vão
ser homenageados, no dia 29 de Outubro, nos Estados
Unidos da América do Norte.
A festa, organizada por cerveirenses e amigos de Cerveira, vai decorrer no salão da igreja de Nossa Senhora de
Fátima, em Newark, onde além da actuação dos dois
conhecidos tocadores participará, também, uma orquestra.
Nos Estados Unidos “Nelson Vilarinho” e “Carlos
Nejo” irão gravar um CD, no qual serão incluídas, tocadas
pelo “Nelson Vilarinho”, as seguintes musicas populares:
“Vira Serrano”, “Rosinha”, “Fado”, “Cana Verde”,
“Chula”, “Regadinho”, “Gota de Covas” e o “Velho”.
Por sua vez “Carlos Nejo” gravará: “Vira de Seixas”,
“Malhão”, “Fandango de Seixas”, “A Gota”, “Rosinha”,
“Chula”, “Vira de Arga” e a “Remechia”.

2.º SAFARI FOTOGRÁFICO
ORGANIZADO POR UMA AGÊNCIA
DE VIAGENS CERVEIRENSE
No dia 21 de Outubro a agência de viagens CERVIFÉRIAS, com instalações na Central de Camionagem de Vila
Nova de Cerveira, vai organizar o 2.º Safari Fotográfico,
que terá um itinerário bastante aliciante.
Recorde-se que ainda não há muito tempo, a CERVIFÉRIAS organizou o 1.º Safari Fotográfico que se integrou nas comemorações do 1.º aniversário daquela agência
de viagens cerveirense.
OFICINA
DE SERRALHARIA
ALUGA-SE
NO SOBREIRO / CAMPOS
C/1.000 m2 de terreno

Telem. 96 232 94 20

VENDE-SE LOJA
Edifício Atenas
Valença

C/20 m2
Telef.: 251 794 251
(Depois das 19h00)

Nos dias 30 de Setembro e 1 de
Outubro, Vila Nova de Cerveira recebeu a 6.ª edição dos Clássicos VW Ar
Clube de Portugal, mais um encontro
exclusivamente dedicado ao Volkswagen refrigerado a ar no seu estado mais
puro, iniciativa com o apoio da autarquia cerveirense.
O encontro, que contou com a participação de cerca de meia centena de

EM COVAS UM FERIDO DEVIDO
A QUEDA DE MOTORIZADA
No lugar da Costa, na freguesia de Covas, João
Batista Lima Mendonça, de 37 anos, residente em
Figueiró, deu uma queda de motorizada tendo ficado
ferido.
Pelos Bombeiros Voluntários de Cerveira foi
transportado ao Centro de Saúde local onde recebeu
assistência.

VENDE-SE
CASA E LUGAR
Construída em pedra.
Lugar da Chão / Cornes
Telefone 251 796 092

viaturas, teve partida junto à Câmara
Municipal. Depois de um passeio turístico "Conhecendo o Alto Minho",
seguiu-se uma visita guiada a locais de
interesse histórico-cultural. Isto no
sábado, 30 de Setembro. No domingo,
1 de Outubro, as viaturas executaram
uma prova de perícia "Vintage",
seguindo-se uma visita à Senhora da
Encarnação.

A Gándara de Guillarei, s/n
Telf./Fax: (0034)-986 60 00 21
Telemóvel: 609 82 23 60

GUILLAREI – 36720 TUY

"QUANDO TUDO PARECE PARAR"
LIVRO DA CERVEIRENSE
ADELAIDE GRAÇA
APRESENTADO EM LISBOA
No passado dia 14 de Outubro, por iniciativa da
Casa do Minho, em Lisboa, foi apresentado no Hotel
Novotel, também em Lisboa, o livro de poesia intitulado "QUANDO TUDO PARECE PARAR" da autoria da cerveirense, natural de Campos, Adelaide Graça.

PARA ZONA DE LAZER,
EM COVAS, CÂMARA MUNICIPAL
SUBSIDIOU COM 2 MIL CONTOS
A zona de lazer, de Covas, já se encontra concluída, o
que se torna, na verdade, um destacado melhoramento
para a freguesia.
A Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira concedeu um subsídio, na ordem dos 2 mil contos, destinado a
apoiar a referida zona de lazer da freguesia de Covas.

EXPOSIÇÃO DO ESCULTOR
JOSÉ RODRIGUES
PATENTE AO PÚBLICO,
ATÉ 5 DE NOVEMBRO, EM AVEIRO
Arte do Século no Centro Cultural e de Congressos de Aveiro apresenta, até ao dia 5 de Novembro,
uma exposição do escultor José Rodrigues, intitulada
"Obsessivamente - variações sobre o mesmo tema".
A exposição foi inaugurada no passado dia 30 de
Setembro.

ARMAZÉNS MUNICIPAIS
A INSTALAR EM REBOREDA
A Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira já
deliberou, em reunião do Executivo, proceder ao aluguer de terreno, em Reboreda, para transferir para
aquela freguesia cerveirense os armazéns municipais.
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Principais deliberações

SUMÁRIO DA REUNIÃO DE CÂMARA

AUTARQUIA APOIA CRIANÇAS E JOVENS CARENCIADOS

- Plano Director Municipal – Revisão
- Alienação de património municipal – Venda de casa sita no bairro da calçada (Bloco a,
Entrada 1, 2º Esq.)
- Inspecção-Geral de Finanças – Inspecção temática no município de Vila Nova de Cerveira
- Programa “Ser Criança” – Projecto “Palmo e Meio”
- Associação Projecto – Fichas do espólio
- Monumento comemorativo do centenário da defesa do rio Minho – Alteração
- Instituto Nacional de Habitação – Actualização dos parâmetros “Solarh”
- GAT do vale do Minho – Orçamento 2000
- GAT do vale do Minho – Previsão de despesas para 2001
- ANMP – Cooperação descentralizada com os países africanos de língua oficial portuguesa
- ANMP – Aplicação do Pocal
- ANMP – Regime jurídico de instalação de farmácias
- ANMP – Lei de protecção de crianças e jovens em perigo
- DREN – Transferência provisória do jardim de infância de Reboreda
- Equipa de coordenação dos apoios educativos de Caminha – Pedido de instalações
- EDP – Iluminação pública
- GNR de Vila Nova de Cerveira – Remessa de autos de noticia de contra-ordenação
- GNR de Vila Nova de Cerveira – Informação relativa ao estabelecimento “Tasca D`El Rei”
- Escola Superior Gallaecia – Terreno para instalações
- Grupo parlamentar do PCP – Resposta ao requerimento acerca da qualidade da água no
distrito
- Carta de Fabíola Correia – Estágio profissional
- Universidade do Minho – Estágios profissionais
- Escola do 1º CEB de Outeiro, em Gondarém – Abertura do recreio da escola
- 1ª reunião de administrativos da saúde do Minho – subsídio
- Centro de Saúde de Vila Nova de Cerveira – Pedido de empréstimo de placa de acrílico
- Centro de Saúde de Vila Nova de Cerveira – Apoio para internamento domiciliário
- Clube Desportivo de Sopo – Publicidade nos equipamentos
- Associação Desportiva de Campos – Publicidade nos equipamentos da equipa sénior
- Clube de Monteiros do Alto Minho – Subsídio
- Comissão Fabriqueira da Igreja de Santa Cristina de Mentrestido- Pedido de subsídio
- Centro Paroquial de Promoção Social e Cultural de Reboreda – subsídio
- Fábrica da Igreja Paroquial de Campos – Obras no adro da igreja
- Centro Paroquial e Social de Covas – Apoio para reparação do centro de dia
- Junta de freguesia de Cornes – Pedido de Verba
- Junta de Freguesia de Gondarém – Pedido de subsídio
- Junta de freguesia de Covas – Edifício da escola primária da Presa
- Mudança de local de máquina de diversão – Parecer
- Pedido de concessão de cartão de vendedor ambulante – Fernando João Ferreira Gomes
- Licença sem vencimento – Júlia Cristina Lameira Martins Alves

O projecto “Palmo e Meio”, apresentado pela Câmara Municipal junto do Instituto para o Desenvolvimento
Social ao abrigo do programa “Ser Criança, mereceu aprovação daquela entidade, tendo sido contemplado
com um financiamento global de 41.190.237$00.
A programação financeira engloba três etapas que se prolongam até ao final de 2002. Desta forma, no presente ano será canalizada uma quantia de 11.243.395$00; em 2001 prevê-se uma transferência de 15.028.141
$00; e em 2002 estará disponível uma verba de 14.918.701$00.
O projecto encontra-se direccionado para as crianças e jovens das freguesias de Loivo e Sopo, bem como os
beneficiários do Rendimento Mínimo Garantido, utentes do projecto de luta contra a pobreza “Cerveira Fraterna”, moradores do bairro social da Mata Velha e as famílias abrangidas pela Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.
Apresenta como objectivo geral a (re)integração social das crianças e famílias através da melhoria das condições de vida e das competências parentais. Para isso, serão promovidas diversas acções de sensibilização
(alcoolismo, prevenção de doenças infecto-contagiosas, planeamento familiar etc) e criados espaços lúdicos
(jardim de infância e ATL) para o desenvolvimento de actividades apostadas em elevar a auto estima e a reforçar a participação cívica.
A aprovação deste projecto, desenvolvido pelos serviços sociais da autarquia, sinaliza um passo em frente na
protecção às camadas populacionais mais desfavorecidas e revela o prosseguimento de uma política de
solidariedade promovida pelo governo e apadrinhada pelo executivo cerveirense.

Centro de Saúde

Até ao final do mês

SERVIÇO DE ATENDIMENTO PERMANENTE
DISPONÍVEL AOS SÁBADOS E DOMINGOS

AGENDA CULTURAL E DESPORTIVA

O Serviço de Atendimento Permanente (SAP) do Centro de Saúde de Vila Nova de Cerveira
encontra-se aberto, desde o passado dia 1 de Outubro, aos sábados e domingos entre as 8 da
manhã e as 8 da noite, horário de funcionamento da unidade de saúde nos dias úteis.
Este alargamento do horário decretado pela Administração Regional de Saúde de Viana do Castelo
vem de encontro às necessidades da população local e das preocupações do município que,
apesar de estar satisfeito com a metodologia utilizada, continua a evidenciar esforços junto dos
responsáveis tendo em vista uma nova dilatação do horário de funcionamento.
A aposta do sector da saúde no concelho passa ainda pelo reforço do apoio domiciliário com o
objectivo de, por um lado, garantir a continuidade dos cuidados de saúde e, por outro, apoiar as
famílias dos utentes que vivem em estado de dependência.

Prestação de serviços
eficiente e adequada
Em estudo encontra-se a possibilidade de uma solução intermédia protagonizada pela segurança
social, centros de dia e unidades de saúde que promova uma prestação de serviços eficiente e
adequada à especificidade de cada caso sem que o utente tenha de recorrer ao internamento
hospitalar.
Refira-se que o Centro de Saúde da localidade já está integrado na denominada “Unidade de
Saúde do Alto Minho”, sistema que abrange ainda os concelhos de Valença, Monção e Melgaço.
Esta nova estrutura engloba uma unidade de cuidados domiciliários, uma unidade básica de
urgência e um espaço de saúde familiar. O objectivo foi descentralizar serviços disponíveis apenas
em Viana do Castelo.

Actualização do PDM fixada em 18 meses
Depois de aprovada a revisão do Plano Director Municipal, decisão saída da reunião do executivo do passado
dia 13 de Setembro, o presidente do município, José Manuel Carpinteira, apresentou, na última sessão camarária, uma proposta de elaboração temporal do referido documento que, enquadrando-se nas disposições
legais inerentes ao decreto-lei 380/99, viria a ser aprovada por unanimidade.
Assim, o executivo cerveirense estabeleceu um prazo máximo de 18 meses para a conclusão da revisão do
PDM e aprovou a publicação de aviso no Diário da República para recolha de informações e sugestões, fixando-se, para o efeito, um prazo de 60 dias. Paralelamente, autorizou a comunicação da actualização do PDM
às entidades legais com responsabilidades e competências na matéria.
A revisão do plano, instrumento fundamental na gestão, ordenamento e utilização do solo concelhio, revela-se
de extrema importância em virtude de o documento actual, elaborado com base em cartografia desactualizada,
não contemplar a nova realidade geográfica e económica do município decorrente da construção da autoestrada Porto/Valença e da expansão industrial.

Apoios de âmbito social e desportivo
No capitulo destinado aos apoios a associações e juntas de freguesia do concelho, a autarquia disponibilizou
um montante de 2.000.000$00 ao Centro Paroquial e Social de Covas para satisfazer encargos financeiros
assumidos com a realização das obras de beneficiação do centro de dia.
A Junta de Cornes recebeu uma verba de 1.000.000$00 para apoiar os trabalhos efectuados na execução de
novos muros devido ao alargamento da estrada municipal Igreja – Portinho enquanto a Junta de Gondarém foi
contemplada com 945.000$00 para a construção de uma estrutura semelhante na rede viária da freguesia.
Por solicitação da Junta de Freguesia de Covas, o executivo aprovou a cedência da devoluta escola primária
da Presa com vista à criação de uma escola de tocadores de concertina. De momento, ficou estabelecido a
elaboração de um protocolo de transferência de propriedade do imóvel.
À semelhança do que aconteceu com o Clube Desportivo de Cerveira, também a Associação Desportiva de
Campos e o Clube Desportivo de Sopo vão ser patrocinados pela autarquia relativamente à inserção de publicidade nos equipamentos desportivos. O apoio situa-se em 500.000$00 a cada uma das colectividades.

A programação cultural, desportiva e recreativa do município cerveirense até ao final do presente
mês incluí, como é habitual, exposições, sessões cinematográficas e actividades desportivas.
No tocante às exposições assiste-se à abertura dos trabalhos de pintura da autoria de Inês Winjhorst que, tendo como espaço a galeria Projecto, tem inicio no dia 28 do presente e termina no dia
25 de Novembro. A mostra de Márcia Lucas, patente na mesma sala, encerra no dia 21 deste mês
No capítulo cinematográfico, o pelouro cultural da autarquia agendou duas películas “vencedoras”
nas salas de cinema do país. Nos dias 20, 21 e 22, “passa” a comédia “O agente disfarçado”, realizada por Raja Gosnell, com Martin Lawrence e Nia Long.

C.D Cerveira recebe
C.A Valdevez no dia 29
No fim de semana seguinte (27, 28 e 29), é projectado o filme “Tempestade”, uma das mais entusiásticas fitas de acção do presente ano que apresenta no principal papel um George Clooney
repleto de sensualidade e vitalidade. A realização leva a assinatura do conhecido Wolfgang Peterson. As sessões decorrem no Cine -Teatro dos Bombeiros, pelas 22.00 horas.
Para a 1ª Divisão de Honra do Campeonato Distrital de Futebol de Viana do Castelo, o Clube Desportivo de Cerveira desloca-se ao campo do darquense, no dia 22, e recebe o Clube Atlético de
Valdevez, no dia 29. Por sua vez, a Associação Desportiva de Campos defronta no seu recinto a
Associação Desportiva de Ponte da Barca, no dia 22, e viaja até Melgaço, no dia 29.
A contar para a 1ª divisão do mesmo campeonato, o Clube Desportivo de Sopo joga no campo do
Águias do Souto, no dia 22, e recebe o Bertiandos, na jornada seguinte. Numa organização conjunta do Instituto Nacional do Desporto e da Câmara Municipal, realiza-se, nos dias 25 e 26 de Outubro e 2 e 3 de Novembro, um curso de manobras de cordas para a transposição de obstáculos.
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ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 03/00

CARTÓRIO NOTARIAL DE CAMINHA

RECEBEMOS

(Anexo III da Portaria N.º 216/92, de 20/3)

Nos termos do art.º 28.º do Decreto-Lei n.º 448/91, de 29 de
Novembro, é emitido o ALVARÁ DE LOTEAMENTO SEM OBRAS DE
URBANIZAÇÃO N.º 3/00, em nome da Construções Gradin, L.da, cartão de pessoa colectiva número 502 069 910, através do qual são licenciadas o loteamento n.º 7/2000 que incidem sobre o prédio sito no lugar
de Gaião, da freguesia de Vila Meã, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Vila Nova de Cerveira sob o n.º 00195, em 28/09/90,
com a área total de 265.742 metros quadrados, e inscrito na matriz rústico sob o artigo 1423, da respectiva freguesia.
O respectivo alvará foi aprovado por despacho do Vereador João
Fernando de Brito Nogueira em 04/08/2000 é constituído por dois lotes
destinados a instalação de unidades industriais e respeita o disposto no
Plano Director Municipal com as seguintes características: lote um
com área de sete mil e duzentos metros, confrontando a norte com Pralisa-Produtos Alimentares e Pescas S.A., sul lote dois, nascente com
Construções Gradim e de poente com arruamento; lote número dois:
com área de sete mil e duzentos metros quadrados, a confrontar a norte com lote número um, nascente e sul com Construções Gradim, L.da,
poente com arruamento.
Terreno sobrante
O terreno considerado sobrantes e que não é submetido à
operação de loteamento, com área de 251 342 metros quadrados,
cujas confrontações passam a ser as seguintes:
Norte Edmundo Baptista Gomes, sul rego foreiro, nascente
freguesia de Vila Meã e de poente freguesia de Campos.
Dado e passado para que sirva de título ao requerente e para
todos os efeitos prescritos no Decreto-Lei n.º 448/91, de 29 de Novembro.
Paços do Município de Vila Nova de Cerveira, aos 20 de Setembro
de 2000.
O Presidente da Câmara,
José Manuel Vaz Carpinteira
Registado na Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira.
Livro 2, em 20 de Setembro de 2000.
Primeira publicação no Jornal CERVEIRA NOVA - Edição n.º 665, de 20 de Outubro de 2000

TRIBUNAL JUDICIAL DE VILA NOVA DE CERVEIRA
ANÚNCIO

O escrivão-adjunto,
Luciano Humberto D.R. Rodrigues

CINE-TEATRO
DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

FILMES EM EXIBIÇÃO
Dias 20, 21 e 22 de Outubro—22h00
O AGENTE DISFARÇADO
(Maiores de 12 anos)
Dias 27, 28 e 29 de Outubro—22h00
TEMPESTADE
(Maiores de 12 anos)
Dias 3, 4 e 5 de Novembro—21h30
O PROFESSOR CHANFRADO 2
(Maiores de 12 anos)
Dias 10, 11 e 12 de Novembro—21h30
X-MEN
(Maiores de 12 anos)

Certifico, para efeitos de publicação, que no dia vinte e cinco de
Setembro de dois mil, lavrada a folhas doze e seguintes, do livro de
notas para escrituras diversas número Trinta e cinco - D, do Cartório
Notarial de Caminha, a cargo da notária Licenciada Margarida Luisa
Dias de Sousa Menezes Vale, foi outorgada uma escritura de JUSTIFICAÇÃO, na qual Abílio Cândido Esteves, casado, natural da freguesia de Sopo, do concelho de Vila Nova de Cerveira, onde reside no
Lugar de Cimo de Vila, interveio como procurador da justificante ISABEL MARIA GIESTAL TIAGO, NIF 157481999, solteira, maior, natural
da freguesia de Sopo, onde reside no lugar da Espinhosa, o qual declarou:
Que a sua representada é dona e legítima possuidora do prédio
rústico, composto de terreno de cultura, sito no Lugar de Linhares, na
freguesia de Sopo, do concelho de Vila Nova de Cerveira, que confronta do norte com Abílio Cândido Esteves, do sul com Alfredo José Fernandes, do nascente com Maria José Giestal Teixeira Bouça e do
poente com José João Giestal, com a área de mil e cem metros quadrados, inscrito na matriz predial respectiva sob o artigo 893, com o
valor patrimonial de 6.977$00, ao qual atribui o valor de CEM MIL
ESCUDOS.
Que o referido prédio se encontra omisso na Conservatória do
Registo Predial de Vila Nova de Cerveira e está inscrito na matriz em
nome da justificante;
Que efectivamente é dona e legítima possuidora do citado prédio
há mais de vinte anos, posse essa que sempre exerceu pública, pacificamente, contínua, sem interrupção e ostensivamente, sem oposição
de quem quer que fosse, fruindo-o e dele extraindo todas as utilidades
e proveitos com ânimo de quem é dona;
Que a justificante adquiriu o referido prédio por doação não reduzida a escrito, feita pelo seu avô Ilídio Manuel Tiago, viúvo, residente que
foi no lugar de Cortinhas, na referida freguesia de Sopo, não possuindo
porém documentos que lhe permita fazer prova do seu direito de propriedade perfeita;
Porém, como vem possuindo desde então o citado prédio na forma
atrás indicada, adquiriu-o por usucapião que invoca para primeira inscrição a seu favor na Conservatória.
Está conforme com o original, na parte transcrita.
Cartório Notarial de Caminha, vinte e cinco de Setembro de dois
mil.
O Segundo Ajudante,
João Carlos Gonçalves Terra
Primeira Publicação no Jornal CERVEIRA NOVA - Edição n.º 665, de 20 de Outubro de 2000

Anuncia-se que pelo Tribunal Judicial de Vila Nova de Cerveira
correm éditos de VINTE DIAS, contados da segunda e última publicação deste anúncio, citando os credores desconhecidos do executado
ANTÓNIO ALBERTO BRANDÃO FERNANDES, residente no lugar de
Corredoura, da freguesia de Mentrestido, desta comarca, para no prazo
de QUINZE DIAS, posterior àquele dos éditos, reclamarem o pagamento dos seus créditos pelo produto dos bens em causa nos autos, sobre
que tenham garantia real, nos autos de Execução Sumária com o n.º
178-A/99, movidos pela exequente Maria Alice Nogueira da Cunha,
residente na Av.ª Cónego Bernardo Chouzal, 238, 2.º, Esq.º, em Paredes de Coura, nos termos e para os efeitos do art.º 864.º do Código de
Processo Civil.
Vila Nova de Cerveira, 07 de Julho de 2000
A Juiz de Direito,
Luísa Cristina M. P. Ferreira

EXTRACTO

TRIBUNAL JUDICIAL DE VILA NOVA DE CERVEIRA
ANÚNCIO
Anuncia-se que pelo Tribunal Judicial de Vila Nova de Cerveira
correm éditos de VINTE DIAS, contados da segunda e última publicação deste anúncio, citando os credores desconhecidos dos executados
JOÃO MATOS VIEIRA AGUIAR e mulher ROSA MARIA ALVES
SOBRAL, residentes em Esplanada, Edifício S. Gião, Valença, SALVADOR PALMA RIO e mulher MARIA HELENA MATOS VIEIRA AGUIAR,
residentes no lugar de Menanços, da freguesia de Mazedo, da comarca
de Monção e GUILHERME LOPES PUGA e mulher TERESA AMÁLIA
MATOS VIEIRA AGUIAR, residentes no lugar de Cruzes, da freguesia
de Mazedo, da comarca de Monção, para no prazo de QUINZE DIAS,
posterior àquele dos éditos, reclamarem o pagamento dos seus créditos pelo produto dos bens em causa nos autos, sobre que tenham
garantia real, nos autos de Execução Ordinária com o n.º 185/96, movidos pela exequente Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Alto Minho,
C.R.L., com sede na Avenida Heróis do Ultramar, em Vila Nova de Cerveira, nos termos e para os efeitos do art.º 864.º do Código de Processo Civil.

Tiveram a amabilidade de liquidar as
respectivas anuidades os seguintes assinantes:
Moisés Pereira Pinto, da França; Manuel Pacheco
Gomes, de Lisboa; Manuel Fernando Viana Barros,
da França; Vidal Joaquim Barros Batista, de Lisboa;
Salvador Pereira, do Canadá; Eurico João Gonçalves,
da França; António Purificação Pereira, de Almada;
João Batista Silva Gonçalves, da França; D. Maria
Teresa Amorim Pereira, da França; Joaquim S.
Gonçalves, dos EEUU; José Manuel Pereira
Gonçalves, da França; António Alberto Nicho
Simões Neves, da França; António Santos Soares, de
Campos; Januário Joaquim Correia, de Lisboa; José
Maria Carilho Rebelo, da França; Manuel Joaquim
Ranhado Gomes, da França; Manuel Lima do Poço,
da França; João Vilela Barros, da França; Januário
Pedro Lopes, do Brasil; Joaquim Lebrão Fernandes
Martins, da França; Manuel Alberto Lopes Fonseca,
de Lovelhe; Albano de Castro, da França; José
Emílio Rodrigues, da França; João Manuel Pereira
Dantas, da França; António Martins, da França; João
Batista Barbosa Martins, de Lisboa; Álvaro Simões
Júnior, da França; Manuel Georgino Gomes Esmeriz,
da França; Domingos da Silva Araújo, de Cornes;
José Maria Esmeriz, do Uruguay; Amândio João
Martins Alves, da França; António da Costa, da
Suíça; Fernando Sá Oliveira, de Calendário; Eduardo
Gonçalves da Silva, da França; Joaquim Lopes, da
França; D. Marilda Encarnação Barbosa Tenedório
Espinheira, de Loivo; D. Maria Rosa Silva, da
França; Laurentino Pereira Vaz, do Cacém; Fernando
de Brito Correia, da França; Manuel Rodrigues
Dantas, da França; José Luís Pinto de Melo, de
Queluz; António Pereira de Oliveira, da França; José
Silva Gonçalves, da França; D. Maria Rosa Barbosa
Cunha Mendes, de Lisboa; Américo Emílio Amorim
Pereira, da França; D. Vitalina Rosa Esteves, de
Gondarém; José Aníbal Ribeiro, da Amadora; José
Moreira Calé, de Porto Salvo; D. Armanda Bediat,
da França; e Manuel Pereira, de Lisboa.
A todos estes nossos fiéis e estimados assinantes agradecemos o seu continuado apoio ao nosso
esforço de manutenção desta publicação, pedimolhes que se certifiquem da data de vencimento aposta
na etiqueta de endereçamento e aproveitamos para
cumprimentá-los com toda a cordialidade.

Leia, assine e divulgue
“CERVEIRA NOVA”

Vila Nova de Cerveira, 03 de Outubro de 2000
O Juiz de Direito,
Paulo Jorge Machado Rodrigues
O escrivão-adjunto,
Luciano Humberto D.R. Rodrigues

CERVEIRA NOVA NA INTERNET
No endereço cerveiranova.cjb.net
está sempre disponível a edição mais
recente; e
No endereço cerveiranova.øpi.com
está disponível a edição imediatamente
anterior.

HORÁRIO
ESTAMOS ABERTOS
PAIO
IA
SAM
MÁ C
FAR EIA DE
R
COR

das 9h00 às 20h30
de 2.ª a Sábado

C. Comercial Ilha dos Amores
4920 VILA NOVA DE CERVEIRA
Telef.: 251 792 140 / Fax: 251 792 141

PASSAGENS DE : AVIÃO / AUTOCARRO / COMBOIO / BARCO * PASSAPORTES EM 2 4 HORAS * VISTOS * RESERVA DE:
HOTÉIS E APARTAMENTOS * ALUGUER DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR C/ ENTREGAS EM V.N.CERVEIRA * VIAGENS
ORGANIZADAS DE FÉRIAS E NEGÓCIOS *
EXCURSÕES EM AUTOCARRO *
ALUGUER DE AUTOCAROS *
EXPRESSOS
DIÁRIOS P/ PORTO E LISBOA ( TURILIS ) * BLHETES PARA O ARRAIAL MINHOTO “SANTOINHO” * E AINDA ...UM SERVIÇO
À ESCALA MUNDIAL DE ENTREGAS DE ENCOMEDAS (EM MÃO) NUM PRAZO DE 2 4 A 4 8 HORAS.

CENTRAL DE CAMIONAGEM 4920 VILA NOVA DE CERVEIRA
e-mail: cerviferias@mail.telepac.pt
TELEFONE: 25179 47 53 TELEF./FAX: 251 79 58 50
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NOTÍCIAS DO COLÉGIO
DE CAMPOS
MAIS SETE SALAS DE AULAS

Do meu miradouro

A TIRANIA DOS VEÍCULOS SOBRE OS PEÕES
Apesar das muitas e amplas
artérias que vêm sendo rasgadas mercê de um muito louvável esforço da
autarquia, todos concordaremos que a
Rua Queiroz Ribeiro aparece, de longe, como a mais movimentada, quer
por viaturas, quer por peões. Penso
que se trata de um facto objectivo, de
uma realidade incontornável.
(Abro um parêntesis - espero
me perdoem esta já velha e incorrigível deformação profissional - para
recordar que está incorrecta a grafia
nas várias placas indicativas do nome
do patrono: efectivamente, segundo o
acordo ortográfico em vigor desde
1945, a grafia correcta é Queirós; contudo, no nome das pessoas, a mesma
lei permite o uso da ortografia antiga...
mas neste caso sem acento, por conseguinte Queiroz).
Quando, há anos, esta rua
recebeu o actual pavimento, numa iniciativa felicíssima, qualquer que seja o
ângulo de visão - histórico, arquitectónico, de funcionalidade, etc. - o não

menos feliz desaparecimento dos passeios terá sido deliberado na perspectiva de transformar a rua numa zona
exclusivamente pedonal, obviamente
com ressalva para o acesso às garagens dos moradores e às cargas e descargas.
Assim não aconteceu até
hoje. E são fáceis de adivinhar as
razões. Há o peso de uma tradição
antiquíssima. Juntar-se-ão por certo
hesitações e até mesmo resistências
dos comerciantes. Depois... não poderemos esquecer os complicados, omnipresentes e omnipotentes cálculos da
"engenharia eleitoral"... aquele receio
de perder alguns votos.
A minha opinião, solidamente assente no conhecimento pessoal de
circunstâncias precisamente análogas
vividas em vários centros urbanos,
diz-me que o comércio só lucrará, e
muito, com a reconversão numa zona
pedonal. Conheço casos de fortíssimas
resistências, que quase atingiam uma
violenta e generalizada revolta, cujos

"chefes de motim" confessam hoje o
erro em que incorreram, as vantagens
da inovação.
Mas se se persistir na situação actual, de abertura total ao trânsito
de veículos - o que no meu parecer
significa a complacência na tirania da
máquina sobre o peão - então, por
amor de Deus, que haja mais atenção
ao estacionamento... sobretudo nos
meses de férias. Concordo plenamente
com a tolerância dos agentes responsáveis para com o condutor que pára
por uns instantes para comprar o jornal, etc. Mas as permanências por
vezes são de horas!
O mais desatento dos observadores terá observado situações destas. Como verificará - se é que ainda
não experimentou! - a dificuldade em
dar meia dúzia de passos sem tropeçar
num veículo... ou levar até forte buzinadela de um condutor tão alheio à
razão como à educação.

QUEM DÁ E TIRA...
Uma das bandeiras do Governo Socialista foi, sem dúvida, o “Rendimento Mínimo Garantido” (R.M.G.), medida que, de
algum modo, veio ajudar centenas de agregados familiares carenciados, atingidos pela
doença, pelo desemprego, pela falta de
meios para suprir as carências mais básicas,
permitindo que surgisse uma réstia de esperança em tantos lares e se esboçasse um sorriso em tantos rostos.
É sabido que, quando se entreabre uma
porta, logo muitos pretendem entrar e, se o
espaço é acanhado, decerto nem todos
poderão caber e, do mesmo modo, os montões de dinheiro que se anunciavam e se
adivinhavam, depressa se consumiram
perante a catadupa de candidaturas apresentadas, pelo que reforçar os orçamentos e
“apertar” as malhas que as facilidades iniciais haviam tornado demasiado permissivas.
Todos temos que saudar uma criteriosa
fiscalização, uma justa atribuição do subsídio a quem dele precisa, mas não podemos

subscrever a diferença de critérios entre a
atribuição do R.M.G. e a sua suspensão e
exigência cega de reembolsos que, em
alguns casos, é de centenas de contos. Com
efeito, inicialmente, mandaram-se mensageiros, de porta em porta, a anunciar a “boa
nova” e a oferecer a benesse, sendo que
situações houve que, após o deferimento do
processo, o cheque chegou a casa dos beneficiários por mão própria, como que a reconhecer ou a “comprar” o votinho futuro,
quem sabe?
Nesta lufa lufa os próprios beneficiários
desconfiavam de tanta generosidade, mas
perante as facilidades lá se dispunham a
aceitar a “migalha socialista” que lhes
entrava pela porta adentro.
Agora, que o frio e distante sistema
informático detecta irregularidades, ou
pseudo-irregularidades, os beneficiários são
intimados por um simples ofício a repôr significativas importâncias que receberam, a
maior parte deles de boa fé, desconhecendo
a regra básica que havia servido para a atri-

António Magalhães

Com um historial de 16 anos de vida, o Colégio de
Campos iniciou mais um ano lectivo.
Sendo uma instituição integrada no ensino particular e cooperativo, onde o ensino é gratuito, tenta
oferecer uma boa qualidade de ensino, uma sã convivência e bom ambiente a todos quantos o frequentam.
Passando por várias etapas de crescimento, este
ano lectivo iniciou-se com a abertura de mais 7 salas
de aula, o que vem traduzir um movimento de crescimento.
Actualmente é frequentado por 324 alunos, na sua
maioria do concelho de Cerveira. Bastantes alunos
do concelho de Valença procuram o nosso Colégio,
não só pela localização geográfica, como pela facilidade de transportes do próprio Colégio, como ainda
pelo bom ambiente reinante.
Sendo este um primeiro artigo sobre o Colégio,
ficará para próximos números a hipótese de nos darmos a conhecer melhor.
Margarida Barbosa

DESPISTE DE AUTOMÓVEL,
EM LOIVO, MOTIVOU LEVES
LESÕES NO CONDUTOR
Por o automóvel que conduzia se ter despistado e capotado, em Segirém, Loivo, ficou ferido, mas com ligeiras
lesões, João António Batista Teixeira, de 25 anos, residente no lugar da Aldeia, na freguesia de Sopo.
Pelos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Cerveira foi transportado ao Centro de Saúde local, onde recebeu
assistência.

buição do respectivo subsídio.
Então não seria mais correcto, mais
humano e mais justo que os mesmos mensageiros que, inicialmente, pressurosos, correram a casa de cada um, para fazer a distribuição repetissem agora o mesmo procedimento e fossem explicar o porquê da retirada do benefício e de reposição das verbas,
de modo que todos pudessem perceber o
mecanismo e concordar ou reclamar com tal
medida, em vez de serem apanhados de surpresa, instalando-se a dúvida e, tantas
vezes, a amargura e o desespero, pois não é
fácil retirar de magros proventos aquelas
importâncias.
Conhecendo o universo social do nosso
distrito não parece que os 8% da população
abrangida pelo R.M.G. esteja para além do
patamar daqueles que vivem em situação de
precaridade, e é alarmante que, agora, cerca
de 2% sejam, de um momento para o outro,
considerados “oportunistas”, quando se
limitaram a receber os subsídios em resultado do apuramento e averiguações efectuadas pelos serviços que os consideraram no
“estado de necessidade”.
A par do R.M.G. actua um outro movi-

mento, o chamado programa de “Luta Contra a Pobreza”, desenvolvido no âmbito
municipal sem que se vislumbre uma coordenação entre ambos, provocando, a cada
passo, flagrantes desigualdades no tratamento de questões semelhantes, o que motiva sempre uma desconfiança entre vizinhos
e acicata atitudes de recíprocas acusações,
quanto ao que a cada um é devido.
Todos somos pela solidariedade e pela
justiça social, mas com tanta gente, tantos
meios e tanto dinheiro envolvidos, fácil
seria que houvesse uma linha coerente de
avaliação e procedimento, sem que o compadrio fizesse carreira e, sobretudo, sem
que fosse necessário obrigar famílias tão
carentes a repor aquilo que antes receberam,
pelo que quase somos levados a concluir
com o velho adágio “Quem dá e tira, para o
Inferno gira”, como merecem aqueles que
ordenam tamanhas malfeitorias no seio de
gente tão humilde!.

Campos, 5 de Outubro de 2000
António Roleira Marinho
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A PALAVRA DE DEUS
POR: Manuel Venade Martins (pastor)

Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de
mim, que sou manso e humilde de coração; e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o
meu fardo é leve. S. Mateus 11:28-30

COMENTÁRIO - 281
VEM A JESUS
da tua vida, e encontrarás a paz e descanso para a tua alma
atormentada. O vazio do teu coração será preenchido; o fardo do pecado cairá, e tu serás verdadeiramente livre em
Jesus.
Jesus Cristo promete a verdadeira liberdade para os que
se tornarem Seus discípulos. Confia n'Ele, procura segui-Lo
fielmente e conhecerás a salvação, o perdão dos pecados, a
paz, a alegria e o amor.
Que Deus te dirija em tudo! Amem.

Hoje em dia as pessoas vivem tempos muito difíceis,
como a Bíblia aliás prediz em diversos lugares da mesma:
tempos de tribulação, doença, fome, guerra, calamidades,
violência, etc.. São tempos de grande confusão, a qual toca
principalmente a área religiosa. O ser humano está desesperado e cansado de tanta confusão. Alguns, não obstante,
buscam Deus e é o rumo certo para dar à sua vida; procuram ansiosamente a paz e, também, conhecer o que espera
depois da morte. As doenças físicas e mentais preocupamno.
A cede da descoberta de algo novo, para superar o vazio
da alma causado pelo pecado, aumenta intensamente. O
homem continua cada vez mais escravizado pelo álcool,
pela droga, etc.. E o stress toma conta das criaturas.
O pecado - o maior flagelo da humanidade, do qual o
homem não consegue libertar-se sozinho - tem algemado
por completo a sua alma. A criatura humana está espiritualmente enferma. Os psicólogos apelidam isso de depressão
nervosa, desgaste físico e emocional, stress. As pessoas
atribuem a culpa a tudo e a todos, correndo como cegas, por
vezes desesperadas, em busca do remédio eficaz para tais
males que as perturbam e arrasam.
Numerosos jovens vivem cada qual ao seu modo, conforme a moda; conforme a moda que vigore, imaginando-se
muito evoluídos, livres, independentes. A guerra, a violência e o ódio atemorizam as pessoas. Os falsos mestres e falsos religiosos surgem por toda a parte negociando com os
males e a boa vontade de tais pessoas que se dirigem a eles

em busca de auxílio, de libertação, de felicidade, mas nada
recebem.
Sim, prezado leitor, quer admitas ou não, à luz da
Bíblia, da Palavra de Deus, carregas um grande fardo, um
fardo demasiado pesado, e do qual tens procurado livrar-te,
porém em vão. Tu desejas libertar-te, esforças-te nesse sentido, mas quantas vezes tens deixado cair os braços sem força para lutares mais. Tu encontras-te caído, perdido, confuso. Quem sabe se já tentas-te até pôr fim à tua vida, porque
não consegues suportar o domínio opressivo do teu grande
inimigo. Satanás tem procurado destruir-te; ele é o ladrão
da alma, que não vem senão a roubar, a matar e a destruir.
S. João 10:10. Jesus, porém, veio para que tenhamos vida, e
vida com abundância!
O Senhor Jesus veio à Terra para te libertar e guiar por
um caminho de luz, sem qualquer confusão; Ele veio para
guiar-te por caminho seguro. E, no fundo, esse caminho é o
próprio Jesus. Esse caminho - que tu tens procurado por
todos os atalhos - está à tua espera para te ajudar a percorrêlo. Jesus é o Caminho que leva ao Céu; é a Verdade que
liberta; é a vida que tu queres e precisas, e que, afinal, só
Ele te pode dar.
Jesus deseja guiar-te por este caminho novo. Não queres
conhecer e experimentar a Salvação só possível em Jesus?
O fardo do pecado que carregas cairá de ti quando deres
lugar à fé em Jesus.
O Senhor está à tua espera. Confia inteiramente n'Ele;
dá-Lhe o teu coração; reconhece-O em todos os caminhos

CELEBRAÇÃO JUBILAR DAS FAMÍLIAS
NA DIOCESE DE VIANA DO CASTELO
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Tal como se encontrava calendarizado para as diversas
celebrações jubilares diocesanas, no dia 15 de Outubro
celebrou-se, na Diocese de Viana do Castelo, o Jubileu das
Famílias.
Visando sensibilizar todas as famílias para a celebração, este acontecimento foi aproveitado para se poder
reflectir sobre os muitos problemas que, na hora actual,
afectam todas as famílias cristãs.
Considerando a família como centro que tudo congrega
e donde tudo irradia, procurou-se que o Jubileu fosse também ponto de partida para futuras acções de reflexão, com
âmbito paroquial, arciprestal e diocesano, que o respectivo
Secretariado deseja ir promovendo.
É que, convirá igualmente, ir lembrando o que João
Paulo II diz no n.º 70 da Exortação Apostólica "Familiaris
Consortio", quando refere que "...cada comunidade paroquial deve ter consciência mais viva da graça e da responsabilidade que recebe do Senhor, em ordem a promover a
pastoral da família. Nenhum plano de pastoral orgânica, a
qualquer nível que seja, pode prescindir da pastoral da
família.

2.º ENCONTRO DOS ANTIGOS ALUNOS
E PROFESSORES DA ESCOLA
INDUSTRIAL E COMERCIAL DE
VIANA DO CASTELO - 1968 - 1975
No próximo dia 28 de Outubro vai decorrer mais uma
confraternização dos antigos alunos da Escola Industrial e
Comercial de Viana do Castelo com o seguinte programa:
10h00 - Concentração na Escola de Monserrate; 11h00 Actividades desportivas; 13h00 - Almoço na Quinta do
Carvalho, em Santa Marta.
O preço de inscrição, por pessoa, é de 3.750$00; as
crianças até 3 anos terão entrada gratuita; e as crianças dos
4 aos 11 anos apenas pagarão 50% do valor da inscrição.
As inscrições podem ser feitas com: a Alda, pelo telefone 258 809 860, de Viana; o Alex Freixo, pelo telefone
258 822 742, em Viana; a Ana Ribeirinho, pelo telefone
258 800 360, em Viana; o Berto, pelo telemóvel 96 267 75
70, em Viana; o Luís Pirilau, pelo telemóvel 96 282 50 44,
em Lanhelas; a Marina (Nocha), pelo telemóvel 96 286 58
02, em Viana; o Rui Viana, pelo telefone 258 801 541, em
Viana; o Zé Pedro, pelo telefone 258 71 00 27, em Lanhelas; e o Raul Barreto, pelo telefone 258 331 085, em Viana.
A data limite para recepção das inscrições é em 23 de
Outubro de 2000.

JUSTIFICAÇÃO / EXTRACTO
Certifico, narrativamente, para efeitos de publicação, que por escritura lavrada no dia dez de Outubro de dois mil, a folhas setenta e
seguintes do livro de notas para escrituras diversas número cinquenta e
cinco - D do Cartório Notarial de Vila Nova de Cerveira, JOAQUIM
JOSÉ PIRES e mulher ADELAIDE EMÍLIA PEREIRA MOTA PIRES,
casados sob o regime da comunhão geral de bens, ambos naturais da
freguesia de Vila Meã, concelho de Vila Nova de Cerveira, onde residem no lugar de Miragaia, NIFS 120 711 540 e 143 962 353, fizeram as
declarações constantes da certidão anexa, que com esta se compõe de
três folhas. Vai conforme o original.
Cartório Notarial de Vila Nova de Cerveira, dez de Outubro de 2000.
O Ajudante,
(Assinatura ilegível)
Pelos primeiros outorgantes foi dito:
Que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrém
do prédio rústico, composto por terreno de cultivo, com a área de quatro mil quinhentos e noventa metros quadrados, sito no lugar de Barral,
freguesia de Vila Meã, concelho de Vila Nova de Cerveira, a confrontar
do norte com Adolfo José de Barros, nascente com José Antunes da
Cruz, sul com estrada municipal e do poente com Ana Joaquina Pires,
descrito na Conservatória do Registo Predial deste concelho, sob o
número cento e quarenta e quatro, da referida freguesia de Vila Meã,
onde se mostra registada a aquisição de dois dezoito avos a seu favor,
conforme inscrição G-um e G-três e o ónus de eventual redução da
doação sujeita a colação conforme inscrição F-dois e F-quatro.
Que o referido prédio se encontra inscrito na respectiva matriz sob
o artigo 783, sendo de 45.186$00 o seu valor patrimonial, a que atribuem o valor de cem mil escudos.
Que adquiriram a parte restante do identificado prédio, por doação
que Francisco José Pires e Júlia Bacião, avós do justificante marido,
lhes fizeram no ano de mil novecentos e cinquenta e cinco, sem que no
entanto ficassem a dispor de título formal que lhes permita o respectivo
registo na Conservatória do Registo Predial; mas, desde logo, entraram
na posse e fruição do identificado prédio, em nome próprio, posse que
assim detêm há mais de vinte anos, sem interrupção ou ocultação de
quem quer que seja.
Que essa posse foi adquirida e mantida sem violência e sem oposição, ostensivamente, com conhecimento de toda a gente em nome
próprio e com aproveitamento de todas as utilidades do prédio, agindo
sempre por forma correspondente ao exercício do direito de propriedade, quer usufruindo como tal o imóvel, quer suportando os respectivos
encargos.
Que esta posse em nome próprio, pacífica, contínua e pública,
conduziu à aquisição do imóvel, por usucapião, que invocam, justificando o direito de propriedade, para o efeito de registo, dado que esta
forma de aquisição não pode ser comprovada por qualquer outro título
formal extrajudicial.

IMPORTANTE AVISO
Se o amado leitor, depois de ler este comentário, sente
em seu coração prosseguir este caminho, que não é outro na
verdade senão em seguir ao Senhor Jesus Cristo, como seu
salvador pessoal, se Deus lhe tem falado e está decidido,
pode contactar o Pastor Eugénio Araújo - ASSEMBLEIA
DE DEUS, pelo telefone 258 721 982, nosso representante
em Caminha, Cerveira, etc.. Mas se vive no estrangeiro
pode escrever para:

ASSEMBLEIA DE DEUS EMANUEL (P. de E.)
14, Connecticut Ave.
BAY SHORE – NY 11706
U.S.A.

JUSTIFICAÇÃO / EXTRACTO
Certifico, narrativamente, para efeitos de publicação, que por escritura lavrada no dia vinte e sete de Setembro de dois mil, a folhas
noventa e uma e seguintes do livro de Notas para Escrituras Diversas
número cinquenta e quatro - D, do Cartório Notarial de Vila Nova de
Cerveira, JAIME MANUEL BRANCO OLIVEIRA, casado, natural e residente na freguesia de Sopo, concelho de Vila Nova de Cerveira, que
outorga na qualidade de procurador de CELINA DE JESUS ROCHA
BRANCO OLIVEIRA, e marido MÁRIO CUNHA OLIVEIRA, casados
sob o regime da comunhão geral de bens, ela natural da freguesia de
Sopo e ele da freguesia de Gondarém, ambas do concelho de Vila
Nova de Cerveira, residentes no lugar de Cabral, da referida freguesia
de Sopo, NIFS 167 663 259 e 196 445 442, fez as declarações constantes da certidão anexa, que com esta se compõe de três folhas. Vai
conforme o original.
Cartório Notarial de Vila Nova de Cerveira, vinte e sete de Setembro
de 2000.
O Ajudante,
(Assinatura ilegível)
Que os seus representados são donos e legítimos possuidores,
com exclusão de outrém, do prédio urbano, composto por casa de habitação com dois pavimentos, com a área de noventa e um metros quadrados e logradouro com a área de mil e duzentos metros quadrados, e
um caniço, sito no lugar de Cabral, freguesia de Sopo, concelho de Vila
Nova de Cerveira, a confrontar do norte, do sul e do nascente com Celina de Jesus Rocha Branco e marido Mário Cunha Oliveira e do poente
com caminho público, não descrito na Conservatória do Registo Predial
deste concelho, mas inscrito na respectiva matriz em nome do representado marido, sob o artigo 445, sendo de 1.382.400$00 o seu valor
patrimonial, a que atribuem o valor de um milhão e quinhentos mil escudos.
Que os seus representados adquiriram o identificado prédio, quando este revestia a natureza de rústico, por doação não titulada que lhes
foi feita por Domingos José Branco e mulher Eugénia Adelaide da
Rocha, residentes que foram no mencionado lugar de Cabral, no ano
de mil novecentos e sessenta e três, onde posteriormente edificaram a
moradia que ali hoje existe, sem que no entanto ficassem a dispor de
título formal que lhes permita o respectivo registo na Conservatória do
Registo Predial; mas, desde logo, entraram na posse e fruição do identificado prédio, em nome próprio, posse que assim detêm há mais de
vinte anos, sem interrupção ou ocultação de quem quer que seja.
Que essa posse foi adquirida e mantida sem violência e sem oposição, ostensivamente, com conhecimento de toda a gente em nome
próprio e com aproveitamento de todas as utilidades do prédio, agindo
sempre por forma correspondente ao exercício do direito de propriedade, quer usufruindo como tal o imóvel, quer suportando os respectivos
encargos.
Que esta posse em nome próprio, pacífica, contínua e pública,
conduziu à aquisição do imóvel, por usucapião, que invocam, justificando o direito de propriedade, para o efeito de registo, dado que esta
forma de aquisição não pode ser comprovada por qualquer outro título
formal extrajudicial.
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CABRAL E A NOVA DESCOBERTA
“Ainda estou na lua”
Texto: Filipe Dias; Foto: Jorge Carmona

... E até já lhe chamam o “descobridor”.
Paulo Cabral, o menino de Vila Nova de Cerveira que mal saboreou a Luanda que o viu
nascer, é bem mais do que um defesa arguto.
Lateral versátil, Cabral tem deixado atrás de si
(passe-se o exagero) um fio de fogo a lavrar
nos flancos dos relvados que galga até à
exaustão. Tal e qual como o mítico ladrão
Raffles roubava jóias num desvelo de
“charme” para senhoras de fino trato, Cabral
tem sido um autêntico “vilão de corredores”,
com chama e requinte. A selecção sorriu-lhe e

o Benfica espreita em cada esquina...
O JOGO - Com a chamada à selecção e
tudo a acontecer tão rapidamente, o Cabral
ainda não parou para pensar?
CABRAL - Ainda estou meio aéreo.
Aconteceu tudo tão rapidamente que ainda
estou com a cabeça na lua.
P - E agora que tanto se fala de si?
C - Tenho noção de que estou a atravessar
o melhor momento da minha carreira de futebolista. Contudo, também sei que posso conseguir mais e continuo exigente comigo mesmo, na tentativa de atingir um nível mais elevado. Não me acomodo.
P - Por onde deverá passar esse “nível
mais elevado”. Pelo Benfica?
C - Porque não? Sou um jogador ambicioso e, apesar de ter 28 anos, gostava de actuar
num “grande”. Sinto-me com capacidade para
agarrar essa oportunidade no caso da mesma
surgir. Contudo, ninguém do Benfica falou
comigo.
P - Está em final de contrato. Alguém do
Belenenses falou consigo quanto à possível
renovação?
C - Não. Ainda assim não descarto a hipótese de continuar no Belenenses. Nesta fase
admito todos os cenários.
P - Ser chamado à selecção enquanto
jogador do Belenenses tem um sabor especial?
C - É fabuloso para mim e para o clube. Há
que não esquecer que o Belenenses também é
um clube grande, que está a reerguer-se. Só
posso estar agradado, até porque já há algum
tempo que nenhum jogador do clube ia à
selecção.

O refúgio do Xana e Seba no coração

A Água faz parte da nossa vida. E do nosso corpo. Convivemos com a água numa
perfeita harmonia.
A Águas do Minho e Lima foi criada para assegurar que esta harmonia perdure.
Cuidamos da água desde a sua origem até aos Municípios do Minho e Lima.
Trabalhamos para que, depois de utilizada, a água volte à natureza não comprometendo
a sua utilização futura. Contribuímos para o melhor ambiente da região.

O bichano morreu subitamente. O Paulo
borbulhou lágrimas sem fim, num pranto
inconsolável. Xana ficou... Para os amigos lá
do Alto Minho, que tanto o acarinham. “As
pessoas de Vila Nova de Cerveira estão atentas à minha carreira. Muitos pedem-me camisolas do Belenenses, falam com os meus pais,
até o número de adeptos do clube aumentou”,
graceja. O bichinho do pontapé na bola mordeu-o por culpa do irmão, Carlos Cabral, que
chegou a estar no Sporting. O Paulo esteve no
Cerveira, Vianense, Tirsense e Aves até que o
Restelo o acolheu. Momentos marcantes
alguns, um deles pelas piores razões - o drama
de Seba. “Recebi a notícia juntamente com os
meus colegas e não queria acreditar. Um jogador que vendia saúde e trabalhava normalmente não fazia prever que apresentasse uma lesão
daquelas. Quando caí em mim fiquei muito
triste, mas acalentei a esperança de que tudo
acabasse em bem, o que decerto vai acontecer.
O refúgio do Xana, chama-se Cora, a
namorada que o acompanha a cada momento.
“Ela é a minha melhor amiga. Dá-me muita
tranquilidade e aconselha-me sempre”, avisa
um Cabral enternecido. Conheceu-a nos tempos do Tirsense e o sopro do coração não se
fez esperar. “Já passei a gostar de futebol”,
confessa Cora, “a vida dele tem alguma pressão e pouco tempo livre, mas como ele é a
minha cara-metade, arranja-se sempre tempo”.
E mesmo que o tempo seja pouco para estar
junto de quem se ama, há que não esquecer: o
melhor do amor é a saudade.
In - O Jogo, de 5/10/2000
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BROCHADO DE ALMEIDA É O AUTOR DO LIVRO
"PELOS CAMINHOS DO PATRIMÓNIO DE
VILA NOVA DE CERVEIRA",
EDITADO PELA CÂMARA MUNICIPAL

Numa edição da Câmara Municipal, foi
apresentada ao público a obra "Pelos Caminhos do Património de Vila Nova de Cerveira", da autoria do arqueólogo Carlos
Alberto Brochado de Almeida, professor da
Faculdade de Letras da Universidade do
Porto. O lançamento do livro teve lugar no
Salão Nobre dos Paços do Concelho de
Cerveira, e integrou-se na sessão solene
comemorativa do Dia do Município (1 de
Outubro). Presidida pelo Governador Civil
de Viana do Castelo, Oliveira e Silva, esta
sessão comemorativa da entrega, por D.
Dinis, do foral a Cerveira, em 1321, contou
com a presença dos presidentes da Câmara

e da Assembleia Municipal, José Vaz Carpinteira e Daniel Bessa.
Assumindo um critério absolutamente
pessoal na selecção dos temas abordados,
Brochado de Almeida define-se a si próprio
como "um homem que talvez conheça,
hoje, melhor Vila Nova de Cerveira do que
os próprios cerveirenses - o que é mau!",
acrescenta o autor. Daí a ideia da elaboração desta obra que apresenta percursos
vários e itinerários "acessíveis a quem chega a Cerveira e a quer descobrir". Destinado, também, aos próprios cerveirenses,
como o autor fez questão de salientar, o
livro justifica-se porque "o património, passado ou actual, será sempre factor de integração da nossa memória colectiva, funcionará sempre como a consciência unificadora de uma identidade, seja ela nacional ou
local, e terá sempre como objectivo prioritário a fruição dos testemunhos de uma
herança que se poderá definir, grosso
modo, de histórico-cultural (...)", pode lerse em prefácio.
A presente publicação é composta por
três artigos versando o tema do património,
e escritos em 1996, 1997 e 1998, para o dia
1 de Outubro, data especial para o município cerveirense. Os temas nessa data apresentados - "Aspectos do património do concelho de Vila Nova de Cerveira", "Vila
Nova de Cerveira e o seu alfoz", e "O Concelho de Vila Nova de Cerveira - entre a
extinção e a restauração em finais do século XIX", têm em comum a particularidade
de se debruçarem sobre temas que, cada
vez mais, estão intrinsecamente ligados às
populações.

SUGESTÕES E OUTROS REGISTOS
COMPORTAMENTO DE ALGUNS CÃES
POUCO RECOMENDÁVEL
Alguns habitantes desta vila queixam-se (e com justificada razão) que já não é a primeira vez que alguns cães
vão depositar os "presentes" junto às entradas das suas
casas. O mesmo se tem verificado, também, nos corredores de alguns centros comerciais e noutros locais desta
vila, causando mau aspecto.
Os donos ou responsáveis desses "lulus" devem ter o
cuidado de os acompanhar com uma trela sempre que seja
necessário, para eles fazerem esses "serviços", pois também não gostariam que eles fizessem o mesmo nas entradas das suas casas.
Procuremos manter esta vila sempre limpa, para que a
mesma seja admirada por todos aqueles que nos visitam.

IMPORTANTE MELHORAMENTO EM
LOVELHE
No prosseguimento de vários e importantes melhoramentos que se tem efectuado, não só na vila, mas também
em todo o concelho de Vila Nova de Cerveira, tocou agora a vez à vizinha e laboriosa freguesia de Lovelhe, que
com grande regozijo, os habitantes acabam de ver concretizado um dos maiores sonhos por que desde há muito
aspiravam, com o novo pavimento no troço que liga a Rua
Nova ao Meio da Breia, uma das principais artérias da
localidade.

LEIA SEMPRE O
“CERVEIRA NOVA”
PARA ESTAR
ACTUALIZADO
Jovem empresário, 27 anos, com
boa situação sócio-económica,
pretende contacto com menina
jovem estudante ou não.
Rel. sem compromisso, apoio possível).
Telefone: 96 552 73 97

EM 1 DE OUTUBRO CERVEIRA COMEMOROU
O DIA DO MUNICÍPIO
ENTREGUES CINCO MEDALHAS DE MÉRITO DO
CONCELHO E PRÉMIOS DO CONCURSO
"ARTISTAS DO ALTO MINHO"

Foto Mota

Uma sessão solene nos Paços do Concelho, no dia 1 de Outubro, assinalou o
Dia do Município em Vila Nova de Cerveira, feriado municipal. Na ocasião, a
Medalha de Mérito do Concelho foi entregue ao padre Abílio da Costa Oliveira,
pároco de Gondarém e Sopo, pelos seus
30 anos de actividade. Também à Associação Desportiva de Campos e ao Rancho Folclórico e Etnográfico de Reboreda
foi atribuído o mesmo galardão, pelos
seus 25 anos de existência. Pelos 25 anos
de actividade ininterrupta ao serviço do
Corpo de Bombeiros Voluntários de Cerveira, com assiduidade, a Medalha de
Mérito do Concelho foi ainda entregue
aos bombeiros José Luís Azevedo Gomes
(chefe) e João Lima Duro (bombeiro de
1.ª classe).
O livro “Pelos Caminhos do Património de Vila Nova de Cerveira”, da autoria
do arqueólogo Carlos Alberto Brochado
de Almeida, professor da Universidade do
Porto, foi também apresentado ao público

CRISTINA ISABEL
DA SILVA CANCELA

Solicitadora
Av. 1 de Outubro, 26
4920-248 VILA NOVA DE CERVEIRA
Tel./Fax: 251 79 43 45

Joaquim Magalhães
Advogado
Praça da República - Edifício dos Correios, 1.º
4950-514 MONÇÃO
Telef.: 251 65 39 22 / Fax: 251 65 39 21
Telem.: 96 604 59 21

NEM TUDO LEMBRA
Verificando-se pouco visíveis algumas passadeiras em
algumas zonas desta vila, sugere-se que as mesmas sejam
avivadas para que nos possam oferecer maior segurança.
Gaspar Lopes Viana
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Consultas de optometria e contactologia
Cartão de crédito OPTIVISÃO
* Lot.to da Escola Secundária, Bloco 2–Loja E–Tel. 258 931 200 / 201 / 202
4990 PONTE DE LIMA – Loja 1
* C. Comercial Ilha dos Amores, Lote 2 – Loja 6 – Tel. 251 79 25 00
4920 VILA NOVA DE CERVEIRA – Loja 2

no Salão Nobre da Câmara Municipal (ler
notícia inserta neste número de Cerveira
Nova).
O Solar dos Castros foi palco da entrega dos prémios “Artistas do Alto Minho”
e inaugurada, na Galeria da Pousada D.
Diniz, a exposição “Engenhos Sonoros”,
que ficou patente até 8 de Outubro. Iniciativa conjunta da autarquia cerveirense e
do Instituto Português das Artes do Espectáculo, a mostra inseriu-se nas comemorações do Dia Mundial da Música (1 de
Outubro) e tratou do funcionamento,
construção e execução dos instrumentos
musicais, com um olhar sobre a história e
percurso dos mais importantes engenhos
sonoros até aos nossos dias.
O programa da manhã do Dia do
Município cerveirense terminou com um
concerto, no Terreiro, a cargo da Banda
Filarmónica dos Bombeiros Voluntários
de Caminha.
A tarde foi preenchida com a actuação
das escolas de música do concelho.

CARTA AO DIRECTOR
Paris, 2 de Outubro de 2000
Ex.mo Senhor
Director do Jornal "Cerveira Nova"
Com os meus melhores cumprimentos, venho
pedir-lhe a publicação desta minha carta no jornal
onde V. Ex.a é o digno Director.
Gostaria de chamar a atenção da identidade responsável que se ocupa da sinalização de trânsito, no
concelho de Vila Nova de Cerveira, sobre o seguinte:
Existe um sinal de trânsito de dar prioridade na
Rua César Maldonado, de frente ao talho do Sr. Fernando, sinal esse que mau se distingue devido ao seu
tamanho e às suas cores - já descoloridas - e no sítio
onde se encontra.
Creio que este sinal deveria ser colocado no ângulo da Rua César Maldonado, em frente à Igreja, para
se tornar mais visível e não provocar aborrecimentos,
como já tem sucedido com alguns espanhóis, por
causa da má sinalização ali existente, do dito sinal a
que já me referi.
Agradecendo a atenção de V. Ex.a, subscrevo-me
Álvaro Simões Gomes
(França)
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“A Figura”
ALEXANDRINO CUNHA PEREIRA, UM DOS ÚLTIMOS
CESTEIROS EXISTENTES NO CONCELHO DE
VILA NOVA DE CERVEIRA, QUE TRABALHA NESTA JÁ RARA
ACTIVIDADE HÁ MAIS DE QUATRO DÉCADAS
Terminada a última edição (desta temporada) da
“Feira de Artes e Velharias”, um certame que entre
Abril e Outubro do corrente ano animou, no segundo
domingo de cada mês, a sede do concelho cerveirense,
verificamos que houve uma personalidade que atraiu a
nossa atenção, pois esteve presente nas sete edições mensais com um espaço onde apresentava os seus trabalhos
em cestaria.
Trata-se de Alexandrino Cunha Pereira, casado, pai
de dois filhos, natural de Nogueira, onde nasceu há 58
anos, mas residente no lugar do Couto, na freguesia de
Campos, há 37 anos.
Alexandrino Cunha Pereira, que também encontramos na edição deste ano da “Feira das Freguesias”, executando e exibindo trabalhos de cestaria no espaço destinado à freguesia de Campos, é cesteiro desde os 15
anos de idade, portanto há 43 anos, sendo um dos últimos cesteiros (só há mais um cesteiro com avançada idade na freguesia de Cornes) em actividade no concelho de
Vila Nova de Cerveira.
Não dependendo, exclusivamente, dos trabalhos de
cestaria para viver, já que o produto desses trabalhos
não chegavam para o sustento da casa, Alexandrino
Cunha Pereira é reformado por invalidez, tendo portanto uma pequena pensão que, junto ao que vai apurando
com o seu trabalho, o vai ajudando na luta do dia a dia.
Na cestaria, Alexandrino Cunha Pereira, dedica-se à
execução de cestos para a agricultura e também para
decoração, tendo trabalhos seus, neste caso cestos para
decoração, espalhados por diversos países, especialmente onde se encontram emigrantes portugueses, já que
nestes tem encontrado bastantes compradores da cestaria decorativa.
É, pois, o cerveirense Alexandrino Cunha Pereira, há
mais de quatro décadas a trabalhar como cesteiro, que
hoje “Cerveira Nova” vai colocar em o pedestal de “A
FIGURA”.
CN—Com quantos anos começou a trabalhar na
arte da cestaria?
ACP—Com 15 anos.
CN—Quem lhe ensinou o ofício de cesteiro?
ACP—Foi um cesteiro que havia na freguesia de
Nogueira, que também era deficiente. Aprendi com ele
durante dois anos e depois passei a trabalhar por minha
conta.
CN—Nessa altura havia muitos cesteiros no concelho
de Vila Nova de Cerveira?
ACP—Que eu conhecesse, três.
CN—Recorda os nomes deles?
ACP—Recordo. Era o José de Oliveira, o António
Nunes e o Manuel de Oliveira.
CN—Quando começou, qual era a utilização que
davam aos cestos que construía?
ACP—Nessa altura os cestos que fazia eram para utilizar na agricultura. Serviam para transportar as espigas, as
uvas, sendo até que nas vindimas tinham uma grande utilização.
CN—Então os cestos eram muito procurados?
ACP—Eram. Porque os lavradores, à falta de outros
meios para transportar os produtos agrícolas, serviam-se
dos cestos. Eu até cheguei a fazer os chamados cestos de
“três arrobas” para o transporte de erva para o gado.
CN—Nessa época também já faziam cestos para
decoração?
ACP—Não, porque nos faltava o tempo para isso. As
encomendas e a procura era para produzirmos cestos para a
agricultura porque os lavradores necessitavam deles para
trabalhar.
CN—E quando se vem a verificar a procura de cestos para fins decorativos?
ACP—Há cerca de 10 anos iniciou-se essa procura que
se tem acentuado de ano para ano.
CN—E que género de cestos decorativos as pessoas
procuram?
ACP—Cestos pequenos, mas com o estilo dos utiliza-

dos, antigamente, na agricultura. As pessoas mostram mais
interesse pelos motivos do passado.
CN—Os materiais que usa na preparação dos cestos
ainda são os tradicionais?
ACP—Sim. De uma maneira geral ainda vou buscar o
salgueiro, a mimosa, a austrália e a abeleira, embora também procure outras madeiras para fazer decorações bonitas.
CN—E encontra todos esses materiais com facilidade?
ACP—Sim. E uma das razões é que, como agora já
quase não há cesteiros, esses materiais são menos procurados.
CN—Voltando novamente ao estilo de cestos que
constrói, qual o género que as pessoas procuram mais?
ACP—Hoje, a procura vai mais para os cestos decorativos. Os cestos para trabalho já são pouco procurados.
CN—No concelho de Vila Nova de Cerveira, além do
Alexandrino, ainda há mais cesteiros?
ACP—Há, na freguesia de Cornes, um cesteiro de avançada idade que, praticamente, já não trabalha. E eu mesmo
também pouco trabalho, pois esta arte não dá para viver.
Vou fazendo algumas coisas, vou-me entretendo. Como,
infelizmente, sou deficiente, estou reformado por invalidez.
CN—Na preparação dos cestos ainda utiliza os métodos do passado?
ACP—Utilizo. Máquinas não uso, continua a ser tudo
artesanal.
CN—Não lhe parece que a arte da cestaria, no concelho de Vila Nova de Cerveira, estará em vias de extinção?
ACP—A minha opinião é de que se não se fizer nada
em favor, realmente a arte da cestaria, no concelho de Vila
Nova de Cerveira, poderá mesmo acabar.
CN—E o que aconselha para que isso não venha a
acontecer?
ACP—Eu não queria morrer sem deixar seguidores nesta arte. Embora se façam cursos de muita coisa, ainda não
houve maneira de arranjarem uns jovens para os ensinar a
trabalhar em cestaria. Não é que fossem viver disso, mas ao
menos ficavam preparados para, sempre que fosse necessário, demonstrarem como os seus antepassados executavam
essa arte manualmente.
CN—Dentro da arte da cestaria podem fazer-se trabalhos que não sejam exclusivamente os cestos?
ACP—Podem. Há vários utensílios que se podem executar com as mesmas técnicas artesanais. Dou-lhe até como
exemplo, os abanicos para as lareiras.
CN—Fora do concelho de Vila Nova de Cerveira tem
sido procurado para vender cestos?
ACP—Tenho. Até posso dizer que há cestos feitos por
mim espalhados por diversas partes do mundo. Principalmente para emigrantes, tenho vendido cestos para a Holanda, França, Alemanha, Canadá, Estados Unidos da América

e também para a Espanha já tenho feito algumas vendas.
CN—Nestes anos todos em que tem desenvolvido a
arte de cesteiro já contou, alguma vez, com apoios oficiais?
ACP—Apoios oficiais nunca tive. Apenas tenho sido
convidado para participar em alguns certames, como, por
exemplo, na “Feira de Artes e Velharias”, em que participei
em todas as edições mensais, desde Abril a Outubro, onde
tenho feito demonstrações. E também tenho participado na
“Feira das Freguesias”, tendo representado, este ano, a freguesia de Campos e há três anos representei a freguesia de
Cornes.
CN—E sente-se satisfeito por ter participado nesses
certames?
ACP—Sinto já que é um trabalho que gosto de fazer e
que o executo com muita dedicação.
CN—Quando a maquinaria já aparece para tudo, no
estilo de cestaria que executa a máquina não poderá
entrar?
ACP—Na maneira como eu executo não há máquinas e
julgo que, neste estilo, seria muito difícil haver. Tem de ser
tudo manual porque a máquina recortava a madeira e tudo
se estragaria. É por isso que esta arte é linda, pois tudo tem
de ser feito manualmente.
CN—Além daquilo que já referiu sobre a realização
de cursos para que a arte da cestaria não se extinguisse,
qual o sector social que também poderia servir de
suporte para a continuidade?
ACP—Por exemplo, o escutismo. Os escuteiros, que
fazem tanta coisa, poderiam, ao menos, até uma vez por
semana, dedicar algum tempo à cestaria.
CN—Então acha que esta arte poderia ser incluída
no escutismo?
ACP—Sim. No escutismo, nos A.T.L. (Actividades dos
Tempos Livres) e até noutros sectores.
CN—Embora ao longo de mais de quarenta anos não
ganhasse, com esta arte, o suficiente para viver, acha
que valeu a pena ter sido cesteiro?
ACP—Sim. Foi uma arte que eu escolhi, que gostei e
contínuo a gostar e agora, enquanto puder, vou executando
trabalhos, vou fazendo as minhas coisinhas.
CN—Nos dois certames em que participou este ano,
na sede do concelho de Vila Nova de Cerveira, na “Feira
de Artes e Velharias” e na “Feira das Freguesias”, qual
dos dois teve para si mais importância?
ACP—Ambos tiveram a maior importância para mim,
pois além de em qualquer deles ter tido a possibilidade de
divulgar a minha arte, até a pessoas que não faziam a mínima ideia como se trabalhava em cestaria, tive a oportunidade de rever amigos, criar novas amizades e contribuir para
que trabalhos executados no concelho de Vila Nova de Cerveira, por um cerveirense, fossem levados para outras paragens, divulgando, graças a isso, a nossa terra.
CN—Deduzo, portanto, das suas palavras, que as
participações que teve, tanto na “Feira de Artes e
Velharias” como na “Feira das Freguesias”, lhe deram
satisfação, pelo que em idênticos certames que se
venham a realizar no concelho cerveirense, se for convidado, voltará a estar presente. Esta minha dedução corresponderá à verdade?
ACP—Sim. Gostei de participar, até pelos motivos a
que já fiz referência. Portanto, se em próximos certames for
convidado, é natural que venha novamente a participar.
CN—A terminar que mensagem quer deixar aos cerveirenses, tanto aos presentes como aos ausentes, sendo
que nos ausentes se encontram alguns dos que têm
adquirido os seus cestos para os levarem para o estrangeiro?
ACP—Que todos tenham muita saúde, presentes e
ausentes. E aos que tenham comprado os meus trabalhos os
gozem muito e que espero que ainda me venham a comprar
mais.

José Lopes Gonçalves
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CAMPEONATO DISTRITAL DA
1.ª DIVISÃO DE HONRA
RESULTADOS
1.ª JORNADA
Cerveira, 1 - Correlhã, 0
Formariz, 1 - Melgacense, 1
Alvarães, 4 - Campos, 3
Torreenses, 1 - Courense, 2
Castelense, 1 - Darquense, 1
Valdevez - Vitorino de Piães foi adiado

2.ª JORNADA
Ponte da Barca, 5 - Castelense, 0
Melgacense, 3 - Raianos, 1
Campos, 2 - Formariz, 0
Correlhã, 2 - Alvarães, 0
Courense, 0 - Cerveira, 0
Vitorino de Piães, 1 - Torreenses, 1
Darquense, 0 - Valdevez, 1
CLASSIFICAÇÃO
Ponte da Barca-6; Cerveira-4; Melgacense-4; Courense-4; Correlhã-3; Valdevez-3; Alvarães-3; Formariz-2; Vit. De Piães-1; Torreenses-1; Darquense-1;
Castelense-1; Campos-1; Raianos-0

CAMPEONATO DISTRITAL
DA 1.ª DIVISÃO
RESULTADOS
1.ª JORNADA
Sopo, 3 - Paçô, 1
Nogueirense, 1 - Távora, 1
Neiva, 3 - Moreira, 1
Cabaços, 0 - Águias de Souto, 1
Vitorino das Donas, 3 - Bertiandos, 3
Ambos os Rios, 1 - Caminha, 0

2.ª JORNADA
Távora, 6 - Sopo, 1
Moreira, 3 - Nogueirense, 0
Águias de Souto, 2 - Neiva, 0
Bertiandos, 2 - Cabaços, 1
Fachense, 2 - Vitorino da Donas, 1
Soutelense, 1 - Ambos os Rios, 1

CLASSIFICAÇÃO
Águias de Souto-6; Távora-4; Bertiandos-4; Ambos
os Rios-4; Sopo-3; Moreira-3; Fachense-3; Neiva-3;
Soutelense-1; Vitorino das Donas-1; Nogueirense-1;
Caminha-0; Cabaços-0; Paçô-0.

PREÇOS DOS BILHETES E
AVENÇAS A PRATICAR NAS
PROVAS ORGANIZADAS
PELA A.F.V.C.
Os preços dos bilhetes e avenças aprovados na
reunião do passado dia 25 de Agosto de 2000, entre a
A.F.V.C./Clubes, são os seguintes:
1.ª DIVISÃO DE HONRA
BANCADA - 600$00; GERAL - 500$00;
AVENÇA - 7.500$00
TAÇA DE HONRA
BANCADA - 600$00; GERAL - 500$00;
AVENÇA - 7.000$00
1.ª DIVISÃO
BANCADA - 500$00; GERAL - 400$00;
AVENÇA - 6.500$00
TAÇA A.F.V.C.
BANCADA - 600$00; GERAL - 500$00;
AVENÇA - 7.000$00
Mais podem levar a efeito as seguintes sobretaxas:
2 Sobretaxas de 25%
4 Sobretaxas de 50%

CERVEIRA NOVA

F.C. VILA FRANCA DESISTIU DE
PARTICIPAR EM PROVAS DA
A.F. DE VIANA DO CASTELO
Por motivo do Vila Franca ter desistido das provas em que
estava inscrito na A.F. de Viana do Castelo, todos os jogos em
que participaria, na época 2000/2001, ficaram sem efeito.

CASTIGOS DO CONSELHO DE
DISCIPLINA DA A.F.V.C.
Com repreensão por escrito, foi castigado o dirigente Joaquim Rodrigues Lopes, da Associação Desportiva de Campos.
O treinador do Castelense, Manuel Casimiro Antunes
Neves, foi castigado com repreensão por escrito.

20-10-2000

Também o treinador do Torreenses, Rui Silva Almeida
Araújo, foi castigado com 15 dias de suspensão e multa de
3.000$00.

EM 2 E 3 DE NOVEMBRO, VAI
DECORRER, NO CONCELHO DE
CERVEIRA, UM CURSO DE
MANOBRAS DE CORDAS PARA A
TRANSPOSIÇÃO DE OBSTÁCULOS
Numa organização do Instituto Nacional do Desporto, em
colaboração com a Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, vai decorrer nos dias 2 e 3 de Novembro, no concelho
cerveirense, o Curso de Manobras de Cordas para a Transposição de Obstáculos.

