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Editorial
REFLEXÕES SOBRE AS
PRÓXIMAS ELEIÇÕES
AUTÁRQUICAS NO CONCELHO
DE VILA NOVA DE CERVEIRA
Quando por todo o País, incluindo vários concelhos do distrito de Viana do Castelo, já se vai anunciando alguns candidatos, de partidos e coligações,
às próximas Eleições Autárquicas, verificamos que
no concelho de Vila Nova de Cerveira, oficialmente,
nenhum nome foi adiantado.
Embora ainda nos encontremos a largos meses
de distância desse acto eleitoral este «segredo dos
deuses», no concelho cerveirense, leva-nos a pensar
que por detrás de tudo isto andam as tais, e como
agora se diz, «estratégias políticas».
Depois de pacientes reflexões resolvemos avançar com certos cenários que, em alguns casos, poderão não ir além de meras hipóteses.
Como candidato, do Partido Socialista, à presidência da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, é quase certeza dos cerveirenses que vai aparecer, novamente, José Manuel Vaz Carpinteira.
Quanto ao elenco que o vai acompanhar é, voz corrente que terá remodelação em relação ao anterior.
No Partido Social Democrata há movimentações
que não passam despercebidas e sozinho ou em coligação com o PP, o candidato à Câmara que o PSD
está a pretender lançar poderá constituir, a nível de
nome, uma certa surpresa política.
Quanto ao Partido Popular, a braços com problemas de organização local, se lhe é difícil entrar
numa coligação, muito mais custoso será concorrer
sozinho.
A CDU prepara-se para participar e, dentro das
suas possibilidades, irá tentar apresentar o maior
número possível de candidaturas. O concorrente à
presidência da Câmara Municipal ainda não está
definido, mas tudo parece indicar que será uma personalidade bem conhecida.
Finalmente uma referência aos candidatos às juntas de freguesia do concelho de Vila Nova de Cerveira, onde a par de novos concorrentes haverá bastantes recandidaturas, especialmente de autarcas,
que já estando há tempo, pretendem continuar nos
elencos das respectivas juntas de freguesia.
Esperamos que estas reflexões ou hipóteses, bastante cautelosas, não desorganizem nenhum plano
de operações de alguma «estratégia política».

José Lopes Gonçalves

Hospital da
Misericórdia de
Cerveira volta a
ter serviços de
Saúde.
Assinado protocolo
com uma clínica
Espanhola.
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FREGUESIAS DO CONCELHO
D E V I L A N O VA D E C E R V E I R A

LOIVO

O Jornal “Cerveira Nova” apresenta, na edição de hoje, mais uma reportagem,
integrada na apreciada rubrica FREGUESIAS DO CONCELHO DE VILA NOVA
DE CERVEIRA.
O texto, dedicado à “FREGUESIA DE LOIVO”, vem publicado na 9.ª página.
Morreu a Irmã Fernanda,
da Comunidade da “Casa
da Aldeia”, de Loivo.
Em mais de 15 anos
praticou um importante
apostolado no concelho
de Cerveira.
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Um jovem
residente em
Cerveira encontrou
a morte num
acidente de viação
em Espanha.
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EMPREGOS
PROCURA
SENHORA
Precisa-se para limpezas
domésticas em Campos
Telem. 965 786 201

EMPREGOS
OFERTA
HOMEM

5-4-2001
♦
♦
♦
♦
♦

Eng.º Electrotécnico
Projectos Eléctricos
Projectos Telefónicos
Projectos de Gás
Assessoria técnica para projectos CERTIEL
♦ Assessoria técnica em obra
♦ Termos de responsabilidade
com assistência técnica
Rua das Cortes - Areal
4920 VILA NOVA DE CERVEIRA
Telef.: 251 796 634 / Telem.: 966 002 303
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Ainda jovem, aceita propostas
de trabalho em qualquer área.
Telem. 917 417 547
Telem. 627 878 694

SENHORA
Aceita serviços domésticos
ou tratar de pessoas idosas.
Telem. 936 229 716

LIC. N.º 4079 AMI
Edifício das Finanças / Avenida Heróis do Ultramar
4920-275 VILA NOVA DE CERVEIRA

CARVALHO & GARRIDO
CENTRO DE TRATAMENTOS,
MASSAGENS E
ELECTROTERAPIA, L.DA

30 QUARTOS
C/CASA DE BANHO PRIVADA

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

E-mail: comercial@vilaxiquita.com

/

www.vilaxiquita.com

VILA XIQUITA
SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

MASSAGEM DE RECUPERAÇÃO
CINÉSIOTERAPIA
ELECTROTERAPIA
DRENAGEM LINFÁTICA

CINE-TEATRO DOS
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
FILMES EM EXIBIÇÃO
Dias 6, 7 e 8 de Abril

MESOTERAPIA

PROVA DE VIDA

TRATAMENTO DE VARIZES
TRATAMENTO DE CELULITE

(Maiores de 12 anos)

Dias 13, 14 e 15 de Abril

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

AS AVENTURAS DE
ROCKY E BULLWINKLE

Directora Clínica:
Dr.ª Ana Maria Pedra

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

CERVEIRA NOVA
O SEU JORNAL
O SEU AMIGO

(Consultora de Clínica Geral)
Consultas de Ortopedia e
Psicologia

(Maiores de 6 anos)

Dias 20, 21 e 22 de Abril

O QUE AS MULHERES QUEREM
(Maiores de 12 anos)

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

Horário das sessões:
Sextas e Sábados: 22h00. Domingos: 21h30.
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
Av. 1 de Outubro, 26
4920-248 VILA NOVA DE CERVEIRA
Tel./Fax: 251 79 43 45

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

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

Joaquim Magalhães
Advogado

PRECISA DE FAZER
ENCADERNAÇÕES?
ENTÃO CONTACTE CERVEIRA NOVA

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

RECLAMOS LUMINOSOS / TOLDOS E CAPOTAS / PAINÉIS E SINALÉTICA

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

Fábrica: Loivo (A 50 m. da EN 13) - VILA NOVA DE CERVEIRA
Telefone e Fax: 251 79 45 89
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Informação do Concelho
Crónica da quinzena
UM PESCADOR CERVEIRENSE,
DEBAIXO DE CHUVA E DE
TEMPORAL, FOI, A NADO, DAR
MAIS SEGURANÇA AO BARCO

Num dos dias de forte temporal e muita chuva que
nos fustigou em finais do passado mês de Março, um
pescador de Cerveira foi protagonista de um acto de
coragem, daqueles que julgamos só se verem no cinema ou nas séries televisivas.
O pescador pretendia efectuar no seu barco
(“carocho”) uns trabalhos, tendentes a dar à embarcação maior segurança, já que o temporal e a chuva eram
intensas. O barco encontrava-se nos “postes” no lado
sul do Cais de Cerveira.
Com a avenida de acesso ao Ferry a ser inundada
pelas águas do Rio Minho, o pescador, não tendo
quem o ajudasse a puxar o barco, já que a corrente era
muita, despiu-se, ficando apenas em calções ou em
cuecas, lançou-se à água e a nado atingiu o barco.
Sempre debaixo de chuva e de temporal conseguiu
escoar, com o “bertedouro”, a água do barco e efectuou os outros trabalhos necessários à segurança do
“carocho”. Depois, tal como os heróis da tela, regressou, a nado, à margem, entrou no seu automóvel, vestiu-se, e seguiu o seu destino.
Embora o homónimo do pescador cerveirense seja
S. Jorge, é natural que ao executar tão arrojada proeza
se tenha lembrado de... S. Cristóvão...
José Lopes Gonçalves

ASSALTADO UM SUPER-MERCADO
EM SOPO
CENTENAS DE CONTOS EM
VALORES ROUBADOS
Durante uma noite foi assaltado o “Super-Mercado
Araújo”, pertença de Maria de Fátima Fiúza Oliveira,
localizado no lugar da Veiga da Senra, na freguesia de
Sopo.
Os assaltantes actuaram por arrombamento da porta de
entrada, após partirem um vidro, e como uma grade de
segurança não se encontrava fechada, tiveram mais facilidade para entrarem no interior do estabelecimento. Foram
roubadas peças de vestuário, algum dinheiro, jogos de roupas de cama, bebidas de elevado valor e elevada quantia
de artigos de mercearia, tudo avaliado em largas centenas
de contos.
Presume-se que os assaltantes teriam utilizado uma
carrinha, que deveria ter ficado muito carregada, dada a
elevada quantidade de artigos roubados.

ANOMALIA JÁ CORRIGIDA NUM
POSTE ELÉCTRICO PRÓXIMO
DOS “MOINHOS DA GÁVEA”
No último número de “Cerveira Nova” demos notícia
de que um poste eléctrico se encontrava semi-derrubado,
um pouco acima dos “Moinhos da Gávea”, na estrada
Reboreda/Candemil, numa posição muito perigosa.
Podemos agora informar que a anomalia foi corrigida e
que o referido poste já não causa perigo.

HOSPITAL DA MISERICÓRDIA
DE VILA NOVA DE CERVEIRA
TERÁ, BREVEMENTE, SERVIÇOS
DE SAÚDE

Já foi assinado um protocolo entre a Santa Casa da
Misericórdia de Vila Nova de Cerveira e a Clínica de Fátima, de Vigo (Espanha) com vista à utilização do Hospital
da Misericórdia por serviços de saúde.
Serão executadas beneficiações a nível do interior do
edifício, sem tocar na estrutura do imóvel, o mesmo acontecendo com a secretaria e a sala de sessões que só serão
utilizadas pela Santa Casa.
Salienta-se que as obras estão previstas iniciar-se brevemente e que a empresa Clínica de Fátima foi considerada, recentemente, das 500 melhores empresas, do género,
em Espanha.

UM JOVEM RESIDENTE EM
CERVEIRA ENCONTROU A
MORTE NUM ACIDENTE DE
VIAÇÃO NO PORRINHO (ESPANHA)
Cerca das cinco da
madrugada do dia 18
de Março, na Estrada
Nacional 550, no Porrinho (Espanha), um
jovem de 20 anos, residente em Cerveira, de
nome Jean Pier Sanches de Araújo, encontrou a morte num acidente de viação.
No mesmo acidente
ficaram também feridos
Luís Miguel Martins,
de 20 anos, e Glória
Patrícia Lima, de 18
anos, ambos de Valença.
O automóvel, conduzido pelo Luís Miguel Martins,
despistou-se e foi embater contra um muro, na saída da via
rápida de acesso a Salceda.
O infeliz Jean Pier Sanches de Araújo (nascido em
França), que residia com os seus familiares no lugar da
Boavista, em Cerveira, trabalhava numa superfície comercial de Valença.
Os três jovens haviam estado numa discoteca do Porrinho e regressavam, pela via rápida Vigo-Tui, a Portugal
transportados num automóvel Honda CRX, que ficou quase desfeito.
O funeral do Jean Pier Sanches de Araújo efectuou-se
para o Cemitério Municipal de Vila Nova de Cerveira,
campo santo onde antes uns dias havia sido sepultado o
seu avô materno Manuel Joaquim Sanches.

FREGUESIA DE REBOREDA
QUER UMA ZONA DE LAZER
NA BEMPOSTA
Uma das pretensões da Junta de Freguesia de Reboreda
é a criação, no lugar da Bemposta, de uma zona de lazer,
em terrenos cujas características tudo parece indicar serem
as mais apropriadas, para a instalação de tal empreendimento.
Já foram iniciadas as conversações para a execução do
projecto da futura zona de lazer da Bemposta. E a Câmara
Municipal de Vila Nova de Cerveira deliberou, recentemente, conceder um subsídio de 5 mil contos como ajuda
para a referida execução do projecto.

MAIS UMA CHEIA NO RIO
MINHO ALAGOU MARGENS
E TERRENOS DE CULTIVO
ENTRE GONDARÉM E VILA MEÃ

Mais uma cheia no Rio Minho e desta vez com proporções até superiores às anteriores.
Na área do concelho de Vila Nova de Cerveira, entre
Gondarém e Vila Meã, as águas do rio internacional, além
de inundarem as margens também atingiram zonas de cultivo, já por si ainda mal escoadas de anteriores alagamentos.
O Ferry, devido à elevação das águas, teve de suspender as viagens entre Cerveira e Goian e na avenida marginal, em Cerveira, deixou de haver circulação de pessoas e
veículos.
Esta nova cheia no Rio Minho, veio limitar a pesca da
lampreia que até estava a decorrer de forma bastante satisfatória.
Os prejuízos causados pela cheia no Rio Minho, bem
como as causadas, pelo mau tempo, em diversas freguesias
de Vila Nova de Cerveira, são elevadíssimos.

“PROCISSÃO DE QUINTA-FEIRA
SANTA”, EM CERVEIRA,
DECORRERÁ NO DIA 12 DE ABRIL

A mais que centenária “Procissão de Quinta-Feira Santa” irá decorrer, na sede do concelho de Vila Nova de Cerveira, na noite de 12 de Abril.
A “Procissão dos Passos” irá percorrer os “nichos”
evocativos da Paixão de Cristo, espalhados por diversas
ruas da vila, “nichos” onde cantará a “Verónica”.
A “Procissão de Quinta-Feira Santa” terá início às 21
horas (quando vai sair da Igreja da Misericórdia) e será
acompanhada pela Banda de Música de Monção.

FUNERAL
EM CERVEIRA
Vindo de França, onde faleceu e era emigrante há bastantes anos, efectuou-se, para o Cemitério Municipal de
Vila Nova de Cerveira, o funeral de Carlos Martins
Ribeiro, de 51 anos de idade.
O extinto, natural de Vila Nova de Cerveira, era casado
com Lúcia de Jesus Paulo Ribeiro e foi sepultado no dia
13 de Março.

EM SOPO
Para o cemitério paroquial de Sopo foi a sepultar Carminda Dulce Gomes Esteves, de 73 anos, residente no
lugar de Cortinhas.
A falecida era casada com Domingos José Cunha.
Às famílias de luto apresentamos condolências.
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Informação do Concelho
BOMBEIROS DE CERVEIRA
NUM EXERCÍCIO CONJUNTO
(DESENCARCERAMENTO) COM
OS VOLUNTÁRIOS DE CAMINHA
E VILA PRAIA DE ÂNCORA

NO CONCELHO DE VILA NOVA
DE CERVEIRA O “DOMINGO
GASTRONÓMICO” TEM A MARCA
DO “ARROZ DE DEBULHO”
E DOS “BISCOITOS DE MILHO”

FESTEJOS EM LOUVOR DE
S. JOÃO, EM CAMPOS

Mais uma vez lembramos que a realização do
“Domingo Gastronómico” no concelho de Vila Nova de
Cerveira decorrerá no dia 8 de Abril, portanto no
“Domingo de Ramos”, já que a Páscoa é em 15 de Abril.
A ementa do “Domingo Gastronómico” no concelho
de Vila Nova de Cerveira tem, como principal cartaz, o
“Arroz de Debulho” (sável) e os “Biscoitos de Milho”.
Refira-se, até como curiosidade, que os “Biscoitos de
Milho” foram sempre atracção, em períodos pascais, no
concelho de Vila Nova de Cerveira.

Conforme já tivemos oportunidade de salientar no último número do Jornal “Cerveira Nova” os festejos em louvor de S. João, na freguesia de Campos, terão um concurso de quadras, em que haverá prémios em dinheiro para os
três primeiros classificados e para os restantes, até ao décimo, menções honrosas.
Mas o programa dos festejos será variado, com marchas e actuações de agrupamentos musicais.
A Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, para
as festas de S. João, em Campos, concedeu um subsídio de
400 contos.

“DIA DO PAI” TEVE CELEBRAÇÕES
EM CERVEIRA E AINDA NOUTRAS
PARÓQUIAS DO CONCELHO
Fotografia Brigadeiro
No dia 18 de Março, em Caminha, em terrenos próximo do quartel dos Bombeiros Voluntários locais, teve
lugar um exercício conjunto (desencarceramento) em que
estiveram envolvidos elementos das corporações de Vila
Nova de Cerveira, Caminha e Vila Praia de Âncora.
Nesta primeira acção conjunta, que reuniu cerca de três
dezenas de efectivos das três corporações já referidas, os
Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Cerveira estiveram representados por 16 elementos: o comandante,
Orlando Pinto; o 2.º comandante, Manuel Gomes; o ajudante do comando, Rodolfo Torres; o médico Luís Gonzaga; e os bombeiros José Carlos Barros, João Carlos Gonçalves, Augusto Afonso, João Alves, José Afonso, Eugénio Martins, Mário Afonso, Nuno Pereira, Manuel Coimbra, José Pereira, Manuel Afonso e Manuel Coelho.

MORREU A IRMÃ FERNANDA DA
COMUNIDADE DA “CASA DA
ALDEIA”, DE LOIVO
Após longa doença e longo sofrimento, faleceu a Irmã
Maria Fernanda de Oliveira
Santos, uma das quatro religiosas que integrava a comunidade da “Casa da Aldeia”,
na freguesia de Loivo.
A Irmã Fernanda era muito
considerada no concelho de
Vila Nova de Cerveira, onde
se encontrava a praticar a chamada pastoral em conjunto, há
mais de 15 anos, na “Casa da
Aldeia”, tendo também ministrado aulas de Religião e
Moral na Escola C+S de Vila Nova de Cerveira e no Colégio de Campos.
Natural da freguesia de Lobão, concelho de Santa
Maria da Feira, para onde se efectuou o funeral, a Irmã
Fernanda (Missionária do Santíssimo Sacramento e Maria
Imaculada) teve uma importante acção pastoral, no concelho de Cerveira, ao longo de mais de 15 anos, facto assinalado na entrevista que concedeu em 20/6/99, ao Jornal
“Cerveira Nova”, e que teve repercussão nacional com
transcrições, parciais, em diversos órgãos de comunicação
social do nosso País.

PADRE ABÍLIO DA COSTA
OLIVEIRA, NO CONSELHO
PRESBITERAL PELO
ARCIPRESTADO DE
VILA NOVA DE CERVEIRA
O padre Abílio da Costa Oliveira, pároco das freguesias de Gondarém e de Sopo, foi nomeado, recentemente,
«delegado ao Conselho Presbiteral pelo arciprestado de
Vila Nova de Cerveira».

Na Igreja Matriz de Cerveira houve celebrações, no dia
19 de Março, alusivas ao “Dia do Pai”, também conhecido
por “Dia de S. José”.
Além das referidas celebrações no templo cerveirense,
também tivemos conhecimento que em várias paróquias
do arciprestado de Vila Nova de Cerveira o “Dia do Pai”
teve cerimónias liturgicas alusivas.

CÂMARA DE CERVEIRA CONCEDEU
UM SUBSÍDIO DE 400 CONTOS

SIMULACRO DE INCÊNDIO NA
ESCOLA DO ENSINO BÁSICO,
NUM EXERCÍCIO DOS
BOMBEIROS DE CERVEIRA

ESTUDANTES FINALISTAS
DO COLÉGIO DE CAMPOS
EM PALMA DE MAIORCA
De 29 de Março a 2 de Abril realizou-se a viagem, a
Palma de Maiorca, de estudantes finalistas do Colégio de
Campos.
Para ajuda desta viagem a Câmara Municipal de Vila
Nova de Cerveira concedeu um subsídio da ordem dos 50
mil escudos, tendo a Associação de Estudantes conseguido, ainda, outras ajudas, para cobrir os gastos com a deslocação.

CERCA DE QUATRO CENTENAS
DE ALUNOS DO 1.º CICLO DE
ENSINO BÁSICO COMEMORARAM,
EM CERVEIRA, O DIA MUNDIAL
DA FLORESTA
ESPOSIÇÕES ALUSIVAS ESTÃO
PATENTES NA VILA
Uma “aula da natureza”, uma visita a duas exposições
alusivas ao tema e a visualização de vídeos sobre a floresta
foram as principais iniciativas que marcaram as comemorações do Dia Mundial da Floresta em Vila Nova de Cerveira, num conjunto de iniciativas especialmente dedicadas às crianças.
Cerca de quatro centenas de alunos das Escolas do 1.º
Ciclo do Ensino Básico do concelho foram recebidos na
Casa do Turismo, no dia 21, onde efectuaram uma visita
guiada à exposição “A Árvore - Área Protegida”, patente
naquele espaço e constituída por uma dezena de painéis da
Florestis - Associação Florestal do Norte e Centro de Portugal.
Divididas em dois grupos, as crianças dirigiram-se
depois à Galeria da Pousada D. Diniz, onde observaram
uma mostra fotográfica do Parque Nacional da PenedaGerês, um conjunto de quatro dezenas de retratos da autoria de Jorge Barros.
Na Biblioteca Municipal, os jovens tiveram uma “aula
da natureza”, a cargo de Manuel Oliveira, engenheiro do
ambiente.
A visualização dos filmes “A Floresta - Fonte de Vida
e Riqueza” e “Floresta - Fogo e Vida” e a oferta do livro
“Conhecer a Floresta” fizeram ainda parte destas comemorações.

Fotografia Brigadeiro
Os Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Cerveira
realizaram um exercício, no dia 28 de Março, que constou
do simulacro de um incêndio na Escola do Ensino Básico.
Participaram na acção vários efectivos da corporação
cerveirense, tendo também estado presentes representantes
da Protecção Civil e da Inspecção Distrital.
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14 de Março

BENEFICIAÇÃO E ALARGAMENTO
DO CEMITÉRIO DE CORNES

SUMÁRIO DA REUNIÃO
Período antes da Ordem do Dia
♦ Loartrans - Reversão do lote 29 da zona industrial - rectificação da acta da reunião de 28/2/2001
♦ Ensino Recorrente - Transportes - Subsídio à A.D. Campos
♦ Vereador Acácio Pinto - Férias
Ordem do Dia
♦ Balancete
♦ Alterações ao Plano de Actividades e ao Orçamento municipais em vigor - Ratificação
Alienação de Património Municipal
♦ Zona Industrial Pólo 1 - Venda de terreno a Miguel Ângelo Curtinhas Franco Lima
Empreitadas e Fornecimentos
♦ Requalificação Urbanística da Sede do Concelho - Requalificação do Centro Histórico - 1ª fase Largo do Terreiro, Rua Queiróz Ribeiro, Rua César Maldonado, Travessa da Matriz e Travessa do
Senhor dos Passos - Ratificação de Despacho

Juntas de Freguesia
♦ Junta de Freguesia de Cornes - Ligação de água da rede pública nos lugares de Roteia, Madorra
e Cainho

♦ Junta de Freguesia de Cornes - Verba para beneficiação e aumento do cemitério
Emissão de Pareceres
♦ Governo Civil de Viana do Castelo - Máquinas de Diversão
Associações Culturais, Desportivas e Clubes
♦ Associação Projecto - Comissão de Honra da XI Bienal Internacional de Arte de Vila Nova de Cer♦
♦
♦
♦

veira
Associação Projecto - XI Bienal Internacional de Arte de Vila Nova de Cerveira - Protocolo
Presidente do Aeroclube de Cerval - Agradecimento
Clube de Caça e Pesca de Vila Nova de Cerveira - Pressão do abastecimento de água
Sporting Clube Caminhense - Pedido de apoio

Paróquias e Comissões de Festas
♦ Comissão Fabriqueira da Freguesia de Sapardos - Subsídio para obras na Capela de S. Brás
♦ Comissão de Festas de Santa Marinha, em Loivo - Pedido de apoio
Assuntos de Pessoal Municipal
♦ Requerimento de Carlos Manuel Poço Pereira - Horário de Trabalho
Loteamentos e Obras Particulares
♦ Informação prévia nº 37/00 - Luís Alberto de Castro Seixas Gomes
Requerimentos de Interesse Particular
♦ Concessão de cartão de vendedor ambulante - Reinaldo Maria Couto Ferreira
♦ Renovação de cartão de vendedor ambulante - Pulquéria das Dores da Silva Mourão Simões
Expediente e Assuntos Diversos
♦ Associação de Municípios do Vale do Minho - Pagamento de comparticipações
♦ Associação de Municípios do Vale do Minho - Projecto de Desenvolvimento dos Recursos Eólicos
do Vale do Minho

♦ Ministério da Administração Interna - Brochura "Polícias Municipais"
♦ IEP - Comissão Técnica Mista Luso Espanhola para a construção da Ponte Internacional sobre o
Rio Minho entre Vila Nova de Cerveira e Goyan

♦ Serviço Nacional de Bombeiros - Estacionamento de meios aéreos para combate a incêndios florestais no aérodromo de Cerval.

♦ Serviço de Finanças de Vila Nova de Cerveira - Nomeação de membro da comissão de avaliação
à propriedade urbana

♦ GAT do Vale do Minho - Envio de acta
♦ ANMP - Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco - Protocolo celebrado entre a
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

ANMP, Ministério da Justiça e Ministério do Trabalho e Solidariedade.
ANMP - Transferência de Competências para os Municípios - Regulamentação 2001
ANMP - Transferência de Competências para os Municípios - Transportes e Comunicações
ANMP - Transferência de Competências para os Municípios - Reserva Agrícola Nacional
ANMP - Regime de abertura e transferência de farmácias
ANMP - Transferência de Competências para os Municípios - Educação
ANMP - Transferências de Competências para os Municípios - Licenciamentos
ANMP - Plano Estratégico de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais
ANMP - Bombeiros
Clipóvoa - Fusão com a Hospor
APEPIL - Pedido de Transporte
Associação de Defesa dos Animais do Vale do Minho - Pedido de Apoio
Santa e Real Casa da Misericórdia de Vila Nova de Cerveira - Pedido de comparticipação
Associação de Artesanato do Vale do Minho - Constituição
Carta de Patrícia da Costa Cerqueira - Estágio
Aprovação da acta em minuta
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A autarquia cerveirense aprovou, na
reunião do passado dia 14 de Março, a
beneficiação e alargamento do cemitério e a ligação de água da rede pública
nos lugares da Roteia, Madorra e Cainho, da freguesia de Cornes.
No primeiro caso, o executivo concedeu à junta de freguesia um subsídio
de 500 mil escudos para a realização
dos trabalhos. No segundo, deliberou
encarregar a Divisão de Obras e Serviços Municipais de, com a urgência possível, promover a execução dos trabalhos inerentes à satisfação daquela
aspiração da população daqueles lugares.
No capitulo dedicado aos apoios a
paróquias e comissões de festas, referência para a comparticipação de 500
mil escudos à Comissão Fabriqueira da
Freguesia de Sapardos tendo em vista
a reparação da Capela de S. Brás.
O município apoiou igualmente a
Comissão de Festas de Santa Marinha,
em Loivo, suportando os encargos
decorrentes do aluguer de uma cabina
de som para os dias 21 e 22 do próximo mês de Julho, data em que decorre

a festividade em honra da padroeira da
freguesia.
Relativamente à componente desportiva, o executivo cerveirense deliberou atribuir um montante de 500 mil
escudos à Associação Desportiva de
Campos para suportar os encargos
decorrentes da sua participação num
intercâmbio desportivo.
Além da Associação Desportiva de
Campos, participam neste torneio o
Clube Caçadores "Os Torrenses",
Associação Franco Portuguesa de
Argenteil e um clube ainda por designar pela organização. O subsídio da
autarquia prende-se com a importância
que este género de actividades pressupõe para a divulgação cultural e desportiva do concelho.
O encontro dos elementos do executivo serviu igualmente para tomarem
contacto com o processo de desenvolvimento da constituição da Associação
de Artesanato do Alto Minho. Foi presente a acta da última reunião, bem
como o projecto de estatutos da futura
associação.

GOVERNO DISPONIBILIZA 34 MIL CONTOS
PARA ATENUAR PREJUÍZOS DAS INTEMPÉRIES
O Presidente da Câmara Municipal,
José Manuel Vaz Carpinteira, assinou,
no passado dia 23 de Março, um acordo de colaboração com a Administração Central que, em linhas gerais,
apresenta como finalidade a resolução
dos danos públicos causados pelas
condições atmosféricas adversas verificadas no presente Inverno.
A cerimónia, que contou com representantes de vinte municípios do norte
do país afectados pelo mal tempo,
decorreu na sede da Comissão de
Coordenação da Região Norte, tendo
sido presidida pela Ministra do Planeamento, Elisa Ferreira.
O apoio disponibilizado à autarquia
cerveirense situa-se em 34 mil contos.
O Programa Operacional do Norte
(Eixo II) responsabiliza-se por 75 por
cento. O Ministério do Planeamento
financia 10 por cento. O restante é

suportado pelo município.
Os maiores prejuízos verificaram-se
na rede viária concelhia, com deteriorações do pavimento em diversos traçados, e na rede de saneamento básico e
águas pluviais, onde o sistema de
bombagem foi obstruído e algumas
condutas destruídas.
As intempéries, que trouxeram à
memória dos cerveirenses uma situação semelhante ocorrida em 1962, provocou ainda danos consideráveis em
vários equipamentos colectivos localizados na marginal da zona ribeirinha.
Entre estes, destacam-se o edifício
de apoio ao Ferry Boat, parque infantil,
cais de recreio, plataforma de acesso
ao rio utilizada pelos praticantes de
remo, infra-estruturas da praia fluvial
da Lenta e instalações de apoio da pista de atletismo municipal.

CERVEIRA COMEMORA
DIA MUNDIAL DA SAÚDE
A Câmara Municipal de Cerveira
comemora o Dia Mundial da Saúde,
marcado para 7 de Abril, com um conjunto de actividades recreativas e desportivas que terão como palco o polidesportivo da Mata Velha, na freguesia
de Loivo.
O objectivo da iniciativa, promovida
pela autarquia com a colaboração do
projecto "Palmo e Meio", Centro de
Saúde e Segurança Social, incide na
promoção de valores solidários de uma
forma alegre e divertida.
O programa da jornada comemorativa inicia-se às 15.30 horas com inter-

venções do presidente da autarquia e
do director do centro de saúde, continuando, meia hora depois, com uma
partida de futebol que colocará frente a
frente duas equipas constituídas por
políticos locais, técnicos de saúde e
técnicos de serviço social.
Por volta das 17.15 horas, tem lugar
nova intervenção das crianças do projecto "Palmo e Meio" subordinada ao
tema "Saúde é bem estar", seguindose um lanche convívio entre os participantes e familiares. O encerramento
está previsto para as 18.30 horas.

Textos da responsabilidade do Gabinete de Imprensa da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira
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CARMINDA DULCE
GOMES ESTEVES

AGRADECIMENTO
Seu Marido, sua Filha,
seus Netos e demais Família
vêm, por este ÚNICO
MEIO, agradecer, sensibilizados e penhoradamente, a
todas as pessoas que, por
ocasião do falecimento e
funeral do seu ente querido,
lhes manifestaram o seu
carinho e amizade, acompanhando-os na sua dor. Agradecem, igualmente, a
todos quantos, por qualquer outra forma, lhes
tenham manifestado pesar por tão infausto acontecimento.
Também agradecem às pessoas que quiseram
estar presentes na Missa do 7.º Dia.
Sopo, 2 de Abril de 2001

CERVEIRA NOVA
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TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE
PAREDES DE COURA

CARTÓRIO NOTARIAL DE VILA NOVA DE CERVEIRA

ANÚNCIO
O DOUTOR RUI ANTÓNIO SOUSA PADRÃO SANCHES E SILVA,
Meritíssimo Juiz de Direito do Tribunal da comarca de PAREDES DE
COURA:
FAZ SABER que por este Tribunal Judicial, correm éditos de Vinte
Dias, contados da segunda e última publicação do respectivo anúncio,
citando os credores desconhecidos do exequente JOSÉ LUÍS ESPINHEIRA DA SILVA, com domicílio profissional no “Stand Alto das Cerejas”, freguesia de Campos, Vila Nova de Cerveira e executado RAUL
JOSÉ BRAGA RODRIGUES, residente na Av.ª Bernardo Cónego
Chousal, n.º 252, r/c - Esq.º, Paredes de Coura, para no prazo de Dez
Dias posterior àqueles dos éditos e, nos autos de Execução Ordinária
n.º 74/00, reclamarem o pagamento dos respectivos créditos pelo produto do móvel a vender pertencente àquele, desde que gozem de
garantia real sobre o mesmo.
BEM MÓVEL
Um veículo automóvel, de marca PEUGEOT 306, com a matrícula
75-47-OV, de cor branca, no qual foi atribuído o valor de 1.068.727$00.
Texto elaborado por computador e assinado pelo signatário.
Paredes de Coura, 19.02.2001
O Juiz de Direito,
Rui Sanches e Silva
O Oficial de Justiça,
João Rocha Pereira
Segunda publicação no Jornal CERVEIRA NOVA - Edição n.º 676, de 5 de Abril de 2001
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A FAMÍLIA

ANÚNCIO

NELSON FERNANDES
MÉDICO DENTISTA
CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA
CONSULTAS EM VILA NOVA DE CERVEIRA
Segundas, quartas e sextas:
das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 20h00
Sábados: das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 16h00
No Largo do Terreiro, n.º 10 - 1.º - Esquerdo
4920-296 VILA NOVA DE CERVEIRA
Telefone 251 794 883 / Urgências: Telem.: 965 568 725
CONSULTAS EM CAMINHA
Terças e quintas: das 9h00 às 12h00 e das 14h00 às 20h00
Na Rua da Corredoura, n.º 35 - 1.º - Direito
4910-133 CAMINHA
Telefone 258 921 133 / Urgências: Telem.: 965 568 725

COM MAIS DE 25 ANOS DE EXISTÊNCIA
Gerência de Salvador Brandão e Filhos
AUTOMÓVEIS NOVOS E USADOS
COMPRA, VENDA E TROCA
FACILIDADES DE PAGAMENTO ATÉ 60 MESES
GARANTIA

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

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 requerido
AMARO JOÃO FERNANDES, residente no lugar de Pousado, da freguesia de Campos, 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 Inventário Judicial subsequente a Divórcio a
correr termos por este Tribunal com o n.º 129/96-A, nos quais é requerente Olívia Cristina Correia, residente no referido lugar de Pousado,
nos termos e para os efeitos do art.º 864.º do Código de Processo Civil.
Vila Nova de Cerveira, 14 de Fevereiro de 2001
O Juiz de Direito,
Rui A. Sousa Padrão Sanches Silva
O escrivão-adjunto,
Luciano Humberto D.R. Rodrigues

Leia, assine e divulgue
“Cerveira Nova”
SEGUROS

ADVOGADOS

TODOS OS RAMOS

ANTÓNIO QUINTAS
ANABELA QUINTAS

EDUARDO CALDAS
Travessa do Belo Cais, s/n.º

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

4920-260 VNCERVEIRA
Telef./Fax: 251 794 762
E-mail: eduardocaldas@sapo.pt

Telef./Fax: 251 794 478
Telemóvel: 91 400 41 84
Terreiro, n.º 10 - 1.º Dt.
4920 VILA NOVA DE CERVEIRA

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

A cargo do Notário João Américo Gonçalves Andrade

JUSTIFICAÇÃO / EXTRACTO
Certifico, narrativamente, para efeitos de publicação, que por escritura lavrada no dia dezanove de Outubro de dois mil, a folhas dezoito e
seguintes do livro de Notas para Escrituras Diversas número cinquenta
e seis - D, do Cartório Notarial de Vila Nova de Cerveira, GLÓRIA SILVA MENDES LIMA CUNHA e marido ANTÓNIO JOAQUIM PEREIRA
DA CUNHA, casados sob o regime da comunhão geral de bens, ambos
naturais da freguesia de Sopo, concelho de Vila Nova de Cerveira,
onde residem no lugar de France, NIFS 144 901 315 e 144 901 412,
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, dezanove de Outubro de
2000.
O Ajudante,
(Assinatura ilegível)
Que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrém
de um terço do prédio rústico, composto por terreno de pinhal, com a
área de setecentos e cinquenta metros quadrados, sito no lugar de
Rodete, freguesia de Sopo, concelho de Vila Nova de Cerveira, a confrontar do norte com António Mendes Martins, do sul com estrada Municipal, do nascente com caminho de servidão e do poente com Amélia
Arieira, descrito na Conservatória do Registo Predial deste concelho,
sob o número duzentos e dezoito, da referida freguesia de Sopo, onde
se mostra registada a aquisição de dois terços a seu favor, conforme
inscrição G-três.
Que o referido prédio se encontra inscrito na respectiva matriz sob
o artigo 3160, sendo de 918$00 o seu valor patrimonial, a que atribuem
o valor de cem mil escudos.
Que adquiriram a parte restante do identificado prédio (um terço),
por doação da mãe da justificante mulher, Rosa da Silva, no ano de mil
novecentos e setenta e nove, 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, agindo como se de proprietários se
tratasse, ao lado dos verdadeiros comproprietários, 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.

VENDE-SE
OU
TRESPASSA-SE
RESTAURANTE E BAR INDEPENDENTE C/VISTAS S/O RIO
MOTIVO DE SAÚDE
FACILITA-SE O PAGAMENTO
NA AVENIDA MARGINAL (Centro Camicentro) EM CAMINHA
Telef. 251 79 69 12 (depois das 18 horas) / Telem. 91 493 21 92

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 DO SOL

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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Informação do Concelho
Noticias do Colégio de Campos

SUGESTÕES E OUTROS REGISTOS
NEM TUDO LEMBRA

Mais uma vez. Venho dar noticias do nosso
Colégio. Enquanto as aulas vão decorrendo no seu ritmo normal, outras actividades se vão decorrendo no seu
ritmo normal, outras actividades se vão realizando.
A exemplo dos anos anteriores, realizou-se uma ceia de
REIS, muito participada, com uma agradável ementa e
enriquecida pela actuação do grupo folclórico do colégio.
Além de se tratar de um evento para angariação de fundos para o passeio de finalistas, é, também
uma actividade que pretende trazer os pais ao colégio
quer para a ceia propriamente dita, quer na preparação
e confecção da mesma.
Outra actividade cada vez mais importante e
participada é o Cortejo de Carnaval.
Durante dois meses, alunos e professores trabalharam
empenhadamente na preparação dos materiais a apresentar.
Tendo a Câmara Municipal apresentado um tema
dominador “O Rio Minho”. Também se abriu a hipótese de
outros temas serem tratados e assim se
apelar à
criatividade dos alunos
A sumula de todo este trabalho e empenho viu-se
no dia do Cortejo.
A presença do Colégio de Campos foi marcante,
assim como a contribuição para a boa disposição dos Cerveirenses.
Os nossos finalistas, conseguiram com muito trabalho arranjar dinheiro para custear a ida a Palma de
Maiorca. Além de ser uma viagem merecida, também aqui
fica o repto para que os próximos finalistas se empenhem e
trabalhem de forma a conseguirem uma viagem da mesma
índole.
No dia 3 de Abril e como habitualmente vamos
celebrar, nas instalações do Colégio, a Comunhão Pascal. Esta, está aberta a professores, alunos, funcionários
e familiares que connosco queiram estar.
Também as escolas primárias de Nogueira, Campos, Cornes e Vila Meã , assim como a Pré-Primária de
Campos, foram convidadas a unirem-se num mesmo acto.
Estamos chegando ao final do 2º período.
Para muitos país e encarregados de Educação,
assim como para muitos alunos, começa a pairar a dúvida
sobre a área a seguir no 10º ano.
Como sabem no nosso Colégio existe um curso
Tecnológico de Informática.
Também é importante que o pais, E.E.
(encarregados de educação) e os alunos, tenham conheci-

Mensagem via Internet

mento, falta de profissionais na área da informática, da
necessidade que todas as empresas têm, nos dias de hoje,
em conseguir alguém qualificado na área de informáticas.
Também se têm verificado que nem todos os alunos vão, ou
conseguem tirar um curso superior.
Assim sendo , um curso tecnológico é um curso
médio, que dá preparação para a entrada no mercado de
trabalho, abrindo sempre a possibilidade de futuramente
poderem ingressar na faculdade.
Na eventualidade de haver de haver pais ou E.E.
que não conheçam as nossas instalações, haverá sempre
inteira disponibilidade da nossa parte para as darmos a
conhecer.
Saibam que temos equipamento dos mais sofisticados, assim como, professores devidamente habilitados.
O ambiente propiciado aos alunos no colégio, espera-se que
seja o melhor. Neste sentido, toda uma equipa jovem e
dinâmica tenta corrigir desequilíbrios e desajustes. Conseguir a plena integração, criar estratégias para minorar lacunas e conseguir que o ambiente seja familiar, Talvez a
grande diferença entre o Colégio e outras escolas estão precisamente no ambiente familiar e de entre-ajuda.
Embora muitas vozes se levantem contra o Ensino
Particular e Cooperativo, entendemos que só fala mal deste
tipo de ensino quem não conhece a sua filosofia, a forma de
trabalhar, o empenho, a participação, a solidariedade e o
amor ao próximo.
Se se diz que o Estado gasta muito dinheiro com o
Ensino Particular e Cooperativo, também se deveria dizer
que o Estado também gasta o dinheiro nos nossos impostos
a pagar a professores do ensino público e com horário de 0
(zero) horas.
Também se deveria dizer que um professor no oficial é mais bem pago do que no privado, para fazer o mesmo trabalho.
Enquanto que no ensino público, o professor é
bom ou mau, mais empenhado ou menos empenhado, o
estado é empregador não despedidor, no ensino privado
sempre que um professor não der o máximo que lhe é
exigido pode ir para o desemprego.
Serviu esta mensagem para mostrar que existem
diferenças embora um fim comum —formar Homens e
Mulheres do amanhã.

Alguns veículos que circulam na Rua das Cortes, no
sentido Sul/Norte, ao “enfiarem-se” para a acanhada Rua
das Penas, vão lançados de tal maneira que não se apercebem dos perigos que isso possa acarretar, não respeitando
um estabelecimento de ensino que se encontra muito próximo e um café que se encontra precisamente na entrada
dessa rua, além de algumas casas de habitação.
Para tranquilidade dos moradores dessa zona, torna-se
necessário a colocação de uma placa de sinalização na
entrada dessa rua, aconselhando mais prudência, ou então
a colocação de lombas, obrigando assim os mais apressados a circularem com mais precaução nessa movimentada
artéria da vila.
Gaspar Lopes Viana

“CERVEIRA ARTE CONTEMPORÂNEA ALTERNATIVA 2001”

EXPOSIÇÃO DE PINTURA DE
CRISTINA VALADAS
Integrada no ciclo de exposições da Galeria Projecto,
foi inaugurada, no dia 31 de Março, e prolonga-se até 28
de Abril, uma exposição de pintura intitulada “BEHIND
THE RAINBOW” da autoria da pintora Cristina Valadas,
recentemente galardoada com o Prémio Maluda de Pintura
2000.
Do seu currículo destaca-se:
Nasceu no Porto em 1965.
Em 1992, concluiu a licenciatura em Pintura na ESBAP.
Concluiu em 1994, um curso
de Pós-Graduação em Design
Textil.
Prémios/Menções Honrosas:
Prémio Almada Negreiros 97.
Prémio de Pintura, Bienal da
Maia 98. Grande Prémio Gulbenkian, Ilustração Juvenil.
Biénio 99/00. Prémio Maluda
2000. Lisboa 2000. Menção
Honrosa BCM 95. Menção Honrosa, Salão da Primavera
97. Lisboa. Menção Honrosa, Salão da Primavera 99. Lisboa. Menção Honrosa. Ilustração 99. Menção Honrosa,
Prémio Baviera 00. Porto.

ALUIMENTO DE TERRAS NA
ESTRADA DE ACESSO A SOPO
MOTIVOU ALTERAÇÃO DE
TRÂNSITO

Margarida Barbosa
Directora Pedagógica

Carta ao director
Virgínia/USA, Março de 2001

FELICITAÇÃO
Parabéns pelo vosso site. Na minha freguesia
dizemos TESTA ALTA E VIVA LANHELAS. No
vosso caso digo FORÇA E SEGUI EM FRENTE
BRAVOS CERVEIRENSES.
Para todos Vós cumprimentos do vosso assinante
e amigo.
José Cunha Ramalhosa
OS NOSSOS ANUNCIANTES
TÊM O PRIVILÉGIO DE VER AS SUAS
EMPRESAS ANUNCIADAS,
GRATUITAMENTE, NA INTERNET

Ex.mo Senhor
Director do Jornal Cerveira Nova

Fotografia Brigadeiro

Com muito prazer junto envio o cheque para a renovação da assinatura do jornal da nossa terra.
Os meus parabéns pelo esforço e excelente trabalho
que fazem em nome de Cerveira e dos cerveirenses.
Sem outro assunto.
Francisco Silva

Leia, assine e divulgue
“Cerveira Nova”

Felizmente que na altura não circulava nenhum veículo
porque se circulasse poderia ter-se registado alguma tragédia.
Um aluimento de terras na estrada de acesso à freguesia de Sopo (Cerveira/Sopo), ocorrido um pouco acima
das antigas pedreiras e de uma discoteca localizada em
Loivo, motivou a derrocada de grande espaço da referida
estrada.
O arranjo da via prolongou-se por alguns dias, pelo
que quem pretendesse ir para Sopo ou para Covas tinha de
circular apenas por Gondarém, já que por Cerveira o trânsito estava interrompido.
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A PALAVRA DE DEUS
POR: Manuel Venade Martins (pastor)

Disse-lhes Jesus: Não te hei dito que, se creres verás a glória de Deus? Tiraram pois a pedra. E Jesus, levantando os
olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por
causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E, tendo dito isto, clamou com grande voz:
Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o rosto envolto num lenço. Disse-lhes
Jesus: Desligai-o, e deixai-o ir. S. João 11:40-44.

COMENTÁRIO - 287
LÁZARO RESSUSCITOU
Jesus orou ao Pai na certeza absoluta que era ouvido.
Nós, como filhos de Deus, devemos cultivar pela Palavra
essa convicção, porque temos declarações mais que suficientes na Bíblia que o Pai atende a oração dos Seus filhos
feita dentro da Palavra de Deus, e sua vontade. Depois
Jesus deu uma ordem: - Lázaro, sai para fora! E ele saiu.
Jesus ensinou-nos que também os seus discípulos podem
ordenar aos montes das suas vidas, a fim de serem removidos, desde que creiam com o coração e falem com a sua
boca a ordem.
Ao conhecermos o suficiente a Palavra e depois de
removermos de nós o que atrapalha, falta de perdão, idolatria, ocultismo, pensamentos maus, vás imaginações, falamos com a nossa boca a palavra e vemos o resultado segundo o que Jesus disse. Lázaro saiu do sepulcro de pés e mãos
atadas e envolto em faixas. Jesus ordenou: - Desatai-o e
deixai-o ir. Esta ordem deu Jesus após a ressurreição do
morto. Dar vida, só Jesus podia dar. Desatar e deixar ir o
morto-vivo era função dos que assistiam. As pessoas que
nascem de novo, e que som como mortos ressuscitados,
precisam da nossa ajuda para se libertarem daquilo que as
ata e também na necessidade que eles sigam o caminho e o
plano que Deus tem para eles.
Quando Jesus fala da situação de Lázaro aos Seus discípulos, depois de receber a notícia, apresenta uma visão
completamente diferente daquela que habitualmente se
assume. A Sua atitude não foi de confortar ninguém. Disse
Ele que aquela enfermidade não era para morte mas para a
glória de Deus. A solução de qualquer problema começa
com a perspectiva que assumimos perante ele. Do ponto de
vista de Deus e da Sua Palavra, todos os problemas tem

solução mediante o conhecimento da Palavra, a fé e a obediência.
Todo o pecado gera morte na alma do indivíduo, todo o
pecado deve ser confessado e abandonado para que a vida
de Deus flua através de nós e em nós. Consentir com o
pecado e privarmo-nos do poder e da presença de Deus na
nossa vida. Toda a tendência para tentar fazer conviver as
bênçãos de Deus com uma vida pecaminosa nunca resultará
vitória. Todo o pecado deve ser desalojado. Só Jesus perdoa
o pecado e faz desaparecer a sua memória. Só Jesus nos
pode declarar como se nunca houvéssemos pecado. Porque
só Jesus viveu como homem uma vida sem pecado, e ao
viver essa vida sem pecado Jesus estava em condições de
levar sobre Si a penalidade do pecado, ao substituir-nos na
cruz. Foi isto mesmo que Ele fez. Também só Jesus, depois
de morrer pelo pecado, foi ressuscitado tendo desta forma
alcançado uma vitória definitiva sobre todas as consequências. Apesar de ainda, até ao dia de hoje, aqueles que
seguem Jesus terem experimentado a morte, nós sabemos
pela Palavra de Deus que todos serão ressuscitados aquando
da Sua segunda vinda.
Jesus Cristo venceu o grande promotor do pecado, que
desde Adão e Eva ilude o homem e o cega para viver de
costas voltadas para Deus. Cristo venceu o príncipe deste
mundo, e expôs todos os demónios à vergonha, triunfando
deles na cruz. Por todas estas razões, aquele que recebe
Jesus Cristo recebe com Ele a vida eterna, e mesmo que
tenha de passar pela morte física viverá eternamente com
Deus.
Isto não significa que quem rejeita Jesus Cristo não
tenha que defrontar a mesma eternidade depois da sua mor-

INATEL - II FESTIVAL DA
PRIMAVERA DO ACORDEÃO

UM CÃO NA AUTO-ESTRADA

O Inatel vai promover a realização do II Festival da
Primavera do acordeão no dia 21 de Abril próximo, na
Sociedade de Instrução e Recreio de Âncora Lage.
“Este Festival destina-se exclusivamente a tocadores
de acordeão do distrito de Viana do Castelo, que nele
queiram participar e tem por particularidade não ser um
Festival de competição mas sim de demonstração.
O Inatel poderá convidar acordeonistas de fora do distrito que, pela sua referência possam trazer uma mais valia
a este Festival ou por qualquer forma uma diferença de
estilo.
As inscrições vão decorrer até ao dia 12 de Abril, através do preenchimento de uma ficha que pode ser obtida na
Delegação do Inatel em Viana do Castelo ou no local onde
irá decorrer o Festival”.
VILA NOVA DE CERVEIRA

CARLOS MARTINS RIBEIRO

AGRADECIMENTO
Sua Esposa e Filhos, profundamente sensibilizados,
vêm, por este ÚNICO MEIO,
agradecer às pessoas que estiveram presentes no funeral
do saudoso extinto, bem
como a todos quantos, por
qualquer outra forma, lhes
tenham manifestado o seu
pesar e demonstrado a sua
amizade, quer em França,
quer em Portugal.
Agradecem ainda a presença
amiga na Missa do 7.º Dia, em sufrágio do Carlos Martins Ribeiro.
Vila Nova de Cerveira, 21 de Março de 2001
A FAMÍLIA

Por: ANTÓNIO QUINTAS (Advogado)
Uma determinada empresa propôs em tribunal acção
de condenação com base num acidente de viação que um
seu veículo sofreu na auto-estrada Lisboa/Porto, em virtude de inesperadamente ter surgido um cão do lado do
separador central, animal esse que o seu veículo não pode
deixar de atropelar, apesar de o condutor ter travado de
imediato. Por força de tal acidente, o veículo sofreu diversos danos na parte da frente, esteve parado 40 dias para
reparação e o sócio-gerente da empresa teve que alugar
uma outra viatura, pagando esse aluguer, tudo prejuízos de
montante superior a 900 contos.
Como a “Brisa” havia transferido para uma seguradora
a responsabilidade pelos danos causados aos utentes da
auto-estrada por falta de segurança ou qualquer outra
omissão, foi essa seguradora quem foi chamada ao processo como ré.
A empresa prejudicada, alegou em tribunal que o cão
surgiu na via por, no local do acidente, não haver grades
que impedissem a passagem de animais pelo aqueduto de
escoamento das águas pluviais, situação do conhecimento
da “Brisa”. Aliás, o cão, no seu entender, só poderia ter
entrado na auto-estrada através daquele aqueduto, já que
não existia ali qualquer outra possível passagem do animal
em causa, pelo que a “Brisa” não teria garantido, como lhe
competia, a segurança do trânsito, sendo culpada por esse
facto.
Ora, o Tribunal da Relação de Coimbra, por decisão de
26/09/2000, depois de analisar a situação, decidiu que não
se provou que a “Brisa” tivesse culpa no acidente ocorrido.
Com efeito, aquele tribunal considerou que não se
pode concluir que o cão entrou, efectivamente, pelo aqueduto de escoamento das águas, porque outras hipóteses
possíveis se podem colocar para explicar o animal na via:
por exemplo, o cão pode ter sido largado por outro veículo
em plena via ou ter entrado por qualquer acesso à autoestrada ou, até, pelas respectivas portagens. Assim, “nestas
hipóteses a culpa da Brisa deve ter-se por excluída, tanto
mais que igualmente se provou que a mesma, através de
funcionários seus, procedeu ao patrulhamento constante da
auto-estrada, 24 horas por dia, 365 dias por ano, por forma
a passar no mesmo local, pelo menos de duas em duas
horas e que também a Brigada de Trânsito da GNR procedeu a patrulhamentos regulares da auto-estrada, sendo certo que tanto uns como outros não detectaram a presença na
via de qualquer animal a vaguear na auto-estrada”.
Ou seja, para que a culpa pudesse ser atribuída à
“Brisa”, necessário seria provar-se que o cão tinha mesmo
entrado pelo dito aqueduto, o que não foi feito. Por consequência, a empresa em questão teve de suportar os prejuízos resultantes do acidente, não recebendo qualquer
indemnização.

te, só que será uma eternidade sem Deus. Uma morte de
separação eterna de Deus.
Hoje é o dia em que esta vida eterna está ao alcance do
homem. Depois da morte física encerra-se a possibilidade
de o homem poder receber a vida eterna. Isto é, depois da
morte física, o homem está irremediavelmente preso ao destino que escolheu. Deus deu ao homem uma parte da Sua
vida para escolher o que quer para toda eternidade.
Até ao dia da sua morte há uma porta aberta para o
homem começar a viver uma nova vida da Sua vida eterna
com Cristo o Senhor.

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.
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CARTÓRIO NOTARIAL DE VILA NOVA DE CERVEIRA
JUSTIFICAÇÃO / EXTRACTO
Certifico, narrativamente, para efeitos de publicação, que por escritura lavrada no dia dezanove, de Março, do corrente ano, a folhas vinte
e seguintes do livro de notas para escrituras diversas número sessenta
e três - D, do Cartório Notarial de Vila Nova de Cerveira, compareceu,
ALÍPIO MANUEL FERNANDES, viúvo, natural da freguesia de Reboreda, concelho de Vila Nova de Cerveira onde reside no lugar de Gamil,
NIF 162 371 357.
Fez as declarações constantes da certidão anexa, que com esta se
compõe de duas folhas vai conforme o original.
Cartório Notarial de Vila Nova de Cerveira, dezanove de Março de
dois mil e um.
O Segundo Ajudante,
Maria José Arezes Lima de Carvalho
Que é dono e legítimo possuidor, com exclusão de outrém, do prédio rústico, sito no lugar de Ferreiros ou Rosas, freguesia de Reboreda,
concelho de Vila Nova de Cerveira, composto por terreno de pinhal e
mato, com a área de cinco mil e oitenta e dois metros quadrados, a
confrontar do norte com Herdeiros de Aparício Adriano Afonso, do sul
com Luís Feiteirinha, do nascente com rego foreiro e do poente com
Luís Carlos, não descrito na Conservatória do Registo Predial deste
concelho, mas inscrito na respectiva matriz, em nome do justificante,
sob o artigo 1.612 com o valor patrimonial de 898$00, a que atribui o
valor de DUZENTOS E SETENTA MIL ESCUDOS.
Que adquiriu o identificado prédio, já no estado de viúvo, por doação meramente verbal que lhe fez João Bernardino Gonçalves, viúvo,
residente que foi na freguesia de Reboreda, concelho de Vila Nova de
Cerveira, no ano de mil novecentos e setenta e nove, sem que no
entanto ficasse a dispor de título formal que lhe permita o respectivo
registo na Conservatória do Registo Predial; mas, desde logo, entrou
na posse e fruição do identificado prédio, em nome próprio, posse que
assim detém 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 invoca, justificando o seu 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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FREGUESIAS DO CONCELHO DE VILA NOVA DE CERVEIRA

LOIVO
CONVENTO DE S. PAIO, BAIRROS SOCIAIS, VESTÍGIOS DO CONVENTO DE SANTA MARINHA, IGREJA MATRIZ,
CAPELAS, SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA, ESCOLA PRIMÁRIA, POLI-DESPORTIVO, “PROJECTO PALMO E MEIO”,
“CASA DA ALDEIA”, INDÚSTRIAS E COMÉRCIOS, SÃO MARCOS A ASSINALAR.
Reportagem: José Lopes Gonçalves
Santa Marinha é a Padroeira da paróquia de LOIVO,
freguesia cerveirense com uma área de cerca de 2 quilómetros quadrados e que se encontra a 2 quilómetros da sede do
concelho.
No seu território encontra-se a Igreja Matriz, o Cemitério Paroquial, o Convento de S. Paio, vestígios do Convento
de Santa Marinha, Escola Primária, Jardim Infantil, sede da
Junta de Freguesia, Bairros Sociais, “Projecto Palmo e
Meio”, Casa da Aldeia, as capelas da Senhora do Porto,
Senhor dos Esquecidos e Senhora da Pena, indústrias, uma
Escola de Música e um poli-desportivo.
ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS
Junta de Freguesia: Presidente - Joaquim Teixeira e
Silva; Secretário - José Gomes Carpinteira; Tesoureiro Armando António Bouça.
Assembleia de Freguesia: Presidente - José Carvalho
Lopes; 1.º Secretário - José António Tenedório Ferreira; 2.º
Secretário - Gaspar Marinho Barbosa; Vogais - José Luís
Azevedo Gomes, José Evaristo Caldas Gomes, Manuel da
Silva Araújo e Eurico José Silva Pereira.
POPULAÇÃO, FOGOS E ELEITORES
À volta de 2.500 habitantes, cerca de 400 fogos e os
eleitores rondarão os 700.
No número de fogos estão incluídas cerca de 20 casas
para férias ou para fins de semana.
ENSINO, DESPORTO, ETNOGRAFIA
E ACÇÃO SOCIAL
No tocante a ensino referência para a Escola do 1.º
Ciclo do Ensino Básico (ex-Escola Primária), com 36 alunos, e o Jardim de Infância com uma frequência de 18
crianças. Diariamente funciona, na sede da Junta de Freguesia, a cantina escolar em que são servidas as refeições aos
alunos do Ensino Básico e às crianças do Jardim de Infância.
Ainda no tocante ao ensino saliência para a existência
de uma Escola de Música, que funciona na sede da Junta de
Freguesia, dois dias por semana, com uma frequência de 28
alunos, com idades variadas, e orientada por dois professores.
Na etnografia uma referência para certas tradições existentes na freguesia de Loivo que até já têm sido divulgadas
pelo rancho folclórico local. Neste momento esses agrupamento encontra-se desactivado, mas dado os valores etnográficos existentes na terra espera-se que no futuro venha a
ser activado.
Acção Social - Neste sector é de enaltecer a recente instalação, em Loivo, num edifício próximo da sede da Junta
de Freguesia, do “Projecto Palmo e Meio”, integrado no
programa governamental “Ser Criança”, que está a dar
apoio a crianças de Loivo, Sopo e Gondarém. Segundo nos
foi referido pelo médico Joaquim Teixeira e Silva, presidente da Junta de Freguesia, o “Projecto Palmo e Meio”
tem, para já, dez crianças inscritas, a partir dos 3 anos, prevendo-se, no futuro, que esse número venha a aumentar já
que, e ainda segundo o Autarca, dentro em breve poderá
contemplar as crianças com idades inferiores aos 3 anos. As
crianças poderão estar nas instalações das 9 da manhã às 19
horas, com o apoio de uma directora e com pessoal auxiliar
(de momento três profissionais). O “Projecto Palmo e
Meio” tem por principal finalidade abranger famílias com
problemas, dando apoio a crianças filhas de pais carenciados, não só no sector económico como em vertentes sociais
e até psíquicas. A falta de apoio em casa para essas crianças
fez avançar o projecto que, citando o Autarca «tem pernas
para andar». E segundo ainda as palavras do médico Joaquim Teixeira e Silva «o projecto prevê, ainda, e penso que
é uma vertente muito importante, ensinar, já que, muitas
vezes, os pais ou as mães não sabem tratar os filhos, não
sabem olhar pela casa. Ensiná-los a executar essas tarefas
todas é uma prioridade. Está previsto que os pais e as mães
terão de passar algum tempo na casa a aprender certas lides
domésticas». As refeições das crianças do “Projecto Palmo
e Meio” são confeccionadas, para já, na moradia onde estão
instaladas, já que se prevê, para futuro, a junção com os
alunos do Ensino Básico e do Jardim Infantil.
Ainda na acção social é de referir que o Apoio Domiciliário (refeições e arranjos domésticos) é prestado, na freguesia de Loivo, pelo Centro Paroquial de Gondarém e,

também, pelo Centro Paroquial de Reboreda, abrangendo
um número bastante considerável de idosos.
Também na acção social um enaltecimento para a
“Casa da Aldeia”, onde quatro religiosas desenvolvem um
apostolado em favor dos mais desfavorecidos, não só da
freguesia de Loivo como até de outras localidades do concelho cerveirense. A Junta de Freguesia e também a Câmara Municipal, tem apoiado a “Casa da Aldeia”, em especial
nas obras de beneficiação do imóvel.
Desporto - Existe um poli-desportivo com as condições
mínimas para a prática de futebol de cinco, podendo o mesmo piso servir (equipamento já há) para praticar ténis e
andebol. Não há equipas formadas mas é intenção da Junta
de Freguesia incentivar jovens para a prática de futebol
(atrai mais a juventude) e depois motivá-los, também, para
o basquetebol, modalidade em que haverá o apoio da respectiva Federação e da Câmara Municipal de Vila Nova de
Cerveira.
SANEAMENTO BÁSICO
Tal como noutras freguesias do concelho a falta de
saneamento básico em Loivo também é um problema. No
entanto a actual Junta de Freguesia, desde que entrou, já
conseguiu que a Câmara Municipal mandasse executar
algumas centenas de metros. É que em cada caminho novo
ou em vias em que foram feitas beneficiações, tais como
alargamentos ou recuperação de pisos, têm sido instalada
tubagem e caixas, ficando tudo pronto para a ligação. Há
zonas na Bagoada, feitas de novo, que até já estão ligadas.
Mas a Junta de Freguesia está esperançada, graças ao programa que se anuncia para o sector através de uma empresa
intermunicipal, que esse benefício chegará, brevemente, à
localidade.
HABITAÇÃO SOCIAL
Neste sector a freguesia de Loivo tem uma nota muito
destacada. Desde há pouco mais de ano e meio que tem 42
novos fogos de habitação social totalmente ocupados, e em
fase bastante adiantada de construção mais 32 fogos, o que
brevemente irá totalizar o saliente número de 74 fogos.
Desta forma o problema da habitação social deixa de existir, em Loivo, com a particularidade de alguns dos fogos
sociais, em construção, servirem, também, para alojar
moradores do “Bairro de S. Pedro de Rates”, em Cerveira,
com as casas em grande degradação.
MONTES BALDIOS
Existem na freguesia de Loivo áreas consideráveis de
montes baldios mas que estão votadas ao abandono. E
segundo afirma o presidente da autarquia: «Os Serviços
Florestais têm prestado pouca assistência. Isso custa dizêlo, mas é um facto porque houve incêndios, e incêndios graves, há três ou quatro anos, como o que queimou toda a
encosta em direcção a Sopo e as árvores estão queimadas e
não foram replantadas como deviam ter sido».
ÁGUA DOMICILIÁRIA
Está praticamente a cem por cento na freguesia de Loivo. Havendo também diversos fontanários públicos em pleno funcionamento.
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Existem ainda algumas falhas sendo necessário reforçar
a rede numa pequena parte da Senhora do Porto e em direcção à Igreja Paroquial, onde há uma estrada que necessita
de rede eléctrica. Sobre este tema o presidente da Junta de
Freguesia afirmou: «Vamos tentando aos poucos e poucos

até porque temos muita dificuldade em conseguir que a
EDP nos venha, inclusive, fazer a manutenção. Por vezes
há aí zonas de lâmpadas apagadas muito tempo, há postes,
de alargamentos que foram feitos, que pedimos há muito
tempo para os mudar e ainda se encontram no meio da rua.
Como na ligação de Loivo a Gondarém que tem lá um poste
que é uma vergonha».
P.D.M.
A Junta de Freguesia de Loivo está esperançada que
com a revisão do P.D.M. alguns terrenos, especialmente de
montes baldios, que estavam incluídos em reservas
(segundo os autarcas sem se saber porquê) sejam reclassificados de maneira que venham a permitir algum tipo de
construção, até turística, pois para isso, e não só, tem havido procura.
FINANCIAMENTOS E OUTRAS AJUDAS
A Autarquia local conta, apenas, com as verbas do
F.F.F. (Fundo de Financiamento das Freguesias) e das grandes ajudas da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira,
já que dos montes baldios, em quase oito anos de mandato
apenas houve uma receita, pela venda de uma pequena faixa de terreno, de cerca de quatro mil contos.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Existem uma fábrica de confecções, duas oficinas de
reparação de automóveis, uma mecânica e outra eléctrica, e
outra de motorizadas, uma carpintaria, diversos restaurantes, cafés, bares, padaria e várias unidades comerciais do
ramo de mercearia.
OBRAS REALIZADAS
Sem dúvida os bairros sociais, a que já fizemos referência, são o marco mais importante das obras realizadas, na
freguesia de Loivo, nos últimos anos. Mas outras obras se
fizeram tais como:
Ligação da estrada da Senhora do Porto à Nacional 13;
abertura de um estradão e alargamento de parte da estrada
na Gardinheira (Bagoada); alargamento do caminho das
Zarzadinhas e da estrada da Mata Velha ao Val de Cima;
abertura de uma estrada entre Loivo e Gondarém; beneficiação (alargamento) de uma parte do caminho da Reguinha; prolongamento do caminho da Devesa; instalações
sanitárias e casa mortuária junto à Igreja Matriz; melhoramentos (em colaboração com a Comissão Fabriqueira) no
templo e no adro; recuperação do fontanário público e do
tanque de lavar roupa, na Bagoada; o arranjo do Largo de
Nossa Senhora da Pena; melhoramentos no largo da Senhora do Porto. E ainda a divisão, em lotes, para sepulturas, de
duas das três partes da zona nova (que já existia) do Cemitério Paroquial.
OBRAS A REALIZAR
Balneários para o poli-desportivo, uma das aspirações
da Autarquia; a criação de uma zona de lazer em terrenos
próximos da sede da Junta de Freguesia e do polidesportivo; um campo de futebol de onze; a construção de
um centro escolar que englobe escola do Ensino Básico,
Jardim Infantil, A.T.L., cantina e salas para escola de música; caminho da Padrenda que vai de Loivo à Coriscada
(Gondarém); pavimentação do caminho da Gardinheira;
melhoramento do caminho do Senhor dos Esquecidos ao
Bairro de S. Roque, em Cerveira; melhoramento no espaço
envolvente do adro e Igreja Paroquial; restauro do coreto
junto à referida Igreja; e restauro da sede da Junta de Freguesia.
Temos há algum tempo a intenção de construir também
um Centro de Dia para os nossos idosos. Vamos fazer tudo
para a médio prazo termos mais este benefício realizado.
ALMINHAS DO PEDROSO
Nesta reportagem sobre Loivo não poderíamos deixar
de falar de um ex-libris da freguesia que é, exactamente, as
Alminhas do Pedroso.
Depois de uma tentativa de roubo que, felizmente, foi
impedida por um residente na localidade, as Alminhas do
Pedroso serão recolocadas, logo que os arranjos previstos
para a Estrada Nacional 13 sejam executados. Isto segundo
nos afirmou o presidente da Autarquia.
É que Loivo sem Alminhas do Pedoso é igual a uma
igreja sem imagens.
A finalizar apenas um desejo. Que continue, na senda
do progresso, como até agora A FREGUESIA DE LOIVO.
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CAMPEONATO
DISTRITAL
DA 1ª DIVISÃO

CAMPEONATO
DISTRITAL
INFANTIS

20ª JORNADA
RESULTADOS

19ª JORNADA
RESULTADOS

1º - Vitorino Piães

43

2º - Barroselas

42

3º - Vianense A

42

4º - Távora

37

5º - Cerveira

37
34

7º - Limianos

29

8º - Ponte da Barca

21

Lanheses, 7 - Cerveira, 1
Limianos, 3 - Valenciano, 1
Barroselas, 6 - Ponte Barca, 2
Vianense/Ancorense (adiado)
Vila Fria/Caminha (adiado)

CLASSIFICAÇÃO
1º - Távora

50

2º - Ambos os Rios

41

3º - Águias de Souto

38

4º - Neiva

33

5º - Soutelense

28

CLASSIFICAÇÃO

44

3º - Vianense

41

4º - Atlético Valdevez

40

Correlhã, 4 - Campos, 1
Courense, 6 - Melgacense, 1
Vit. Piães, 1 - Ponte Barca, 1
Darquense, 5 - Raianos, 0
Valdevez, 4 - Formariz, 1
Torreenses, 0 - Alvarães, 3
Cerveira, 4 - Castelense, 0

CLASSIFICAÇÃO

1º - Vianense

51

2º - Cerveira

47

3º - Limianos

45

4º - Quinta Oliveira

45

5º - Barroselas

38

6º - Âncora Praia

36

7º - Valdevez

33

8º - Valenciano

27

52

9º - Vitorino Piães

26

25ª JORNADA
RESULTADOS
Monção, 1 - Cabeceirense, 0
Mirandês, 2 - Vianense, 0
Montalegre, 4 - Merelinense, 0
Serzedelo, 2 - Maria Fonte, 1
Joane, 3 - Valenciano, 1
Limianos, 6 - Fão, 0
Terras Bouro, 1 - Amares, 2
Neves, 1 - P. Salgadas, 2
Vilaverdense, 0 - Taipas, 1

5º - Ponte da Barca

23

6º - Ancorense

22

2º - Ponte da Barca

45

10º - Melgacense

19

7º - Vila Fria 1980

21

3º - Cerveira

40

11º - Darquense

17

1º - Taipas

53

8º - Lanheses

17

4º - Courense

38

12º - Lanheses

17

2º - Serzedelo

49

9º - Valenciano

16

5º - Correlhã

36

13º - Anha

15

3º - Joane

48

21

10º - Caminha

16

6º - Formariz

31

14º - Courense

13

4º - Maria da Fonte

45

20

11º - Cerveira

11

7º - Darquense

28

15º - Torreenses

12

5º - Limianos

41

11º - Nogueirense

16

12º - Vit. Piães

10

8º - Alvarães

21

16º - Neves FC

2

6º - Vianense

36

12º - Sopo

15

13º - Castelense

3

9º - Os Torreenses

20

7º - Amares

36

13º - Bertiandos

15

10º - Campos

18

8º - Fão

35

11º - Melgacense

17

9º - Terras de Bouro

34

12º - Vit. de Piães

15

10º - Vilaverdense

33

13º - Castelense

11

11º - Valenciano

32

14º - Os Raianos

11

12º - Monção

31

13º - Montalegre

29

14º - Cabeceirense

26

15º - Mirandês

26

16º - Merelinense

26

17º - Neves

25

18º - Pedras Salgadas

11

18

10º - Vianense B

18

6º - Caminha

27

11º - Valenciano

6

7º - Moreira

26

12º - Âncora Praia

3

8º - Vitorino Donas

21

13º - Torreenses

0

9º - Paçô
10º - Fachense

“CERVEIRA NOVA”
CUSTA 2 500$00/ANO
€ 12,50

47

2º - Limianos

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

1º - Atl. Valdevez

9º - Quinta da Oliveira

ASSINAR

1º - Barroselas

24ª JORNADA
RESULTADOS

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

20.ª JORNADA
RESULTADOS

CLASSIFICAÇÃO

CAMPEONATO
NACIONAL
DA 3.ª DIVISÃO
(Série A)

19ª JORNADA
RESULTADOS

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

19ª JORNADA
RESULTADOS

Távora, 4 - Águias Souto, 1
Paçô, 3 Bertiandos, 1
Sopo, 2 - Fachense, 3
Nogueirense, 2 - Caminha, 1
Neiva, 1 - Soutelense, 1
Cabaços, 1 - Ambos Rios, 5

CAMPEONATO
DISTRITAL
JUVENIS

19ª JORNADA
RESULTADOS

Valdevez, 2 - Lanheses, 0
Cerveira, 1 - Vit. Piães, 3
Corense, 0 - Limianos, 0
Valenciano, 3 - Vila Fria, 1
Caminha, 0 - Barroselas, 8

21ª JORNADA
RESULTADOS

CLASSIFICAÇÃO

CAMPEONATO
DISTRITAL
DA 1ª DIVISÃO
DE HONRA

18ª JORNADA
RESULTADOS

Moreira, 0 - Távora, 3
Águias Souto, 3 - Paçô, 1
Bertiandos, 3 - Sopo, 4
Fachense, 1 - Nogueirense, 0
Caminha, 2 - Neiva, 0
Soutelense, 3 - Cabaços, 1
Ambos Rios, 5 - Vit. Donas, 2

Courense, 6 - Valenciano, 0
Qt. Oliveira, 1 - Cerveira, 2
Barroselas, 13 - A. Praia, 0
Vianense B, 4 - Torreenses, 2
Távora, 1 - Vianense A, 3
Limianos, 3 - Vit. Piães, 2
Folgou o Ponte da Barca

6º - Courense

CAMPEONATO
DISTRITAL
JUNIORES

5-4-2001

14.º - Cabaços

9

Grupo Desportivo, Recreativo
e Cultural / APPACDM
MEDALHA DE BRONZE PARA
ATLETA VIANENSE
No fim de semana (15, 16 e 17 de Março), aconteceu
em Espinho o I Campeonato do Mundo de Atletismo em
Pista Coberta para pessoas portadoras de deficiência.
O Grupo Desportivo, Recreativo e Cultural da
APPACDM de Viana do Castelo fez-se representar através
da sua atleta Sandra Gomes Meireis que foi seleccionada para representação Nacional.
Esta atleta participou nos 60 metros barreiras e no salto
em comprimento, sendo medalhada com a medalha de
Bronze nos 60 metros barreiras com a brilhante marca de
12 segundos e 32 centésimos. De salientar também que
esta atleta é detentora do Record do Mundo em Pentatlo
com 1184 pontos.

ADIAMENTO DE JOGOS
Devido à participação da Selecção Sub 16 da Associação de Futebol de Viana do Castelo no “TORNEIO
INTERNACIONAL OVIBEJA - 2001”, os jogos abaixo
mencionados são adiados para as seguintes datas:
CAMPEONATO DISTRITAL DE JUNIORES
DIA 25 DE ABRIL DE 2001

CAMPEONATO
DISTRITAL
INICIADOS
19ª JORNADA
RESULTADOS

CERVEIRA NOVA

Cerveira, 11 - Ancorense, 0
Adecas, 4 - Vila Fria, 0
Grecudega, 3 - Lanheses, 2
Caminha, 0 - Barroselas, 5
Paçô, 3 - Valenciano, 2
Ponte Barca, 4 - Vianense, 1
Folgou o Darquense

O SEU JORNAL
SÓ
2.500$00 / ANO

FUTSAL
FEMININO
14ª JORNADA
RESULTADOS
Carvoeiro, 0 - Deão, 3
C.P. Freixo, 4 - Nogueirense, 0
Acad. Viana, 3 - Alvarães, 2
Lidera a C.P. Freixo com 31
pontos.

CLASSIFICAÇÃO
1º - Cerveira

49

2º - Darquense

37

3º - Valenciano

32

4º - Grecudega

32

5º - Adecas

30

6º - Barroselas

26

7º - Ponte Barca

26

8º - Paçô

26

9º - Vianense

22

10º - Vila Fria

15

11º - Caminha

8

12º - Ancorense

6

13º - Lanheses

5

CERVEIRA NOVA

Locais de venda
em Cerveira:
Barbosa, Bouça &
Ferreira da Costa
(Rua Queirós Ribeiro)
Papelaria Tali
(Largo do Terreiro)

ADVOGADO
Telef. 251 796 200
Fax: 251 795 377

CAMPEONATO DISTRITAL DE JUVENIS
DIA 20 DE MAIO DE 2001

PASSA-SE

C.A. VALDEVEZ / A.D.C. ANHA
A.D. “OS LIMIANOS” / C.D. CERVEIRA
NEVES F.C. / S.C. VIANENSE

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

GUILLAREI – 36720 TUY

Associação de Futebol de V. do Castelo
CURSO DE TREINADORES DE FUTEBOL
I - NÍVEL
Esta Associação vai levar a efeito o Curso de Treinadores de Futebol - I Nível, pelo que estão abertas as inscrições na sede desta Associação, até ao próximo dia 12 de
Abril de 2001, inclusive.
1 - Condições de inscrição:
- Ter um mínimo de 18 anos de idade;
- Ter sido praticante de Futebol Federado (mínimo de 5
anos);
- Possuir escolaridade obrigatória;
- Nunca ter sido irradiado da prática desportiva.

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

S.C. VIANENSE / C.C.D. ANCORENSE
VILA FRIA 1980 / A.C. CAMINHA

Procura emprego?
Anuncie, gratuitamente,
neste quinzenário

LEIA
CERVEIRA NOVA
O SEU JORNAL

CLASSIFICAÇÃO

2 - Data de realização:
- O curso tem início no dia 30 de Abril de 2001, decorrendo até ao final do mês de Junho de 2001.
3 - Horário de funcionamento:
- O curso decorrerá às 2.ª, 4.ª e 6.ª feiras, das 20,30
horas às 23,30 horas e Sábados das 09,00 horas às 13,00
horas.
4 - Local:
- Em Viana do Castelo (local a designar).
ESTAMOS NA INTERNET

ÓPTIMO NEGÓCIO

nos endereços

Contactar
Telem.: 963 430 060

http://cerveiranova.cjb.net
e
http://cerveiranova.øpi.com

