QUINZENÁRIO
4920 V.N.CERVEIRA
TAXA PAGA

PORTE
PAGO

ANO XXXI
N.º 674
5 de Março
de 2001

Redacção e Administração:
Travessa do Belo Cais
4920-260 VILA NOVA DE CERVEIRA
Telefone / Fax: - 251 794 762
e-mail: cerveiranova@mail.pt

AVENÇADO

PELO PROGRESSO DO CONCELHO DE VILA NOVA DE CERVEIRA

Preço avulso: 100$00 – € 0,50
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O JORNAL “CERVEIRA NOVA”
AUMENTA O PREÇO DE
ASSINATURA PARA 2.500$00
(€ 12,5) A PARTIR DE ABRIL

SAI NOS DIAS 5 E 20

Freguesias do Concelho

SOPO

AS RAZÕES
1. - Aumento dos custos de impressão;
2. - Aumento dos portes do correio,
motivado pela redução da
comparticipação estatal no custo da
expedição;
3. - Aumentos generalizados dos preços dos
produtos e da mão-de-obra;
4. - Desde 1 de Janeiro de 1997 - vai com 4
anos - que a assinatura do jornal não
sofre qualquer alteração no seu preço; e
5. - Um maior número de páginas que
temos vindo a inserir no jornal que,
como é óbvio, encarece o seu custo.
Chamamos, também, a atenção dos assinantes para a necessidade de não deixarem
a sua assinatura atrasada mais de seis
meses, sob pena de termos de suspender o
envio. Isto porque a lei de incentivos do
Estado estabelece essa obrigação.
SUSPENSÃO DO ENVIO,
GRATUITO, DE JORNAIS
Igualmente a partir do próximo mês de
Abril deixaremos de enviar, gratuitamente,
jornais, a instituições e entidades, a quem a
lei não nos obrigue.
É com muita pena que o fazemos, mas os
aumentos dos portes do correio forçam-nos
a cancelar essas ofertas.

Mergulhador,
de Caminha,
encontrou
a morte na
barragem de
Covas
Página 3

Mais uma edição de tão apreciada rubrica “FREGUESIAS DO
CONCELHO DE VILA NOVA DE CERVEIRA” é apresentada hoje
pelo Jornal Cerveira Nova.
A reportagem, dedicada à FREGUESIA DE SOPO, vem publicada
na 9.ª página.
Concelhias/2001,
de 1 a 5 de
Agosto e
apresentam,
Durante cinco
dias, um
programa
Aliciante
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Edições electrónicas: http://cerveiranova.cjb.net/ e http://cerveiranova.Øpi.com/

Com o tema
rio e pesca
o cortejo de
Carnaval, em
Cerveira,
esteve muito
Animado
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CARVALHO & GARRIDO
CENTRO DE TRATAMENTOS,
MASSAGENS E
ELECTROTERAPIA, L.DA

CARTÓRIO NOTARIAL DE VILA NOVA DE CERVEIRA
JUSTIFICAÇÃO / EXTRACTO

MASSAGEM DE RECUPERAÇÃO
CINÉSIOTERAPIA
ELECTROTERAPIA
DRENAGEM LINFÁTICA
MESOTERAPIA
TRATAMENTO DE VARIZES

Certifico, narrativamente, para efeitos de publicação, que por escritura lavrada no dia vinte e oito de Fevereiro, do corrente ano, a folhas
quarenta e sete e seguintes do livro de notas para escrituras diversas
número sessenta e dois - D, do Cartório Notarial de Vila Nova de Cerveira, JOAQUIM DA CUNHA, casado, natural da freguesia de Mentrestido, concelho de Vila Nova de Cerveira, residente na freguesia de
Sapardos, deste concelho, que outorga na qualidade de procurador de
SEBASTIÃO PEREIRA ESTEVES e mulher FERNANDA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA, casados sob o regime da comunhão geral de bens,
ambos naturais da freguesia de Sapardos, concelho de Vila Nova de
Cerveira, residentes em 627 Spence Street, Winnipeg, Manitoba, Canadá, NIFS 203 595 440 e 203 864 646.
Fez as declarações constantes da certidão anexa, que com esta se
compõe de três folhas. Vai conforme o original.

TRATAMENTO DE CELULITE
C/acordos com ADMA; ADMS;
ADSG; C.G.D.; e SMAS

Directora Clínica:
Dr.ª Ana Maria Pedra
(Consultora de Clínica Geral)
Consultas de Ortopedia e
Psicologia

30 QUARTOS
C/CASA DE BANHO PRIVADA

Av. 1.º de Outubro
Edifício Vila Nova, Loja U
4920-266 V.N.CERVEIRA
Telefone: 251 794 780

PASSA-SE
CAFÉ
ÓPTIMO NEGÓCIO
Contactar
Telem.: 963 430 060
VENDE-SE LOJA
Edifício Atenas
Valença

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

OS NOSSOS ANUNCIANTES

STAND-BANGÚ
COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
Financiamos até 48 meses
É uma casa cerveirense que vos espera

TÊM O PRIVILÉGIO DE VER AS SUAS
EMPRESAS ANUNCIADAS,
GRATUITAMENTE, NA INTERNET
N

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

CRISTINA ISABEL
DA SILVA CANCELA

Solicitadora

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

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

Cartório Notarial de Vila Nova de Cerveira, vinte e oito de Fevereiro
de dois mil e um.
O Segundo Ajudante,
Maria José Arezes Lima de Carvalho
Que os seus representados são donos e legítimos possuidores,
com exclusão de outrém, dos seguintes prédios:
a) - Prédio rústico, composto de terreno de pastagem, com a área
de seiscentos e quarenta metros quadrados, sito no lugar de Lamosas,
freguesia de Sapardos, concelho de Vila Nova de Cerveira, a confrontar
do norte com José Joaquim Lopes, do sul com Moisés Esteves, do nascente com Vidal Esteves e do poente com Joaquim Melo Rocha, descrito, na Conservatória do Registo Predial deste concelho, sob o número
zero, zero seiscentos e noventa e três, da referida freguesia de Sapardos, onde se mostra registada a aquisição de metade a favor dos seus
representados, conforme inscrição G-um.
Que o referido prédio se encontra inscrito na respectiva matriz sob
o artigo 503, sendo de 143$00 o seu valor patrimonial, a que atribuem o
valor de cinquenta mil escudos.
b) - Prédio rústico, composto por pinhal e mato, com a área de
três mil e vinte metros quadrados, sito no lugar de Gandra, freguesia de
Sapardos, concelho de Vila Nova de Cerveira, a confrontar do norte
com José David da Silva e outro, do nascente com José Baptista, do
sul com Joaquim Esteves e outros e do poente com Isac José da Silva,
descrito na Conservatória do Registo Predial deste concelho sob o
número zero zero quatrocentos e noventa e quatro, da referida freguesia de Sapardos, onde se mostra registada a aquisição de três quintos
a favor dos seus representados, conforme inscrição G-um.
Que o referido prédio se encontra inscrito na respectiva matriz sob
o artigo 1.073, sendo de 2.693$00 o seu valor patrimonial, a que atribuem o valor de quinhentos e cinquenta mil escudos.
Que adquiriram a outra metades do prédio referido na alínea a) e
os dois quintos do prédio referido na alínea b) por doação verbal que
lhe fizeram Manuel José Esteves e Josefa Pereira, pais do outorgante
marido e por António Oliveira e mulher Isaura Esteves pais da outorgante mulher, respectivamente, feitas no ano de mil novecentos e
setenta e quatro, 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 dos identificados
prédios, 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 os imóveis, quer suportando os respectivos encargos.
Que esta posse em nome próprio, pacífica, contínua e pública,
conduziu à aquisição dos imóveis, 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.

ESTAMOS NA INTERNET

PRECISA DE FAZER
ENCADERNAÇÕES?
ENTÃO CONTACTE CERVEIRA NOVA

nos endereços
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

http://cerveiranova.cjb.net
e
http://cerveiranova.øpi.com
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Informação do Concelho
Crónica da quinzena
“MARIA, A PATRIOTA” DE
CERVEIRA FALOU
PARA TODO O PAÍS
No programa de televisão “SIC 10 HORAS”,
emitido no dia 22 de Fevereiro, ouvimos a apresentadora, Júlia Pinheiro, anunciar que iria fazer
uma ligação telefónica para Vila Nova de Cerveira.
O facto despertou a nossa curiosidade e, de
imediato, ficamos atentos ao que se iria passar. E
com muito agrado ouvimos uma interessante conversa entre Júlia Pinheiro e a cerveirense Maria
Clara Barbosa, casada, de 24 anos, residente na
Rua das Cortes. É que a nossa conterrânea ao
ouvir a apresentadora enaltecer alguns aspectos de
Vila Nova de Cerveira, aproveitou o momento
favorável para também ela destacar outros dados
positivos do concelho cerveirense. E ainda teve a
habilidade de conseguir, através de um grande
meio de divulgação, como é a televisão, falar do
restaurante (“KALUNGA”), onde trabalha, e das
tão apreciadas “Noites de Fado”.
A Maria Clara Barbosa, que foi contemplada
com um televisor (para oferecer à mãe, segundo
afirmou) ainda falou da sua filha Inês, do seu
marido que era natural de Gondarém. E que ela
Maria Clara nasceu em França, mas aos quatro
anos veio para Portugal.
E a uma pergunta da apresentadora se não gostaria de ir viver para o País onde nasceu a resposta
foi pronta:
«Não troco Portugal por França».
Como já há uma canção intitulada “Maria a
Portuguesa”, à Maria desta nossa crónica vamos
chamar-lhe... “Maria, a Patriota”.
José Lopes Gonçalves

FESTAS DO CONCELHO DE
VILA NOVA DE CERVEIRA
DE 1 A 5 DE AGOSTO
UM PROGRAMA ALICIANTE
A Comissão de festas em honra do Mártir
S. Sebastião já iniciou
a recolha de donativos,
pelas freguesias, procurando ajudas para a
realização dos festejos
que decorrerão, na
sede do concelho cerveirense, nos dias 1, 2,
3, 4 e 5 de Agosto.
As Festas do Concelho já têm um variado programa definido
em que se destaca:
No dia 1 de Agosto
o Festival Folclórico;
No dia 2, concerto
com duas bandas de
música (espanholas);
No dia 3, verbena com o Grupo ALKAR (da Galiza);
No dia 4, concerto pelas bandas de música de
Paços de Ferreira e de Pevidém e verbena pela
Orquestra Colores (da Galiza); e
No dia 5, missa solene, procissão, actuação da banda de música de Espinho, da fanfarra de S. Bernardo
(Aveiro) e Orquestra Pontevedra (da Galiza).

UM MERGULHADOR DE
CAMINHA FOI VÍTIMA DE
UM ACIDENTE MORTAL NA
BARRAGEM DE COVAS
Ao fim da
manhã do dia 21
de
Fevereiro,
aconteceu uma
tragédia na Barragem de Covas
que veio a provocar a morte a
António Manuel
Barreiros Tenedório, de 38 anos,
residente na vila
de Caminha.
Presume-se que o
mergulhador
caminhense, que se encontrava a realizar uns trabalhos numa mini-hídrica, teria sido arrastado pela corrente e caído na barragem, sofrendo graves ferimentos na cabeça.
Ainda foi transportado pelos Bombeiros Voluntários de Caminha ao Centro de Saúde caminhense,
mas deu ali entrada já cadáver.
O falecido era mergulhador-salvador, monitor de
natação na piscina de Caminha e responsável por
uma escola de navegadores de recreio.

EM SEIS MESES O SITE DE
“CERVEIRA NOVA” NA
INTERNET TEVE 1.200 VISITAS
Tem ultrapassado as expectativas a presença do
Jornal “Cerveira Nova” na Internet.
E a prova é que em seis meses de presença na
Internet o quinzenário cerveirense já teve 1.200 visitas.
Uma boa marca, que nos deixa bastante satisfeitos, dada a projecção que o site do jornal “Cerveira
Nova” tem alcançado em tão importante meio de
divulgação como é a Internet.

BENEFICIAÇÃO DO PARQUE
DOS MOUTORROS EM VILA MEÃ
Vai passar por obras de beneficiação o parque de
lazer, situado no lugar dos Moutorros, na freguesia
de Vila Meã.
Um melhoramento do maior interesse para a localidade, dada a boa localização do parque e a possibilidade de poder vir a ser utilizado, não só por naturais, como também por forasteiros.
Para ajuda aos melhoramentos a Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira concederá um subsídio
no valor de 1100 contos.

FUNERAIS
EM SAPARDOS

CAIXA MULTIBANCO, EM
CAMPOS, HÁ MAIS DE UM
MÊS SEM FUNCIONAR

Para o Cemitério Paroquial de Sapardos efectuouse o funeral de Eduardo Alves Pereira, de 77 anos,
casado com Isilda Pires Pereira.
O extinto residia no lugar da Bóia.

Segundo informação chegada à redacção do Jornal Cerveira Nova, a Caixa Multibanco existente na
freguesia de Campos não funciona há mais de um
mês.
Espera-se que a Caixa Multibanco não demore a
entrar novamente em funcionamento. Isto para não
contrariar o fim para que foi instalada

EM GONDARÉM
Foi a sepultar para o Cemitério Paroquial de Gondarém Idelina Mendes Ferreira, de 82 anos de idade, casada com José Manuel Martins e que residia no
lugar de Castanheira.
EM LOVELHE

REDE DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA, EM MENTRESTIDO,
VAI SER MELHORADA
A iluminação pública, na freguesia de Mentrestido, tem estado muito precária, facto que a população
lamenta, dado as contrariedades que isso provoca.
No entanto, parece surgir agora «a luz ao fundo
do túnel» já que a Câmara Municipal de Vila Nova
de Cerveira, em recente reunião, deliberou auxiliar,
«de forma faseada», a beneficiação da rede de iluminação pública na freguesia de Mentrestido.

TRIGÉMIOS EM MENTRESTIDO
DUAS MENINAS E UM MENINO
Encontram-se bem os trigémeos nascidos há pouco tempo, e que são filhos do casal residente em
Mentrestido, constituído por Rui Rego e Rosa Rego.
Duas meninas e um menino são os primeiros
filhos, embora três num só parto do referido casal.

ADVOGADOS

SEGUROS

ANTÓNIO QUINTAS
ANABELA QUINTAS

TODOS OS RAMOS
EDUARDO CALDAS

Telef./Fax: 251 794 478
Telemóvel: 91 400 41 84

Travessa do Belo Cais, s/n.º

Terreiro, n.º 10 - 1.º Dt.
4920 VILA NOVA DE CERVEIRA

E-mail: eduardocaldas@sapo.pt

4920-260 VNCERVEIRA
Telef./Fax: 251 794 762

Acometido de súbita indisposição, em Cerveira,
terra da sua naturalidade, veio a falecer José Maria
Martins, de 72 anos, residente no lugar do Cruzeiro,
na freguesia de Lovelhe. O falecido, que foi a sepultar para o Cemitério Municipal, era casado com Bernardete Lopes.
EM COVAS
Com a avançada idade de 94 anos, foi a sepultar
para o Cemitério Paroquial de Covas Salvador Magno da Cunha e Castro, que faleceu no Lar de Idosos
de Caminha.
Às famílias de luto apresentamos condolências.

FAÇA DE “CERVEIRA NOVA”
O SEU AMIGO
E COMPANHEIRO.
PODE CHEGAR A SUA CASA
QUINZENALMENTE
POR APENAS
2.000$00 AO ANO - € 10
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Informação do Concelho
UM RESIDENTE EM GONDARÉM
FERIDO NUM DESPISTE DE
MOTORIZADA NA E.N. 13

CORTEJO DE CARNAVAL, EM CERVEIRA, TEVE
COMO TEMA CENTRAL O RIO E A PESCA

Joaquim Jorge Coimbra Araújo, de 25 anos, residente no lugar de Penetão, na freguesia de Gondarém, ficou ferido num despiste de motorizada, ocorrido na Estrada Nacional 13, na referida freguesia.
Foi transportado pelos Bombeiros Voluntários de
Cerveira ao Centro de Saúde local, onde recebeu a
primeira assistência e depois foi conduzido ao Hospital de Santa Luzia de Viana do Castelo.

JOVEM DE SAPARDOS FERIDO
NUM EMBATE DE MOTORIZADA
COM AUTOMÓVEL
Márcio José Fernandes Rocha, de 18 anos, residente no lugar de Mógos, na freguesia de Sapardos,
ficou ferido na sequência de um embate entre uma
motorizada e um automóvel.
O sinistrado foi transportado pelos Bombeiros
Voluntários de Cerveira ao Centro de Saúde local,
onde recebeu os primeiros socorros e depois seguiu
para o Hospital de Santa Luzia de Viana do Castelo.

BARRACÃO, EM CERVEIRA,
EM ESTADO RUINOSO,
CAUSA APREENSÃO
Lamentam moradores residentes no Bairro do
Alto das Veigas, em Cerveira, que nas traseiras da
estação de serviço haja um barracão, em estado de
autêntica ruína, que poderá permitir a sua utilização
para os mais variados fins, alguns até propícios à
marginalidade.
Sugerem, os residentes na zona, a demolição do
barracão ou a execução de obras que permitissem a
utilização do imóvel para algo de útil.

FADISTA CERVEIRENSE
CONTINUA A MARCAR PRESENÇA,
SEMANAL, NUMA UNIDADE
TURÍSTICA DE VIANA DO CASTELO
Há quatro anos consecutivos que a fadista cerveirense Fernanda Galamba marca presença, semanal,
mais concretamente às sextas-feiras, no Restaurante
os “Três Potes”, em Viana do Castelo.
Fernanda Galamba, que já participou na secção
“A FIGURA” do Jornal Cerveira Nova, além de
actuar, todas as semanas, naquela unidade turística
vianense, também tem marcado presença em diversos espectáculos realizados na região do Minho.

SUBSÍDIO DE MIL CONTOS
PARA MELHORAMENTOS
VIÁRIOS EM GONDARÉM
A Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira
deliberou, recentemente, conceder um subsídio de
1000 contos «para melhoramentos diversos na rede
viária da freguesia de Gondarém».
Portanto, diversas vias, a receberem beneficiação
na freguesia de Gondarém

Cerca de um milhar de crianças desfilou pelas ruas de Vila
Nova de Cerveira, no dia 23 de
Fevereiro, num cortejo de Carnaval. Com o rio e a actividade piscatória como tema de fundo das
fantasias deste ano, os alunos das
escolas do 1.º Ciclo do concelho,
Colégio de Campo e Infantário da

Santa Casa da Misericórdia de
Cerveira passearam pela vila a
“brincar” ao Carnaval.
As fantasias com que os
jovens espalharam a alegria e a
cor foram confeccionadas, maioritariamente, nas escolas.
O tema escolhido para o desfile deste ano foi seleccionado dado

a iminente construção, no concelho, de duas grandes infraestruturas ligadas ao rio Minho, a
Ponte Internacional e o Aquamuseu, e pretende ser mais uma forma de sensibilizar a população
para estas questões.

MAIS UMA CONFRATERNIZAÇÃO
DE “OS TRUTINHAS” QUE
REUNIRAM NO CASTELINHO,
EM CERVEIRA, CERCA DE SEIS
DEZENAS DE PARTICIPANTES

“VIAGEM, A LUZ, O CORPO E
ALGUMAS PEREGRINAÇÕES”
CONTINUAM PATENTE AO
PÚBLICO NA GALERIA PROJECTO,
EM CERVEIRA

Desde há anos que “Os Trutinhas” confraternizam, com certa regularidade, no Castelinho, em Cerveira.
Recentemente, mais concretamente no passado
dia 17 de Fevereiro, “Os Trutinhas” voltaram a reunir e a praticar uma das modalidades que mais os
entusiasma: a pesca desportiva, no Rio Minho. E se
nesta edição a captura de peixe não foi das maiores, a
animação dos cerca de sessenta participantes teve
nota alta.
Houve trofeus para os três primeiros classificados
que foram:
1.º - Gaspar Marinho (3 trutas); 2.º - Miguel Castro (1 solha e 7 enguias); e 3.º - José Manuel Bouça
(1 truta).
Como vem sendo habitual os três primeiros classificados ofereceram uma garrafa com whisky aos
participantes.
A próxima confraternização de “Os Trutinhas”
está marcada para o dia 25 de Abril.

Conforme referimos no último número de
“Cerveira Nova” era inaugurada, no dia 24 de Fevereiro, na Galeria Projecto, em Cerveira, uma mostra
de desenho e colagem intitulada “Viagem, A Luz, O
Corpo e Algumas Peregrinações”, da autoria de
António Bronze.
A exposição, integrada no ciclo “Cerveira-Arte
Contemporânea 2001”, continua patente ao público
até ao dia 24 de Fevereiro.

O RANCHO FOLCLÓRICO
INFANTIL DE GONDARÉM
E «MOSTRA DO FATO»
Decorreu, no dia 25 de Fevereiro, mais uma
actuação, experimental, do Rancho Folclórico Infantil de Gondarém.
A referida actuação teve lugar no Salão Paroquial.
Na mesma altura procedeu-se «à mostra do fato a ser
utilizado pelo mesmo», isto segundo veio referido
numa comunicação que recebemos assinada pela
Direcção.
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JUVENAL MARTINS

ADVOGADO

VENDE-SE
T3

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

No Bairro da Calçada
Vila Nova de Cerveira

Telef. 251 796 200
Fax: 251 795 377

Contactar:
Telem.: 964 788 751

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

FUNDADORES:
Firmino Puga Gonçalves Costa; Germano Lopes Cantinho; Inocêncio
José Barbosa; Jaime Artur Amado Morgado; João Novais Alves;
José Augusto Lopes Gonçalves; José da Encarnação Ramos Pereira
Pedreira; José Henrique Paula Ferreira da Costa; Luís Pedro Pinto
Barbosa; Manuel Bonifácio de Portugal Marreca Gonçalves Costa;
Manuel Puga Gonçalves Costa; e Manuel da Purificação Rodrigues.

MEDALHA DE MÉRITO CONCELHIO

CERVEIRA NOVA

5-3-2001

ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
DENTRO DOS PARÂMETROS DE QUALIDADE
A água para consumo humano no
concelho de Vila Nova de Cerveira
possuí os parâmetros necessários
para ser considerada uma água de
qualidade, não havendo, por isso,
qualquer motivo para preocupação
por parte das populações locais.
A ausência dos dados que atestam
a qualidade da água junto dos serviços da Direcção Geral do Ambiente
não implica a existência de anomalias, devendo-se unicamente ao facto
de o técnico responsável não ter procedido ao envio do respectivo relatório dentro da calendarização prevista.
Em ofício enviado à autarquia, o
delegado de saúde concelhio sublinha
a qualidade da água domiciliária no
concelho cerveirense, lembrando que

o mapa de análises foi cumprido sem
a detecção de qualquer anomalia.
Na missiva, aquele responsável
refere que a recolha da água foi feita
pelo centro de saúde local e supervisionada por um laboratório especializado que, logo que concluído o processo de estudo das amostras, enviou
o resultado final, com parecer favorável, para a autarquia e centro de saúde.
O cidadão comum pode, nos termos da legislação em vigor, ter acesso aos relatórios da água para consumo humano, bastando, para o efeito,
deslocar-se ao hall do centro de saúde, local onde estão afixados os
mapas de análise e respectivos dados.

A agenda cultural, recreativa e
desportiva da Câmara Municipal de
Vila Nova de Cerveira para o mês de
Março compreende exposições, sessões
de cinema, actividades desportivas e
actuações musicais. O destaque do mês
vai para a comemoração do dia da
árvore.

arrancaram no passado fim de semana
(2,3 e 4) com a película “O protegido”,
de M. Night Shyamalan, com Bruce
W i ll i s e S amu el L. J a ck s o n,
continuando, nos dias 9, 10 e 11, com a
comédia “Dois Destinos”, realizada por
Brett Ratner e protagonizada por
Nicolas Cage e Téa Leoni.

No tocante às exposições, a galeria
da Casa do Turismo alberga, até ao dia
18 do corrente, diversos trabalhos de
pintura da autoria de Emmanuel de
Cériz, encontrando-se prevista a
inauguração da mostra “A Árvore” no
dia 21 de Março. Por sua vez, na galeria
Projecto continua patente ao público,
até ao dia 24 de Março, a exposição de
pintura de António Bronze.

Nos dias 16, 17 e 18, é projectada a
pelicula de animação “O caminho para
El Dorado”, realizada por Eric Bibo
Bergeron e Don Paul, seguindo-se duas
fitas bastante procuradas pelos amantes
da sétima arte: “O náufrago”, de Robert
Zemeckis, com Tom Hanks e Helen
Hunt (dias 23, 24 e 25) e “Favores em
cadeia”, de Mimi Leder, com Helen
Hunt e Kevin Spacey (30 e 31 de Março
e 1 de Abril)

As sessões cinematográficas

Ciclo “Os CantAutores”
inicia-se com Sérgio Godinho

Ao abrigo do programa
“Desporto para Todos”, decorrerão

APRESENTAÇÃO DO ESTUDO
“JANELAS DE OPORTUNIDADES”
(Presença do Secretário de Estado das PME`S do Comércio e Serviços)
O Secretário de Estado das PME`S
do Comércio e Serviços, Nelson de
Souza, preside, no próximo dia 6 de
Março (terça-feira), à sessão de
apresentação do estudo “Janelas de
Oportunidades” que decorrerá no
auditório dos bombeiros voluntários de
Vila Nova de Cerveira.
A abertura da sessão, marcada para
as 16.30 horas, estará a cargo do
Presidente da Direcção da União
Empresarial do Vale do Minho,
Joaquim Covas, continuando, 15
minutos depois, com a apresentação do
referido estudo por parte dos técnicos
responsáveis pela sua elaboração.
Depois de um breve intervalo para
café, os trabalhos prosseguem com o
Presidente da Região de Turismo do
Alto Minho, Francisco Sampaio, que

abordará o “Potencial Turístico do Alto
Minho – Emergência de Novas Realidades” e um representante do Eures
Transfronteiriço – Valença que fará a
“Apresentação do Serviço Eures”. A
sessão encerra por volta das 18.30
horas com uma intervenção do Secretário de Estado das PME`S do Comércio
e Serviços, Nelson de Souza.
O estudo “Janelas de Oportunidades” reflecte um conjunto de opções
empresariais tendo como elemento
orientador o perfil competitivo dos concelhos do Vale do Minho. O documento foi elaborado pela União Empresarial do Vale do Minho que, para o efeito, contou com o apoio da Secretaria de
Estado das PME`S do Comércio e Serviços.

Requalificação urbanística de V.N. de Cerveira
apresentada no auditório da biblioteca municipal

AGENDA CULTURAL
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO

A componente musical é
assegurada por uma actuação do
agrupamento “D `Orfeu” dedicado a
Sérgio Godinho que decorrerá no dia
15, pelas 22.00 horas, no cine teatro
dos Bombeiros Voluntários. Trata-se
de um espectáculo baseado na
recuperação de diversos temas da
larga discografia daquela autor que,
no âmbito do ciclo “Os
CantAutores”, terá continuidade, a
breve prazo, com iniciativas
semelhantes dedicadas a José Afonso
e Fausto.
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aulas de natação e actividades de
divulgação de voleibol para todos os
alunos do 1º ciclo do ensino básico.
Com o intuito de rentabilizar os
espaços desportivos e envolver os
jovens das freguesias na prática
desportiva, realizar-se-á um torneio
de futebol inter freguesias.
A comemoração do Dia da Árvore (21 de Março) compreende a visita
à exposição alusiva à temática patente na Casa do Turismo, acções de
sensibilização em relação ao meio
ambiente, plantação de árvores e distribuição de lembranças aos alunos
das escolas do concelho.

Nesse mesmo dia à noite, será
apresentado o projecto de recuperação e
revitalização do centro histórico da
localidade. A sessão, que decorre no
auditório da biblioteca municipal, estará
precedida de uma intervenção do
Presidente da Direcção da União
Empresarial do Vale do Minho, Joaquim
Covas, respeitante ao programa
“Urbcom”.
A requalificação urbanística do centro

histórico, projecto fundamental para o
reforço da atractividade turística e
comercial que implicará a remodelação
das vias públicas e infra-estruturas,
inicia-se no decorrer do presente mês com
a realização da primeira fase que
englobará o terreiro, Travessa da Matriz,
Rua César Maldonado, Rua Queirós
Ribeiro e Travessa do Senhor dos Passos.

COMEMORAÇÃO DO DIA DA ÁRVORE
(21 DE MARÇO)
A Câmara Municipal de Vila Nova de
Cerveira vai comemorar o Dia da Árvore,
marcado para 21 de Março, com diversas
iniciativas de âmbito pedagógico que, em
linhas gerais, apresentam como principal
objectivo a sensibilização da comunidade
local para a defesa e conservação do
património natural concelhio.
Este dia, que celebra igualmente a
chegada da primavera, estará
direccionado para os alunos do 1º ciclo
do ensino básico do concelho que, ao
abrigo da iniciativa, receberão aulas de
educação ambiental e procederão à

plantação de 30 espécies arbóreas
autóctones, duas por
cada
estabelecimento de ensino.
Com a finalidade de estender esta
jornada à população cerveirense e
visitantes, encontra-se prevista a
realização de uma exposição alusiva às
espécies autóctones existentes na região.
Terá como espaço a Casa do Turismo e
prolonga-se até ao dia 1 de Abril. Os
alunos receberão algumas lembranças
simbólicas.

Chamada de atenção à sociedade para
a necessidade de defender a natureza
Esta jornada de consciencialização
ambiental constitui um instrumento de
intervenção cívica baseado no respeito
pelos valores da natureza. Proporcionará
ainda uma reflexão consciente sobre os
recursos naturais e uma busca de
soluções alternativas para a resolução das
problemáticas existentes.
As primeiras referências ao Dia da
Árvore situam-se em 1872, no estado
norte americano de Nebraska, quando o
governador Helin Morton dedicou o
primeiro dia de Junho a uma festa de
plantio de árvores. A iniciativa

representou um êxito tão grande que,
poucos anos depois, estava disseminada
pelos restantes áreas geográficas dos
Estados Unidos da América e demais
países do globo.
Na actualidade, a comemoração do
Dia da Árvore, além de traduzir uma
celebração tradicional nos vários cantos
do mundo, constitui uma chamada de
atenção para a sensibilização da
sociedade civil relativamente à
necessidade da preservação da árvore
como um elemento crucial no equilíbrio
da natureza.

Textos da responsabilidade do Gabinete de Imprensa da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

CARTÓRIO NOTARIAL DE VILA NOVA DE CERVEIRA

TRIBUNAL JUDICIAL DE VILA NOVA DE CERVEIRA

A cargo do Notário João Américo Gonçalves Andrade

ANÚNCIO

DIRECÇÃO REGIONAL DO NORTE

EDITAL

JUSTIFICAÇÃO / EXTRACTO

D-20814/P
Faço saber que Manuel Bonifácio de Portugal Marreca Gonçalves
Costa, pretende obter licença para uma instalação de armazenagem de
combustíveis constituída por Reservatório de GPL, sita em Quinta das
Penas, Freguesia de Vila Nova de Cerveira, Concelho de Vila Nova de
Cerveira, Distrito de Viana do Castelo.
A referida instalação encontra-se abrangida pelas disposições dos
Decretos n.º 29034, de 01 de Outubro de 1938 e 198/70, de 07 de Maio
que regulamentam a importação, armazenagem e tratamento industrial
dos petróleos brutos, seus derivados e resíduos, e pelos respectivos
regulamentos de segurança.
Em conformidade com as disposições do citado Decreto n.º 29034,
convidam-se as entidades singulares ou colectivas a apresentar por
escrito, dentro do prazo de 20 dias contados da data de publicação
deste edital, as suas reclamações contra a concessão da licença requerida e a examinar o respectivo processo na morada abaixo indicada.
Porto, 04-01-2001
Pel’O Director Regional
(L.M. Vilela Pinto, Director de Serviços)
José Alberto Lopes Ferreira
(Chefe de Divisão de Combustíveis)

Rua Direita do Viso, 120
4269-002 PORTO
Tel: 22 619 2000 / Fax: 22 619 21 99
E-mail: dre-norte@drn.min-economia.pt

Leia, assine e divulgue
“CERVEIRA NOVA”

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

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

Certifico, narrativamente, para efeitos de publicação, que por escritura lavrada no dia trinta e um de Outubro de dois mil, a folhas setenta
e nove e seguintes do livro de Notas para Escrituras Diversas número
cinquenta e seis - D, do Cartório Notarial de Vila Nova de Cerveira,
ARTUR TELMO DO PAÇO, natural da freguesia de Campos, concelho
de Vila Nova de Cerveira, onde reside, NIF 111 197 236, casado com
HELENA GONÇALVES PEREIRA, sob o regime da comunhão geral de
bens, fez as declarações constantes da certidão anexa, que com esta
se compõe de quatro folhas. Vai conforme o original.
Cartório Notarial de Vila Nova de Cerveira, trinta e um de Outubro
de 2000.
O Ajudante,
(Assinatura ilegível)
Que ele primeiro outorgante e sua mulher, a representada do
segundo outorgante, são donos e legítimos possuidores, com exclusão
de outrém, dos seguintes prédios:
a) - Prédio urbano, composto de casa de habitação e dois pavimentos, com a área de cento e vinte e oito virgula setenta e cinco
metros quadrados, sito no lugar de Outeirinho, freguesia de Campos,
concelho de Vila Nova de Cerveira, a confrontar do norte com Dionisio
de Sousa, do sul com Virgínia Martins Lara, do nascente com Hermenegildo Pires e do poente com Monte Baldio, não descrito, na Conservatória do Registo Predial deste concelho, mas inscrito na respectiva
matriz, em nome do justificante Artur Telmo do Paço sob o artigo 339,
sendo de 20.259$00 o seu valor patrimonial, a que atribuem o valor de
um milhão de escudos;
b) - Prédio urbano, composto por casa de habitação de um pavimento, com a área de trinta e cinco metros quadrados, sito no lugar da
Carvalha, freguesia de Campos, concelho de Vila Nova de Cerveira, a
confrontar do norte, do sul, do nascente e poente com o proprietário,
Artur Telmo do Paço, não descrito na Conservatória do Registo Predial
deste concelho, mas inscrito na respectiva matriz em nome do justificante Artur Telmo do Paço, sob o artigo 398, sendo de 13.708$00 o
seu valor patrimonial, a que atribuem o valor de duzentos mil escudos.
Que adquiriram o prédio referido na alínea a) por compra que dele
fizeram à Junta de freguesia de Campos, concelho de Vila Nova de
Cerveira, no ano de mil novecentos e sessenta e cinco, e o prédio referido na alínea b) por doação feita pelos pais do justificante Artur Telmo
do Paço no ano de mil novecentos e setenta 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 dos identificados prédios, 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 dos prédios, agindo sempre por forma correspondente ao exercício do direito de propriedade, quer usufruindo como tal os imóveis, quer suportando os respectivos encargos.
Que esta posse em nome próprio, pacífica, contínua e pública,
conduziu à aquisição dos imóveis, 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”

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

Anuncia-se que nos autos de Execução Sumária a correr termos por
este Tribunal com o n.º 126-A/99, nos quais são exequente Alípio José
Marinho Ribeiro e executado GABINO FERNANDO MOREIRA, residente
no Alto das Cerejas, Campos, desta comarca, foi resolvida a venda por
meio de propostas em carta fechada dos seguintes bens móveis:
VERBA N.º UM
Uma mesa de sala de jantar em madeira tipo cerejeira, com tampo
ovalizado e dois pés tipo pé-de-gato, nova, avaliada em 280.000$00
(duzentos e oitenta mil escudos);
VERBA N.º DOIS
Seis cadeiras em madeira tipo cerejeira, com tampo em napa, aparentemente pele, novas, avaliadas em 12.000$00 (doze mil escudos);
VERBA N.º TRÊS
Uma cristaleira em madeira tipo cerejeira, com quatro portas laterais
na parte inferior e quatro gavetas na parte inferior, ao centro, tendo na
parte superior cinco portas em vidro, um só em cada porta, com três prateleiras em vidro no interior superior, com três projectores interiores na
parte superior, nova, avaliada em 350.000$00 (trezentos e cinquenta mil
escudos);
VERBA N.º QUATRO
Um bar completo com balcão ovalizado, com tampo em pedra rosa e
a restante estrutura em madeira tipo cerejeira, com um vidro ao centro do
balcão, com a parte de trás do mesmo composto por madeira e um espelho até à meia altura, com quatro prateleiras, sendo duas em vidro e duas
em madeira e com dois projectores no tecto, novo, avaliado em 250.000
$00 (duzentos e cinquenta mil escudos);
VERBA N.º CINCO
Um terno e sofás em tecido cortizane, amarelos, com floreado em
triângulo, novos, avaliado em 160.000$00 (cento e sessenta mil escudos);
VERBA N.º SEIS
Um terno de sofás em pele castanha escura, com madeira trabalhada na parte frontal, com costas acolchoadas, novos, avaliado em 250.000
$00 (duzentos e cinquenta mil escudos);
VERBA N.º SETE
Uma mobília de quarto em madeira tipo cerejeira, composta por
cama de casal com cabeceira trabalhada e pés do mesmo modo; duas
mesinhas de cabeceira com três gavetas, tendo a primeira gaveta dois
puxadores; guarda fatos composto por quatro portas, sendo as duas centrais em vidro, tendo ainda no fundo das duas portas laterais duas gavetas, ou seja, uma em cada uma; cómoda com quatro gavetas, sendo a
primeira trabalhada, aparentando o formato de três gavetas, tendo ainda
um espelho superior com o formato de cabeceira de cama, tudo novo,
avaliado em 700.000$00 (setecentos mil escudos);
VERBA N.º OITO
Um aparador em madeira de castanho, composto por duas portas e
duas gavetas na parte inferior, com tampo na mesma madeira e espelho
na parte superior, sendo este em quase todo o seu comprimento, novo,
avaliado em 190.000$00 (cento e noventa mil escudos).
Estes bens móveis serão vendidos pelos preços-base indicados nas
respectivas verbas.
Dos bens penhorados acima descritos foi constituída fiel depositária
a sra. Maria José Dias Ferreira de Castro, residente na Rua do Colégio,
n.º 38, em Campos, desta comarca, a qual, nos termos do art.º 891.º do
Código de Processo Civil, é obrigada a mostrá-la a quem os quiser examinar.
São convidadas todas as pessoas com interesse na compra dos
referidos móveis a entregarem as suas propostas na Secretaria do Tribunal Judicial desta comarca.
No dia 02 de Abril de 2001, pelas 15:00 horas, no Tribunal Judicial
desta comarca, proceder-se-á à abertura das propostas até esse
momento apresentadas, a cujo acto podem os proponentes assistir.
Vila Nova de Cerveira, 15 de Fevereiro de 2001
O Juiz de Direito,
Rui A. Sousa Padrão Sanches Silva
O escrivão-adjunto,
Luciano Humberto Dantas R. Rodrigues

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

Travel
VEFA TRAVEL - Viagens e Turismo, L.da
♦ ALUGUER DE AUTOCARROS
♦ RESERVA DE HOTÉIS, APARTAMENTOS E ALOJAMENTOS TURÍSTICOS

ARISTIDES MARTINS

ADVOGADO
Av. Heróis do Ultramar, 42 – 1º
4920 VNCERVEIRA
Telef. 251 79 44 81
Tlm. 91 734 65 22

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

♦ VENDA DE PACOTES TURÍSTICOS PRÓPRIOS
♦ ORGANIZAÇÃO DE VIAGENS DE EMPRESAS, GRUPOS, CONGRESSOS E FEIRAS

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

A. COUTO GUERREIRO, L.DA
Compra e Venda de Propriedades
CONTABILIDADE
Telefone: 218 850 439
Fax: 218 850 771

QUALIDADE E SIMPATIA AO SEU DISPOR
Telefone 251 708 240 / Fax 251 708 245
Lugar de Vila Verde / 4920-112 REBOREDA (VNCerveira)

GUERREIRO, BARBOSA & MARTINS, L.DA
Compra e Venda de Propriedades

(Gerência de um Cerveirense)

(Gerência de um Cerveirense)
Rua Rafael Andrade, 16
1169-095 LISBOA

♦ VIAGEM DE 4 DIAS À COSTA DA LUZ

Rua Rafael Andrade, 16
1169-095 LISBOA
Telefone: 218 850 439 / Fax: 218 850 771

(Gerência de um Cerveirense)
Rua Rafael Andrade, 16
1169-095 LISBOA
Telefone: 218 850 439 / Fax: 218 850 771
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DUAS IRMÃS CERVEIRENSES
SEGUIRAM A VIDA RELIGIOSA

Página 7

FREGUESIA DE CANDEMIL
“O COMÉRCIO E A INDÚSTRIA EM
MEADOS DO SÉCULO PASSADO”

SIM À CHAMADA DO SENHOR

Esta freguesia, situada numa encosta avertentada, não muito populosa e bastante dispersa, para a época a que me reporto não era das menos desenvolvidas, pois tinha, quanto
bastasse!
Em meados do século passado, a freguesia de Candemil deste concelho, registou os
seguintes comerciantes ou industriais (ordem alfabética), no período compreendido entre
os anos de 1937 e 1950:

Maria Rosa Venade de Lemos, natural
de Lovelhe, Vila Nova de Cerveira, fez a
sua entrega de vida de uma forma mais
radical ao Senhor, consagrando-se ao
Senhor em benefício dos irmãos, no dia 27
de Janeiro em Granada-Espanha na Congregação das Missionárias do Santíssimo
Sacramento e Maria Imaculada.
Seguiu o exemplo de sua irmã que no
ano 96, também fez a sua consagração religiosa na mesma Congregação.
Maria Rosa trabalhou no Hospital da
Prelada, São João e Santa Maria no Porto,
durante 8 anos como enfermeira.
A sua entrega incondicional entre os
doentes, levou-a a dar um passo mais comprometedor não só aos doentes do corpo
senão a todo o irmão que se encontre de
alguma forma doente.
Fez a sua formação no noviciado da
Casa Madre em Granada, continuando-a
em Salvador-Brasil, no último ano do noviciado. Brevemente viajará para continuar a
formação com as restantes junioras do Brasil, actualmente são 17.
Seus Pais com grande gozo, entregaram
ao Senhor suas duas filhas, as quais educaram com amor e fé. Transmitiram-lhes os
valores cristãos que desde pequenas viveram e praticaram.
Maria Rosa, serviu como catequista nas
paróquias de Lovelhe e Nossa Senhora da
Conceição no Porto.
Parabéns aos seus Pais: Francisco
Lemos e Arminda Venade, que tiveram a
grande alegria de serem escolhidos pelo
Senhor!
Parabéns à paróquia de Lovelhe, que

através do seu testemunho, ajudaram estas
jovens a viverem a fé de Jesus Cristo,
durante a sua infância e adolescência.
ACÇÃO DE GRAÇAS de Maria Rosa,
como agradecimento do Dom maravilhoso
que é ser Religiosa Consagrada totalmente
ao Senhor.
Purifica Senhor o meu coração!
Limpa a minha inteligência e faz-me
firme na vontade e no entusiasmo pela
vida!
Faz-me descobrir o que é realmente ser,
estar contigo, simplesmente ser tua!
Abre cada vez mais com profundidade
esta interioridade que palpita nas minhas
entranhas. Que eu seja tão transparente
como a água que corre e que deseja chegar
ao seu mar.
Senhor tu és o meu “Mar”! A meta para
a qual gasto as minhas energias.
Desejo “correr”, alcançar o teu coração
manso e humilde.
Que a tua Graça derramada pelos teus
lábios, preencha em mim o vazio que sinto
quando tu não estás!
Assim de joelhos, imploro-Te que me
transfigures, que faças de mim uma esposa
à tua altura! Oh sim! Adorna-me com as
tuas jóias!
Faz de mim um reflexo vivo do teu infinito amor! Sei que tudo podes! Vem
Senhor Jesus! Aqui estou! Faz-me dócil à
tua vontade e que esta se cumpra em mim,
com tanta liberdade que sejas Tu a viver
em mim!
Assim seja.

Alberto Esteves - Mercearia - 1938 a 1943;
Alfredo José Dantas - Mercearia - 1947 a 1950; *
Alfredo José Dantas - Aluguer de bicicletas - 1948 a 1950; *
Alípio Joaquim Dantas - Mercearia - 1937 a 1946;
António Cândido Franco Ribeiro - Mercearia, tecidos, algodão - 1944 a 1950; *
António Cyrne Rodrigues Pacheco - Moagem (2 moinhos); **
António Costa - Agente Bancário - 1950; *
António Joaquim Pereira - Moagem - 1949;
Artur Cândido Ribeiro - Sapataria - 1946 a 1950; *
Cândido Joaquim Pereira - Agente Comissário de Fabricantes - 1948;
Constantino Pereira Pinto - Funerária - 1938 a 1950; * / ***
Eduardo Pereira Pinto - Funerária - ;**
Elias Loureiro - Serração de madeira - 1938 a 1950; *
Horácio Gomes Viana - Corte de madeira - 1948;
Ilídio José Rodrigues - Fábrica de moagem - ; **
João Batista Rodrigues - Alfaiataria - 1946 a 1950; *
José Antunes - Moagem - 1948 a 1950; *
José César de Barros - Serração de madeira - 1938 a 1950; *
José César Ribeiro - Mercearia e Vinhos - 1948 a 1950; *
José Pereira Lourenço - Mercador de adubos agrícolas - ; **
José Rodrigues da Cunha - Alfaiataria - 1938 a 1950; *
Júlio Gonçalves Pereira - Comércio de gado vivo - 1947 a 1950; *
Laurentino Gonçalves - Mercearia - 1943;
Manuel Joaquim Bouçós - Padaria - 1937 a 1950; *
Manuel Joaquim Pereira - Mercearia e Vinhos -; **
Maria Alves Amorim - Mercearia e Vinhos - 1949 a 1950; *
Maria José Lages - Mercearia - 1937 a 1950; *
Telmo Augusto Dantas - Fábrica de manteiga - 1938 a 1941;
Telmo Augusto Dantas - Moagem - ;**
* - E anos seguintes.
** - Após o ano de 1950.
*** - Em determinada altura passou a Herdeiros de:.
MAGALHÃES COSTA / 2000

Carta de um emigrante
Deuil La-Barre, 19/2/2001
18 de Março de 1991 - 18 de Março de 2001
Já lá vão dez anos, que para sempre partiu, esse querido e saudoso amigo, que foi, mas
que para mim continuará a ser e para sempre, o Luís Pedro Pinto Barbosa. Não me vou
alongar com muitas palavras, nem com discursos. Quero aqui e com saudade lembrar teu
nome, porque, querido amigo, falar em ti é fazer-te existir. O teu amigo Neui, como tu tão
carinhosamente me chamavas, nunca mais te esquecerá. Vou acabar porque já começo a
ter os olhos húmidos.
Descansa em paz Luís Pedro.
Aquele abraço

Maria Rosa Venade Lemos

Manuel Maria da Silva (França)

Carta ao Director

CERVEIRADIGITAL.COM
O site CERVEIRADIGITAL.COM já se
encontra na Internet no endereço
www.cerveiradigital.com.
O mesmo está numa fase de construção,
sendo possível já conhecer as directrizes que
o vão reger, no referido endereço.
A CerveiraDigital.Com irá ser o portal de
Vila Nova de Cerveira, com o objectivo de
projectar Cerveira na Internet e proporcionar
aos seus visitantes variados serviços de
enorme interesse, tanto para a população do
concelho assim como para as suas empresas, associações e instituições.
Este portal será dividido em quatro partes
fundamentais:
1 - OS CANAIS
Os Canais será onde se pode encontrar
toda a informação do Concelho, das Freguesias, das instituições e das nossas associações. Haverá canais específicos abordando
temas gerais como seja o desporto, os even-

tos, as notícias e outros...
Também será nesta secção que aparecerão canais como os classificados, onde contém ofertas e procuras de emprego, bens e
serviços, um fórum de discussão onde serão
abordados variados temas com as opiniões
dos visitantes.
2 - DIRECTÓRIOS
Aqui iremos encontrar todas as empresas
do concelho, serviços, imprensa, etc..
Uma pesquisa rápida e agrupada por
actividades, saber-se-á todos os contactos
pretendidos assim como descrições dos referidos itens.
3 - SERVIÇOS PARA A
INTERNET
Esta secção vai apoiar todas as pessoas
e empresas que pretenderão ter páginas na
Internet. Existirá planos de alojamento sites
Web, registo de domínios, construção de
sites, assim como a sua promoção.

4 - SERVIÇOS PARA OS
UTILIZADORES
Sendo um portal, a CerveiraDigital.com
irá disponibilizar serviços úteis para os seus
visitantes, como seja, o envio de mensagens
para telemóveis, uma caixa de correio electrónico, votações online, tutores para aprendizagem de temas relacionados com a Internet
e outros que surgirão oportunamente.
Este Site está a ser construído por uma
equipa de jovens com formação em informática e especialmente na área da Internet, na
qual eu como Cerveirense lidero esta equipa.
Iremos garantir um serviço à comunidade
com condições excelentes, devido às parcerias que temos com empresas no sector,
especificamente Norte Americanas.
Walter Alexandre Pires Carvalho
(Cerveira)

COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE S. JOÃO DE GONDAR
Gondar, 26 de Fevereiro de 2001
Ex.mo Senhor
Director do Jornal Cerveira Nova
Vila Nova de Cerveira
Ex.mo Senhor Director:
A Comissão de Festas em Honra de S. João, de Gondar, solicita-lhe
o especial favor de, através desse tão prestigiado órgão de comunicação
social, permitir que possamos transmitir o nosso profundo agradecimento
a todas as pessoas que contribuíram com o seu donativo para ajudar a
realização da festa de S. João, de Gondar, que vai decorrer nos dias 22,
23 e 24 de Junho próximo.
Gostaríamos de destacar, em particular, o nome do senhor Serafim
Lameira que, aquando da sua deslocação aos Estados Unidos da América, com o seu esforço, possibilitou a angariação de considerável quantia
de dinheiro para as ditas festas, ao qual manifestamos, também, o nosso
agradecimento.
Com os melhores cumprimentos.
Pel’A Comissão de Festas,
Luís Pinto
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A PALAVRA DE DEUS
POR: Manuel Venade Martins (pastor)

E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque, os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu
Filho; a fim de que ele seja o primogénito entre muitos irmãos. E, aos que predestinou, a estes também chamou; e aos que
chamou, a estes também justificou; e aos que justificou, a estes também glorificou. Romanos 8:28-30

COMENTÁRIO - 285
JESUS TE CHAMA
Devemos estar seguros e conscientes que o Senhor, o
nosso melhor amigo, e o único ser dotado de todo o poder
no Céu e na Terra, que está ao nosso lado para nos ajudar.
Ele é hoje, como o foi milénios atrás, maior que qualquer
poder opressivo. Escreveu o apóstolo que Deus Pai ressuscitou Jesus dos mortos pondo-o à sua direita nos Céus, acima de todo o principado, e poder, e potestade, e domínio, e
de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas
também no vindouro; e sujeitou todas as coisas aos seus
pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da
igreja. Efésios 1:20-22.
Lê-se mais nas Escrituras Sagradas acerca de Cristo: Também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um
nome que é sobre todo o nome; para que ao nome de Jesus,
se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e
de baixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é
o Senhor, para glória de Deus Pai. Filipenses 2:9-11.
A vitória de Cristo não tem limites, embora ainda não
vejamos estar tudo sujeito a Ele, porém cremos nessa verdade divina. E para aquele que crê, não há força alguma que
o possa perturbar, visto o Senhor ser o único que não falha
nas Suas promessas.
Se o prezado leitor já rendeu a sua vida a Cristo, filho
de Deus, então está livre de temor e do poder e da morte,
particularmente da morte espiritual, que é a mais trágica e
horrenda; separação eterna de Deus. São de Jesus estas
palavras: - Em verdade, em verdade vos digo que, se
alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. - Eu

sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim, ainda que
esteja morto, viverá. S. João 11:25.
Nos momentos de perigo - seja ele físico, ou espiritual,
Jesus é o único que nos pode auxiliar. Após o Senhor haver
dado de comer a cinco mil homens incluindo mulheres e
crianças, com cinco pães e dois peixes, declara o Evangelho
que Ele entrou num barco, e, cansado, adormeceu. De
repente sobreveio uma enorme tempestade; a vida deles
encontrava-se em perigo. Os apóstolos, após tentarem tudo,
não tiveram outra solução senão acordar o Divino Mestre.
Revela o Evangelho: E os seus discípulos, aproximando-se,
o despertaram dizendo: - Senhor, salva-nos, que perecemos!
Então levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e
seguiu-se uma grande bonança.
O Senhor é efectivamente o único, ao qual os ventos e o
mar Lhe obedecem. E isso fala-nos das tempestades espirituais que nos rondam, dos perigos que nos cercam. Mas se
acalmarão, caso Jesus esteja ao nosso lado. No que concerne às aflições, a Bíblia fala-nos de um cego chamado Bartimeu, o qual mendigava junto do caminho. Ouvindo falar
que Jesus passava por ali, ele chamou bem alto: Jesus, filho
de David, tem misericórdia de mim. Levaram-no a Cristo,
recobrando miraculosamente a vista. Nos momentos de
maior aflição, o Senhor é o único amigo que jamais nos
desampara. Quanto à liberdade, qualquer que seja a dependência do leitor, Jesus Cristo é de facto o único que o poderá libertar. Jesus disse de Si próprio: - Se pois o Filho vos
libertar, verdadeiramente sereis livres. S. João 8:36. Nós

afirmamos, com toda a segurança, que Jesus Cristo é a cura
para o homem. Temos visto centenas de pessoas que outrora tinham vidas destruídas (arrastando nessa destruição
familiares e amigos), experimentarem cura e libertação, ao
olharem pela fé para Jesus.
Amigo leitor: desejamos encorajá-lo a não perder a
esperança. Olhe para Cristo, deposite n’Ele a sua fé, pois
Jesus jamais desiludirá os que confiam n’Ele.

SAPARDOS

MÃOS UNIDAS P. DAMIÃO - PORTUGAL
Associação Portuguesa de Solidariedade
Mãos Unidas P. Damião

EXPOSIÇÃO DE LENÇOS
DE NAMORADOS
EM VIANA DO CASTELO

EDUARDO ALVES PEREIRA
AGRADECIMENTO
Sua Esposa e demais
família vêm, por este ÚNICO MEIO, agradecer muito reconhecidamente a
todas as pessoas que estiveram presentes no funeral do
saudoso extinto, bem como
a todas as outras que, por
qualquer outra forma, lhes
tenham manifestado o seu
pesar.
Agradecem ainda a presença na Missa do 7.º Dia.
Sapardos, 28 de Fevereiro de 2001
A FAMÍLIA

Eduardo Caldas
Técnico Oficial de Contas
Aceito contabilidades de empresas e de empresários em nome individual
Recupero atrasos
Travessa do Belo Cais, s/n.º
4920-260 VILA NOVA DE CERVEIRA
Telefone/Fax: 251 79 47 62 / E-mail: eduardocaldas@sapo.pt

24 DE MARÇO
DIA MUNDIAL DE LUTA
CONTRA A TUBERCULOSE
Celebra-se no próximo dia 24 de Março de 2001,
mais uma jornada mundial da luta contra a tuberculose, doença endémica que hoje atinge mais de 35
milhões de seres humanos no terceiro mundo e cerca
de 6000 em Portugal.
Unindo-se às nossas congéneres Europeias CERCLE e à OMS, a Associação Mãos Unidas P.
Damião -- Portugal, está no País para ajudar a lutar
contra a tuberculose no mundo, porque se não for
“travada”, pode atingir dentro de alguns anos os 70
milhões de seres humanos contra os actualmente 35
milhões.
A Associação Mãos Unidas P. Damião - Portugal,
como uma Instituição Particular de Solidariedade
Social e como ONGD, voltada para a cooperação e
desenvolvimento sustentável, vai desencadear uma
grande campanha de solidariedade, por ocasião do
DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A TUBERCULOSE, sob o lema:
DERRUBAR O FLAGELO DA TUBERCULOSE

CERVEIRA NOVA

CINE-TEATRO DOS
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
FILMES EM EXIBIÇÃO

O SEU JORNAL

Dias 9, 10 e 11 de Março

DOIS DESTINOS
Dias 16, 17 e 18 de Março

O CAMINHO PARA EL DORADO
Dias 23, 24 e 25 de Março

O NÁUFRAGO

A Gándara de Guillarei, s/n

Horário das sessões:
Sextas e Sábados: 22h00. Domingos: 21h30.

GUILLAREI – 36720 TUY

Telf./Fax: (0034)-986 60 00 21
Telemóvel: 609 82 23 60

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, 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 escreva para:

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

A Delegação do INATEL de Viana do Castelo promoveu a realização de uma exposição de lenços de namorados,
nas instalações do Grupo Desportivo e Cultural dos Estaleiros Navais, situada junto ao Mercado Municipal.
Esta exposição surgiu na sequência de um curso promovido pela Delegação vianense sob a orientação da professora Maria Umbelina Fernandes Pereira Dantas da Rocha, do
qual resultaram os trabalhos que foram expostos.
O evento decorreu entre os dias 26 de Fevereiro e 4 de
Março de 2001.

CICLO DE CONFERÊNCIAS
SOBRE MEDICINAS NATURAIS
ESTÃO A DECORRER
EM CAMINHA
Na sala de conferências da “Botica das Carlotas”,
em Caminha, tem decorrido, com bastante frequência
de público, um ciclo de conferências dedicado a
medicinas naturais.
Os temas já abordados foram: yoga, acupunctura,
psicoterapia corporal, iridologia, e alimentação natural.
A próxima conferência decorrerá no dia 6 de
Abril, com início às 21,30, e o tema da conferência
será radiestesia.

NELSON FERNANDES
MÉDICO DENTISTA

CERVEIRA NOVA

CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA

Locais de venda
em Cerveira:

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

Barbosa, Bouça &
Ferreira da Costa
(Rua Queirós Ribeiro)
Papelaria Tali
(Largo do Terreiro)
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FREGUESIAS DO CONCELHO DE VILA NOVA DE CERVEIRA

SOPO
PIETÁ, TORRE DO RELÓGIO, SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA, IGREJA MATRIZ, CAMPO DE FUTEBOL, CENTRAL
HIDRO-ELÉCTRICA DE FRANCE, CAPELAS, NICHOS, CRUZEIROS, ESCOLA PRIMÁRIA E VESTÍGIOS ARQUEOLÓGICOS
SÃO MARCOS A ASSINALAR
Reportagem: José Lopes Gonçalves
A freguesia de SOPO, com uma área de cerca de 10 quilómetros quadrados, tem como padroeiro S. Tiago, e situa-se a uma
distância de cerca de 6 quilómetros da sede do concelho.
No seu território localiza-se a Igreja Matriz, o Cemitério Paroquial, a sede da Junta de Freguesia, o Salão Paroquial, o Campo
de Futebol, Escola Primária, PIETÁ, capelas, alminhas, cruzeiros,
nichos, Central Hidro-Eléctrica de France, Torre do Relógio, fontanários e ainda vestígios arqueológicos.
Existe, também, na freguesia, o Clube Desportivo de Sopo, um
Rancho Folclórico e o Grupo de Bombos de S. Tiago.
ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS:
Junta de Freguesia: Presidente - Manuel António Cunha
Pereira; Secretária - Alzira Maria Cruz da Cunha; Tesoureiro Manuel da Silva Araújo.
Assembleia de Freguesia: Presidente - Maria do Rosário Fiúza Oliveira Venade; 1.º Secretário - Isidro da Silva Fernandes; 2.º
Secretário - Manuel Joaquim Durão Branco; Vogais - Joaquim Castro Rebelo, Joaquim António Fernandes, António Postiço Branco e
Isidro de Sousa Barbosa.
POPULAÇÃO, FOGOS E ELEITORES:
À volta de 900 habitantes, cerca de 300 fogos e os eleitores
rondarão os 600.
No número de fogos estão incluídas à volta de uma dúzia de
casas de férias ou de fins de semana.
ENSINO, DESPORTO,
ETNOGRAFIA E ACÇÃO SOCIAL:
No ensino, referência para a Escola do 1.º Ciclo do Ensino
Básico (ex-Escola Primária), com cerca de 25 alunos e onde trabalham duas professoras. Também funciona, diariamente, na sede da
Junta de Freguesia a cantina escolar, em que são servidas as
refeições aos 25 alunos da referida Escola. Embora tenha uma
importante e substancial ajuda da Câmara Municipal de Vila Nova
de Cerveira, a Junta de Freguesia de Sopo tem, a seu cargo, a
manutenção deste serviço social cujos custos são bastante consideráveis.
No relativo ao desporto destaque para a existência do Clube
Desportivo de Sopo, criado em 1984 e actualmente a competir no
Campeonato Distrital da 1.ª Divisão, da A.F. de Viana do Castelo.
Isto no escalão sénior, já que o Clube Desportivo de Sopo também
tem uma equipa de jovens a participar no Campeonato “Escola
FUT-7”.
No sector da etnografia saliência para o Rancho Folclórico de
Sopo, fundado em 1987 e que ao longo de cerca de 14 anos tem
divulgado, em vários pontos do País, as danças e os cantares do
concelho de Vila Nova de Cerveira, realizando, anualmente, um
conceituado Festival de Folclore, estando até marcado, o deste
ano, para o próximo mês de Agosto.
Refira-se ainda que o Rancho Folclórico de Sopo é composto
por cerca de quatro dezenas de elementos, na sua maioria jovens,
e que nas suas danças de cariz local sobressai, sem dúvida, “A
Francesa”.
Outro agrupamento de Sopo, muito solicitado para actuações
em festejos populares, são os “Bombos de S. Tiago”.
ACÇÃO SOCIAL:
Abrangendo um número bastante significativo de idosos, existe, diariamente (excepto sábados e domingos), na freguesia de
Sopo, o Apoio Domiciliário que é prestado pelo Centro Paroquial
de Gondarém. Segundo nos foi referido por Manuel António Cunha
Pereira, presidente da Junta de Freguesia de Sopo, e pelos seus
colegas do Executivo, Alzira Maria Cruz da Cunha e Manuel da
Silva Araújo, é pensamento dos autarcas que um dia as instalações da residência paroquial e do salão paroquial possam vir,
depois de devidamente adaptados, a servir como Centro de Dia
para os idosos da localidade. Já houve conversações, nesse sentido, com algumas entidades, pelo que a esperança prevalece.
Ainda na acção social registe-se a existência de uma carrinha
de 9 lugares, oferecida, há mais de uma década, por naturais de
Sopo, emigrantes nos Estados Unidos da América do Norte, carrinha que tem sido utilizada no transporte de idosos a serviços de
saúde e também em acções culturais, desportivas e de apoio
social a jovens.
Refira-se ainda que na sede da Junta de Freguesia de Sopo
decorrem, semanalmente, às quintas-feiras, de manhã, consultas
médicas a beneficiários da Segurança Social que tenham como

médico de família o clínico Joaquim Teixeira da Silva, já que é este
médico do Centro de Saúde de Vila Nova de Cerveira que efectua
as consultas.
A Junta de Freguesia de Sopo suporta ainda o encargo de
fazer deslocar à freguesia um enfermeiro, particular, para prestar
assistência a quem necessitar dos seus serviços.
SANEAMENTO BÁSICO:
Em Sopo e tal como acontece em outras freguesias do concelho de Vila Nova de Cerveira, não há saneamento básico, funcionando o sistema das antiquadas fossas. A autarquia local reconhece que a falta de saneamento é uma grande lacuna na freguesia,
mas acredita que com os programas que se anunciam para o sector, esse melhoramento chegará à localidade.
HABITAÇÃO SOCIAL:
Não há, nem está previsto, esse tipo de construção já que,
segundo referências dos autarcas locais, na freguesia de Sopo,
não existe, neste momento, uma necessidade premente da chamada habitação social. No entanto a Junta estará atenta. E se vier a
reconhecer que, no futuro, possa vir a haver necessidade tudo fará
para solucionar o caso.
MONTES BALDIOS:
Segundo foi referido por Manuel António Cunha Pereira, presidente da Junta de Freguesia, os montes baldios da freguesia não
estão a ser devidamente aproveitados já que nos declarou: «temos
muitos mas, infelizmente, estão muito abandonados, porque a
Direcção-Geral das Florestas não tem feito nada para os conservar». Isto numa freguesia onde existe um considerável número de
montes baldios. De salientar que os chamados compartes delegaram na Junta de Freguesia a administração dos montes baldios de
Sopo.
ÁGUA DOMICILIÁRIA:
No tocante a água domiciliária a freguesia de Sopo encontrase quase a cem por cento. E o pouco que falta para atingir a totalidade dessa percentagem deverá ser conseguido, brevemente, se
também os possíveis beneficiados mostrarem que estão interessados.
Igualmente estão espalhados por diversos lugares da localidade artísticos fontanários.
ILUMINAÇÃO PÚBLICA:
Queixam-se os autarcas de Sopo que na iluminação pública se
verifica demora na substituição de lâmpadas fundidas, o que acrescido ao número de postes de iluminação, «que já não são muitos»,
torna, por vezes, a freguesia, mal iluminada. Um pouco mais de
atenção, das entidades competentes, para este problema, é o que
a Junta de Freguesia de Sopo espera.
P. D. M.:
Tanto para Manuel António da Cunha Pereira, presidente da
Junta de Freguesia, como para Alzira Maria Cruz Cunha, secretária, como ainda para o tesoureiro, Manuel da Silva Araújo, a revisão do P.D.M. (Plano Director Municipal) desde que seja bem feita
não só beneficiará a freguesia, como, aliás, todo o concelho cerveirense.
FINANCIAMENTOS E OUTRAS AJUDAS:
A Junta de Freguesia de Sopo conta, apenas, com as verbas
do F.F.F. (Fundo de Financiamento das Freguesias), das valiosas
ajudas da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira e de algum
rendimento dos montes baldios. O rendimento dos montados poderia ser melhor se não estivessem, como já foi referido, tão abando-

nados por parte dos Serviços Florestais.
OBRAS REALIZADAS:
Abertura do caminho de Cortinhas e pavimentação do caminho
da Espinhosa-Curros, obras da Junta de Freguesia com o apoio da
Câmara Municipal; arranjo, com alargamento, do Largo de S.
Sebastião, obra da Junta de Freguesia e da Comissão de Festas
de 1998; pavimentação (cerca de um quilómetro) a betuminoso da
estrada de France ao centro da freguesia, tendo ficado para breve
o restante; arranjos dos caminhos do Amial e Samonde; abertura e
pavimentação de um caminho, na Espinhosa, à casa de Manuel
Pintor; beneficiação do telhado e outros arranjos na sede da Junta
de Freguesia; e compra de um sistema de alarme, que funciona as
24 horas do dia, para a sede da Junta.
Refira-se que a Junta de freguesia de Sopo recebeu os seguintes donativos como ajuda para algumas obras:
- De João Ferreira 100 contos para o arranjo do recinto da
capela de S. Sebastião;
- De Jorge Esteves 50 contos para o arranjo do caminho desde
o Largo de Cortinhas à sua residência; e
- De Pedro Francisco F. R. Areal 400 contos para a abertura de
um caminho desde os Curros à sua habitação.
OBRAS A REALIZAR:
Uma obra de grande vulto é a zona de lazer que vai ser criada
junto da Torre do Relógio (monumento que foi doado pelo GRANDE BENEMÉRITO cerveirense, natural de Sopo, Manuel José
Lebrão). Essa zona de lazer irá ter um grande espaço envolvente,
devidamente preparado para que as pessoas, tanto da terra como
de fora, possam ter todos os atractivos necessários para passarem
horas de repouso e também de diversão: Árvores, parques, arruamentos, bancos, mesas, fontanários e instalações sanitárias.
No tocante a este empreendimento a Junta de Freguesia de
Sopo, que comprou alguns terrenos, não quer deixar de publicamente manifestar a sua gratidão aos beneméritos que também
fizeram a doação de terrenos, como Joaquim Gonçalves
(emigrante na América), Alfredo Fernandes e a esposa Emília
Esteves, Jaime Luís Esteves e Alfredo Soares.
Ainda nas obras a realizar está previsto, ainda este ano, a
pavimentação e alargamento do estradão que dá para a estrada
Cerveira-Covas, até às Chães e com uma ramificação para o Largo
da Espinhosa, melhoramento altamente comparticipado pois deverá importar em cerca de 25 mil contos; outro caminho a beneficiar
de obras é o da Carvalha a Samonde; arranjo da estrada que vai
de France à Central Hidro-Eléctrica onde deverão ser gastos cerca
de 10 mil contos. Todas estas obras terão a comparticipação da
Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira.
Também nos benefícios previstos (ler Cerveira Nova de
20/2/2001) está o facto da freguesia de Sopo estar incluída, juntamente com Covas e Loivo, na instalação de um parque de energia
eólica.
DEFESA DO AMBIENTE:
A Junta de Freguesia de Sopo está seriamente apostada em
tudo que diga respeito à defesa do ambiente. Para isso tem duas
pessoas, diariamente, a procederem à limpeza de caminhos; pretende criar uma associação de jovens (até já possui camisolas com
inscrições alusivas ao preservar o meio ambiente) que se dedique
ao bem ambiental; e a autarquia procede, regularmente, à recolha
de lixos pesados, em toda a freguesia, utilizando até um tractor
para depois esses lixos serem levados pela empresa de recolha.
APOIOS DA JUNTA DE FREGUESIA
A ACÇÕES LOCAIS:
A autarquia de Sopo e dentro das suas possibilidades, tem
apoiado o Rancho Folclórico, o Clube Desportivo, Os Bombos de
S. Tiago, e realizações, de jovens, especialmente ligadas às escolas.
NOTA FINAL:
Aqui deixamos o registo de uma reportagem que fizemos na
freguesia de Sopo. Terra de grandes artistas, de grandes beneméritos e de emigrantes, sendo o maior, sem menosprezo para os
outros, MANUEL JOSÉ LEBRÃO.
Os nossos olhos reviram a PIETÁ e à nossa mente voltaram os
versos que lhe dedicamos em 1978:
Na rudeza dum áspero granito
Que em tempos um artista modelou
Encontramos a luz do infinito
Que simboliza a mãe que tanto amou
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CAMPEONATO
DISTRITAL
DA 1ª DIVISÃO

CAMPEONATO
DISTRITAL
INFANTIS

16ª JORNADA
RESULTADOS

15ª JORNADA
RESULTADOS

Qt. Oliveira, 0 - Barroselas, 5
Valenciano, 0 - Vianense B, 6
Cerveira, 6 - Távora, 1
Torreenses, 3 - Limianos, 6
Vianense A, 6 - Vit. Piães, 3
Ponte Barca, 0 - Courense, 2
Folgoui o Âncora Praia

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO
1º - Vitorino Piães

39

2º - Barroselas

36

3º - Vianense A

36

4º - Távora

31

5º - Cerveira

28

7º - Limianos
8º - Ponte da Barca
9º - Quinta da Oliveira
10º - Vianense B
11º - Valenciano
12º - Âncora Praia
13º - Torreenses

27
26
18
15

43

2º - Ambos os Rios

35

3º - Águias de Souto

31

1º - Limianos

37

4º - Neiva

25

2º - Barroselas

35

23

3º - Atl. Valdevez

34

4º - Vianense

29

5º - Ponte da Barca

20

6º - Ancorense

18

7º - Vila Fria

18

8º - Caminha

16

5º - Moreira
6º - Soutelense

21

7º - Vitorino Donas

20

8º - Caminha

20

9º - Bertiandos

14

10º - Paçô

14

11º - Fachense

11

6

12º - Sopo

11

3

13º - Nogueirense

10

12

0

14.º - Cabaços

9

CASTIGOS DO CONSELHO DE
DISCIPLINA DA ASSOCIAÇÃO
DE FUTEBOL DE VIANA
CAMPEONATO DISTRITAL DE JUVENIS
16.ª JORNADA

CLASSIFICAÇÃO

9º - Lanheses

11

10º - Cerveira

11

11º - Valenciano

10

12º - Vit. Piães

7

13º - Castelense

3

CAMPEONATO
DISTRITAL
INICIADOS
/

15 DIAS DE SUSPENSÃO E MULTA DE 10.000$00
João Luís Rebelo Araújo - Cerveira

Adecas, 4 - Grecudega , 0
Ancorense, 2 - Caminha, 2
Vila Fria, 3 - Paçô, 1
Barroselas, 2 - P. Barca, 1
Valenciano, 2 - Vianense, 2
Darquense, 2 - Cerveira, 6
Folgou o Lanheses

CAMPEONATO DISTRITAL DE INICIADOS /
15.ª JORNADA

17ª JORNADA
RESULTADOS

A DIRIGENTES

A CLUBES
PROCESSO DE INQUÉRITO
União Desportiva de Lanheses

CAMPEONATO DISTRITAL DE FUTEBOL DE
SETE INFANTIS / 14.ª JORNADA
A DIRIGENTES
15 DIAS DE SUSPENSÃO E MULTA DE 3.000$00
Joaquim Fernando C. Carvalho - Cerveira
20 DIAS DE SUSPENSÃO E MULTA DE 7.000$00
José Albano Domingues - Távora

CAMPEONATO DISTRITAL DA 1.ª DIVISÃO
DE HONRA / 14.ª JORNADA
A DIRIGENTES
REPREENSÃO POR ESCRITO
Nuno Dinis Silva Ferreira - Torreenses
15 DIAS DE SUSPENSÃO E MULTA DE 3.000$00
Avelino José Pereira Vilarinho - Raianos
30 DIAS DE SUSPENSÃO E MULTA DE 30.000$00
Carlos José Rodrigues Pinheiro - Courense
A TREINADOR
REPREENSÃO POR ESCRITO
Rui Filipe Cruz Sousa Fernandes - Courense

Âncora Praia-Neves (adiado)
Anha, 3 - Torreenses, 3
Cerveira, 3 - Vit. Piães, 2
Valenciano, 2 - Vianense, 1
Courense, 3 - Darquense, 0
Lanheses, 2 - Qt. Oliveira, 2
Melgacense, 1 - Barroselas, 1

CLASSIFICAÇÃO

1º - Vianense

42
41

1º - Atl. Valdevez

40

2º - Quinta Oliveira

2º - Ponte da Barca

40

3º - Cerveira

41

3º - Cerveira

33

4º - Limianos

38

4º - Courense

27

5º - Barroselas

34

5º - Formariz

27

6º - Âncora Praia

29

6º - Darquense

24

7º - Valdevez

27

7º - Correlhã

22

8º - Vitorino de Piães

26

8º - Campos

17

9º - Valenciano

20

9º - Os Torreenses

17

10º - Lanheses

17

10º - Alvarães

15

11º - Melgacense

16

11º - Melgacense

14

12º - Darquense

13

12º - Vit. de Piães

14

13º - Anha

12

13º - Os Raianos

11

14º - Torreenses

11

14º - Castelense

7

2.ª FASE
12.ª JORNADA
RESULTADOS
Vianense A, 14 - P. Barca, 3
Sopo, 2 - Barroselas, 11
Cerveira, 8 - Vianense B, 1

Monção, 0 - Montalegre, 0
Serzedelo, 1 - Mirandês, 1
Joane, 1 - Cabeceirense, 2
Limianos, 2 - Vianense, 1
T. Bouro, 0 - Merelinense, 0
Neves, 2 - Maria Fonte, 1
Vilaverdense, 3 - Valenciano, 0
Taipas, 1 - Fão, 0
P. Salgadas, 1 - Amares, 2

CLASSIFICAÇÃO
1º - Serzedelo

42

2º - Maria da Fonte

41

3º - Taipas

41

4º - Joane

38

5º - Limianos

37

6º - Terras de Bouro

33

7º - Fão

31

8º - Vianense

31

9º - Amares

29

10º - Vilaverdense

28

11º - Valenciano

27

12º - Mirandês

23

13º - Monção

22

ASSINAR

14º - Merelinense

22

“CERVEIRA NOVA”
CUSTA 2 000$00/ANO
€ 10

15º - Montalegre

21

16º - Neves

21

17º - Cabeceirense

19

15º - Courense

9

16º - Neves

2

18º - Pedras Salgadas

8

REMO
DE GONDARÉM A CAMINHA
IX EDIÇÃO DA TAÇA
PRESIDENTE DA REPÚBLICA

13.ª JORNADA
RESULTADOS
Vianense B, 1 - Vianense A, 5
Ponte Barca, 2 - Barroselas, 2
Sopo-Cerveira (adiado)

Lanheses, 0 - Barroselas, 4
Ancorense, 0 - Darquense, 4
Adecas, 4 - Vianense, 2
Grecudega, 0 - P. Barca, 2
Cerveira, 6 - Paçô, 0
Folgou o Caminha

21ª JORNADA
RESULTADOS

CLASSIFICAÇÃO

ESCOLA FUT-7

16ª JORNADA
RESULTADOS

Montalegre, 0 - Serzedelo, 1
Mirandês, 4 - Joane, 3
Cabeceirense, 0 - Limianos, 4
Vianense, 0 - Terras Bouro, 0
Merelinense, 3 - Neves, 2
Maria Fonte, 4 - Vilaverdense, 0
Valenciano, 2 - Taipas, 0
Fão, 3 - P. Salgadas, 1
Amares, 3 - Monção, 1

17ª JORNADA
RESULTADOS

Melgacense, 2 - P. Barca, 2
Campos, 4 - Raianos, 4
Correlhã, 2 - Formariz, 0
Courense, 3 - Alvarães, 0
Vit. Piães, 2 - Cerveira, 3
Darquense, 1 - Torreenses, 0
Atl. Valdevez, 5 - Castelense, 0

1º - Távora

20ª JORNADA
RESULTADOS

Neves, 0 - Qt. Oliveira, 5
Barroselas, 7 - Darquense, 0
Valdevez, 0 - Vianense, 3
Limianos, 0 - Vit. Piães
Melgacense, 4 - Torreenses, 2
Lanheses, 4 - Âncora Praia, 3
Courense, 2 - Anha, 2
Valenciano, 1 - Cerveira, 3

16.ª JORNADA
RESULTADOS

Castelense, 0 - Atl. Valdevez, 4
Ancorense, 3 - Lanheses, 3
Valenciano, 3 - Vit. Piães, 2
Caminha, 0 - Vianense, 8
P. Barca, 2 - Limianos, 3
Barroselas, 3 - Vila Fria, 1
Folgou o Cerveira

CAMPEONATO
NACIONAL
DA 3.ª DIVISÃO
(Série A)

16ª JORNADA
RESULTADOS

Castelense, 1 - P. Barca, 1
Raianos, 1 - Melgacense, 0
Formariz, 1 - Campos, 2
Alvarães, 0 - Correlhã, 2
Cerveira, 2 - Courense, 0
Torreenses, 1 - Vit. Piães, 0
Valdevez, 2 - Darquense, 1

16ª JORNADA
RESULTADOS

Sopo, 2 - Távora, 4
Nogueirense, 1 - Moreira, 0
Eiva, 2 - Ág. Souto, 3
Cabaços, 2 - Bertiandos, 1
Vit. Donas, 1 - Fachense, 0
Ambos Rios, 5 - Soutelense, 2

CAMPEONATO
DISTRITAL
JUVENIS

15.ª JORNADA
RESULTADOS

Vianense - Lanheses (adiado)
Limianos, 3 - Valdevez, 1
Vila Fria, 6 - Cerveira, 3
Barroselas, 2 - Castelense, 1
P. Barca, 5 - Ancorense, 1
Caminha, 1 - Valenciano, 4
Folgou o Vit. De Piães

17ª JORNADA
RESULTADOS

16ª JORNADA
RESULTADOS

CAMPEONATO
DISTRITAL
DA 1ª DIVISÃO
DE HONRA

15ª JORNADA
RESULTADOS

Paçô, 2 - Sopo, 1
Távora, 6 - Noguieirense, 1
Moreira, 2 - Neiva, 1
Ág. Souto, 6 - Cabaços, 2
Bertiandos, 4 - Vit. Donas, 4
Caminha, 0 - Ambos Rios, 1

Courense, 3 - Barroselas, 6
Vianense B, 0 - Qt. Oliveira, 4
Távora, 6 - Valenciano, 2
Limianos, 9 - Âncora Praia, 3
Vit. Piães, 12 - Torreenses, 0
Ponte Barca, 4 - Vianense A, 7
Folgou o Cerveira

6º - Courense

CAMPEONATO
DISTRITAL
JUNIORES

5-3-2001

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

1º - Vianense A

35

2º - Cerveira

32

3º - Vianense B

18

4º - Barroselas

13

1º - Cerveira

42

5º - Ponte da Barca

2º - Darquense

31

6º - Sopo

3º - Valenciano

29

4º - Adecas

27

5º - Grecudega

25

6º - Ponte da Barca

23

7º - Barroselas

23

8º - Vianense

21

9º - Paçô

20

10º - Vila Fria

11

11º - Caminha

8

12º - Ancorense

3

13º - Lanheses

2

1
23

FUTSAL
FEMININO
11ª JORNADA
RESULTADOS
Deocriste, 1 - Carvoeiro, 1
Acad. Viana-C.P.Freixo (adiado)
Moreira, 3 - Nogueirense, 1
Alvarães, 2 - Deão, 0
Folgou o Riva Âncora
Vai à frente a C.P. Freixo com
22 pontos (e menos um jogo),
seguida por Moreira, também
com 22 pontos.

Com largada do Cais da Mota, em Gondarém, e
chegada ao Cais do Ferry Boat, em Caminha, destaque para a IX Edição da Taça Presidente da República, um acontecimento anual, na modalidade desportiva de REMO, a que o Sporting Club Caminhense
dedica o maior entusiasmo, dada a sua qualidade de
organizador e de competidor.

Joaquim Magalhães
Advogado

Leia, assine e divulgue

Praça da República - Edifício dos Correios, 1.º
4950-514 MONÇÃO

“Cerveira Nova”

Telef.: 251 65 39 22 / Fax: 251 65 39 21
Telem.: 96 604 59 21

