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Nas escavações no Terreiro, em
Cerveira, apareceram ossadas.
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Com mais uma confraternização, no “Castelinho”, em Cerveira, “Os Trutinhas” comemoraram nove anos de existência.
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Monumento a Manuel
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O Jornal “Cerveira Nova” apresenta, hoje, mais uma edição da tão apreciada
rubrica “FREGUESIAS DO CONCELHO DE VILA NOVA DE CERVEIRA”.
A reportagem dedicada à FREGUESIA DE REBOREDA, vem publicada na 11ª.
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Oferta de uma autoescada aos Bombeiros Voluntários de
Cerveira.
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Vila Nova de Cerveira viveu a tradição das “Maias”.

Página 4

Página 4

Edições electrónicas: http://cerveiranova.cjb.net/ e http://cerveiranova.Øpi.com/

-

e-mail: cerveiranova@mail.pt

CERVEIRA NOVA

Página 2

5-5-2001

EMPREGOS

♦ Eng.º Electrotécnico

PROCURA

♦ Projectos Eléctricos

SENHORA
Precisa-se para limpezas
domésticas em Campos
Telem. 965 786 201

EMPREGOS
OFERTA
HOMEM
Ainda jovem, aceita propostas
de trabalho em qualquer área.
Telem. 917 417 547
Telem. 627 878 694

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

Leia, assine e divulgue
“Cerveira Nova”

CONSULTÓRIO
MÉDICO
CLÍNICA GERAL
Linda Rosa Pinto

30 QUARTOS
C/CASA DE BANHO PRIVADA

Estrada Nacional 13
Lugar da Cabreira, n.º 6
4920-012 CAMPOS VNC
Telem.: 96 614 88 72

LEIA
CERVEIRA NOVA
O SEU JORNAL

VENDE-SE

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

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

E-mail: comercial@vilaxiquita.com

/

www.vilaxiquita.com

VILA XIQUITA
SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Terreno p/construção,
c/aprox. 1.000 m2,

STAND-BANGÚ

em cornes.

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

Telem.: 914 355 999

AUTOMÓVEIS NOVOS E USADOS
COMPRA, VENDA E TROCA

ESTAMOS NA INTERNET

nos endereços

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

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

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

Joaquim Magalhães

CRISTINA ISABEL
DA SILVA CANCELA

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

PRECISA DE FAZER
ENCADERNAÇÕES?
ENTÃO CONTACTE CERVEIRA NOVA

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

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
N

S

Escola de Condução
Cerveirense, L.da
Categorias A, B, C e E
Profissionalismo / Eficiência / Simpatia

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

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

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
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Informação do Concelho
Crónica da quinzena
A PROPÓSITO DA 1.ª EDIÇÃO,
DESTE ANO, DA “FEIRA DE
ARTES E VELHARIAS”
DE MANHÃ: «NÃO REGISTOU GRANDE
CONCORRÊNCIA»
DE TARDE: PRESENÇA DE ELEVADO
NÚMERO DE PESSOAS
No Jornal “Cerveira Nova” de 20/4/2001 publicamos uma notícia relacionada com a 1.ª edição, deste
ano, da “Feira de Artes e Velharias”, realizada no dia 8
de Abril, onde, no último parágrafo, escrevemos: «é de
referir que mantendo os produtos habituais, talvez por
ser a primeira da temporada, não registou grande concorrência».
Ao que fomos informados (já que oficialmente não
recebemos qualquer contestação) a referência que
transcrevemos não teria agradado aos organizadores do
certame, dado que no período da tarde, graças à actuação de tunas académicas, a “Feira de Artes e Velharias”
registou a presença de elevado número de pessoas.
Como único responsável pela redacção do texto
publicado, tenho a declarar que o redigi baseado na
observação que fiz no local, na manhã de 8 de Abril e
princípio da tarde (até cerca das 14 horas). E se falo em
produtos habituais, a «concorrência» até poderia ser
comercial. E se não foi «grande» até poderia ser regular.
Se na parte da tarde teve a presença de muitas pessoas, para verem actuar as tunas académicas, isso não
quererá dizer que a «concorrência» comercial foi grande.
Mas isto é apenas um jogo de palavras que nada
tem de depreciativo para a “Feira de Artes e Velharias”,
um certame que desde a primeira hora tem merecido
referências elogiosas do Jornal “Cerveira Nova” (ler
edições do ano 2000).
E que se na parte da manhã não registou «grande
concorrência», na parte da tarde teve a presença de elevado número de pessoas. Felizmente que isso aconteceu, portanto louvores para o período da tarde.

NOVO MONUMENTO AO GRANDE
BENEMÉRITO CERVEIRENSE
MANUEL JOSÉ LEBRÃO

NAS ESCAVAÇÕES NO TERREIRO,
EM CERVEIRA, APARECERAM
OSSADAS

LOCAL ONDE VAI SER COLOCADO
O BUSTO COM OBRAS ADJUDICADAS
Desde há tempo que se encontra concluído o busto, em
bronze, do grande benemérito cerveirense (natural de
Sopo) Manuel José Lebrão, faltando apenas colocá-lo no
local onde estava previsto, no lado direito (para quem
sobe) da “Avenida do Hospital”. Só que o local precisava
de condições para a instalação do busto, sendo prioritário
um pedestal e ainda outras beneficiações.
Podemos agora informar que a execução das obras já
teve adjudicação, prevendo-se que em meados do corrente
ano o monumento poderá vir a ser inaugurado.
O novo monumento a Manuel José Lebrão é da responsabilidade da Junta de Freguesia de Vila Nova de Cerveira, com o apoio da Câmara Municipal.

“CERVEIRENSES AMIGOS
DE TUI” COM MAIS UMA
CONFRATERNIZAÇÃO ANUAL
VIGÉSIMA SEXTA NA CIDADE GALEGA
NAS FESTAS DE SÃO TELMO
Há já 26 anos que os “Cerveirenses Amigos de Tui”
reúnem, anualmente, na cidade galega, por ocasião das
festas em louvor de São Telmo.
Este ano a confraternização foi no dia 23 de Abril,
estando presentes 39 elementos, que antes de seguirem
para Tui estiveram no Cemitério Municipal de Vila Nova
de Cerveira a colocar flores nas campas de companheiros
de anteriores confraternizações que, infelizmente, já faleceram.
Na cidade galega os “Cerveirenses Amigos de Tui”
além do jantar-convívio ainda colocaram uma coroa de
flores no andor de São Telmo.

Como é do conhecimento geral, até porque têm sido
bastante anunciadas, irão decorrer obras de beneficiação
no Centro Histórico de Vila Nova de Cerveira.
A anteceder o início dessas obras têm sido feitas escavações, em vários pontos do Terreiro, no sentido de se
analisar da existência ou não de vestígios arqueológicos.
Ao que parece, no tocante a testemunhos arqueológicos, nada terá sido encontrado, embora o parecer definitivo e competente caiba aos especialistas na matéria. No
entanto numa escavação próximo da Igreja Matriz de Vila
Nova de Cerveira, dizem terem sido encontradas ossadas.
Dizem velhos documentos que no passado os cemitérios eram em redor das igrejas.

“OS TRUTINHAS” COMEMORARAM
O NONO ANIVERSÁRIO
JOSÉ BARROSO FOI HOMENAGEADO

FUNERAIS
EM SOPO
Para o Cemitério Paroquial de Sopo foi a sepultar
Manuel Domingos da Cunha, viúvo, de 81 anos de idade, que residia no lugar de Cabral.

José Lopes Gonçalves

EM CAMPOS

ÓRGÃOS SOCIAIS DA SANTA
CASA DE VILA NOVA DE
CERVEIRA APRECIARAM, EM
ESPANHA, O PROJECTO DE
OBRAS A EFECTUAR NO
HOSPITAL DA MISERICÓRDIA
Órgãos sociais da Santa Casa da Misericórdia de Vila
Nova de Cerveira deslocaram-se, no dia 25 de Abril, à Clínica de Fátima, em Vigo (Espanha), onde tiveram ocasião
de apreciar o projecto das obras a realizar no Hospital da
Misericórdia. Esses melhoramentos, a cargo da empresa
da Clínica de Fátima, destinam-se a preparar o Hospital da
Misericórdia para a prestação de serviços de saúde, serviços que serão prestados pela empresa espanhola.
Conforme “Cerveira Nova” noticiou em 5/4/2001, a
Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Cerveira e a
Clínica de Fátima já assinaram um protocolo cuja acção se
desenvolverá na área da saúde.

S.PEDRO DE RATES, EM CERVEIRA,
COM TRÊS DIAS FESTIVOS
Decorreram, durante três dias (24, 25 e 26 de Abril), na
Rua das Cortes, em Cerveira, os festejos em louvor de S.
Pedro de Rates.
Actuações de um conjunto musical (Estrela do Norte),
agrupamento de bombos (Os Canarinhos de Cerveira),
tocata de concertinas, fogo de artifício, provas desportivas,
cerimónias religiosas em que participou o coral da Igreja
Matriz de Vila Nova de Cerveira, foram os pontos altos
dos festejos.

Lucinda Marrucho de Caldas, viúva, de 83 anos de
idade, foi a sepultar para o Cemitério Paroquial de Campos. A extinta era natural de São Pedro da Torre.
Também para o mesmo Campo-Santo foi a enterrar
Florinda Leal, viúva, que residia no Alto das Cerejas e
contava a avançada idade de 92 anos.

EM REBOREDA
No Cemitério Paroquial de Reboreda foi sepultada
Cândida Rita, solteira, residente no lugar da Ratoeira, e
contava 95 anos de idade.
Igualmente para o Cemitério Paroquial de Reboreda foi
a enterrar Maria da Purificação, viúva, de 91 anos, e que
residia no lugar da Bemposta.

EM CANDEMIL
Foi a enterrar para o Cemitério Paroquial de Candemil
Rosa Cândida Fernandes, viúva, de 77 anos, que residia
no lugar de Bacelo.

EM NOGUEIRA
António Areias de Sousa, de 52 anos, viúvo, residente
no lugar de Lamosas, foi a sepultar para o Cemitério Paroquial de Nogueira.

EM GONDAR
QUASE CENTENÁRIA
A menos de um ano de atingir os 100 anos (já tinha
feito 99) foi a sepultar para o Cemitério Paroquial de Gondar Maria da Silva, viúva, que residia no lugar do Espírito Santo.
Às famílias de luto apresentamos condolências.

Com a presença de cerca de sessenta elementos, realizou-se, no dia 25 de Abril, mais uma confraternização de
“Os Trutinhas”, que voltaram a reunir-se no “Castelinho”,
em Cerveira.
A captura de peixes não correu mal para estes pescadores desportivos que conseguiram pescar nove trutas.
E o mais afortunado foi o pescador desportivo José
Barroso que conquistou o primeiro lugar e o respectivo
trofeu, mercê da captura de uma truta que pesava 850 gramas. E seria também a José Barroso que os companheiros
homenagearam, pela dedicação que sempre tem demonstrado na organização das confraternizações, tendo-lhe sido
entregue uma placa comemorativa, que assinala o nono
aniversário das reuniões de “Os Trutinhas”. E ainda José
Barroso foi o vencedor do trofeu Manuel Viegas.
Já agora, além de José Barroso que se classificou em
primeiro lugar, com 2355 pontos, o segundo lugar foi para
Edgar Rodrigues, com 755 pontos, e o terceiro lugar para
João Rebelo, com 735 pontos.

NO 27.º ANIVERSÁRIO
COMEMORAÇÃO DO 25 DE ABRIL
EM VILA NOVA DE CERVEIRA
No salão dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de
Cerveira teve lugar, na noite de 24 de Abril, um espectáculo musical que se destinou a comemorar o vigésimo sétimo aniversário do 25 de Abril
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Informação do Concelho
MAIS UMA OFERTA DO
BENEMÉRITO OLIVER SERANO
AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE VILA NOVA DE CERVEIRA
UMA AUTO-ESCADA COM
CERCA DE 25 METROS

REALIZA-SE, NO DIA 13 DE MAIO,
MAIS UMA EDIÇÃO DA “FEIRA
DE ARTES E VELHARIAS”
A segunda edição, deste ano, da “Feira de Artes e
Velharias”, está marcada para o próximo dia 13 de Maio
(domingo).
O certame decorrerá, mensalmente, até ao mês de
Outubro e a sua realização continuará no lugar habitual,
que é na Praça da Galiza, na sede do concelho de Vila
Nova de Cerveira.

CICLO “OS CANTAUTORES”, EM
CERVEIRA, COM ESPECTÁCULO
MUSICAL BASEADO NA OBRA
DE ZECA AFONSO
Foi no Cine-Teatro dos Bombeiros Voluntários de Vila
Nova de Cerveira que decorreu, em 19 de Abril, um espectáculo musical da d’Orfeu, baseado na obra de José Afonso.
Este espectáculo de musica portuguesa integrou-se no
ciclo “OS CANTAUTORES”.

MAIAS ENFEITARAM CERVEIRA
NO DIA 1 DE MAIO
Fotografia de Tino Vale Costa

UMA TRADIÇÃO QUE
JÁ VEM DE LONGE

O cidadão de origem alemã, Oliver Serano Alve, a
residir, há longo tempo, no concelho de Vila Nova de Cerveira, mais uma vez ofertou algo de valioso aos Bombeiros Voluntários locais.
Agora foi uma auto-escada, própria para utilização no
ataque a sinistros de grande altitude, já que a escada pode
atingir uma altura de cerca de 25 metros.
Embora a escada e o veículo em que se encontra colocada já tenham alguns anos de utilização, ambos se encontram em óptimas condições.

APRESENTAÇÃO OFICIAL DO
RANCHO FOLCLÓRICO INFANTIL
DE GONDARÉM FOI NO DIA
25 DE ABRIL
O Rancho Folclórico
Infantil de Gondarém teve
apresentação, oficial, no dia
25 de Abril.
O programa constou de
missa solene e das actuações
do Rancho Infantil da Meadela e do Rancho Infantil de
Gondarém.
A apresentação, oficial,
do Rancho Infantil de Gondarém inseriu-se no projecto
educativo da Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico de
Outeiro-Gondarém.

UMA PESSOA FERIDA, EM
CAMPOS, NO EMBATE ENTRE
TRÊS VEÍCULOS
Na sequência de um embate entre três veículos ligeiros
na E.N. 13, na freguesia de Campos, ficou ferida Ana
Maria Veiga Alonso, de 47 anos, residente na Avenida
Heróis do Ultramar, na sede do concelho cerveirense.
Pelos Bombeiros Voluntários de Cerveira foi conduzida ao Centro de Saúde local onde recebeu assistência.

Leia, assine e divulgue
“Cerveira Nova”

XVI ENCONTRO PENINSULAR
DE MONTANHA COM PONTOS
ALTOS NO CONCELHO DE
VILA NOVA DE CERVEIRA
Conforme largamente noticiamos no último número de
“Cerveira Nova”, onde anunciamos a realização do evento, decorreu nos últimos três dias do mês de Abril (28, 29
e 30) e no primeiro dia do mês de Maio, o XVI Encontro
Peninsular de Montanha, uma organização do Clube Celtas do Minho.
Os pontos altos deste Encontro foram a homenagem
aos pioneiros do Montanhismo Português, na pessoa de
Jorge S. Castro e Santos, com o descerramento de uma
placa de bronze no Alto do Crasto (Cervo), a inauguração
do Trilho do Alto da Pena e da zona de Escalada do Cervo, a inauguração do Trilho do Cabeço do Meio Dia, e o
colóquio da Alpinista galega Chus Lago e do Alpinista
português Carlos Moreira.

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE CERVEIRA COM
DESCENTRALIZAÇÃO
DAS INSTRUÇÕES
Os Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Cerveira,
«no seguimento de uma política de descentralização das
instruções», têm levado a efeito exercícios em diversas
freguesias do concelho, acções que continuarão a desenvolver para que as populações tomem conhecimento dos
cuidados que são dedicados à preparação do Corpo Activo.
As próximas instruções decorrerão, no dia 6 de Maio,
em Mentrestido, no dia 20 de Maio, em Gondar e no dia
17 de Junho em Sapardos.

UMA JOVEM DE COVAS
VÍTIMA DE ATROPELAMENTO
Clara Martins, de 9 anos, residente no lugar do Ribeiro, na freguesia de Covas, foi vítima de atropelamento por
um veículo ligeiro.
No Centro de Saúde de Vila Nova de Cerveira teve de
receber assistência às lesões sofridas, e foi transportada
àquela unidade de saúde pelos Bombeiros cerveirenses.

Como já vem sendo habitual em anos anteriores, o
Pelouro da Cultura e Turismo da Câmara Municipal de
Vila Nova de Cerveira organizou mais uma manifestação
cultural dedicada às maias, enquanto flor característica
desta época do ano e abundante na região.
Assim, no dia 1 de Maio a vila apresentou um colorido
ar de festa, com as portas e varandas das casas enfeitadas
com giestas floridas, que a autarquia colocou ao dispor da
população.
Também os edifícios públicos ostentaram arranjos feitos com maias e elaborados pelas várias associações e Juntas de Freguesia do concelho, numa saudável
“competição” de criatividade.
A contribuir directamente para o original embelezamento da vila esteve o pessoal do sector de jardinagem da
autarquia, que executou trabalhos ao vivo ao longo de todo
o dia 30 de Abril, junto à Casa do Turismo.
No sentido de sensibilizar os mais pequenos para a
simbologia das maias, a autarquia convidou também
todas as crianças do concelho a participarem num conjunto
de actividades relacionadas com a flor, designadamente a
confecção de colares de flores campestres. Esta iniciativa
decorreu durante a tarde do dia 28 de Abril, na Casa do
Turismo, e os colares elaborados pelas mãos dos mais
pequeninos foram decorar o gradeamento lateral do Solar
dos Castros, no “coração” da vila.
Na Casa do Turismo estão expostos os trabalhos florais
confeccionados pelos alunos das várias escolas do concelho, uma mostra inaugurada no dia 1 de Maio, e ficará
patente ao público até 13 de Maio.

Procura emprego?
Anuncie, gratuitamente,
neste quinzenário

CERVEIRA NOVA
Proprietário e Editor:
Eduardo Jorge Creio da Costa Caldas
Travessa do Belo Cais, s/n.º
4920-260 VILA NOVA DE CERVEIRA
Director: José Lopes Gonçalves
Chefe de Redacção: José Lopes Gonçalves
Redacção, Assinaturas e Publicidade:
Travessa do Belo Cais, s/n.º
4920-260 VILA NOVA DE CERVEIRA
Telefone e Fax: - 251 794 762
E-mail: cerveiranova@mail.pt
DEPÓSITO LEGAL: 74184/94 / R.I.C.S.: 100 891
NIPC: 816 673 578 / NIF: 189 156 791
Composição e paginação: Eduardo R. Costa Caldas
Edição electrónica: http://cerveiranova.cjb.net/
http://cerveiranova.Øpi.com/
Impressão: Gráficas JUVIA
A Gândara de Guillarei, s/n
GUILLAREI
36720 TUI – Espanha
Tiragem desta edição: 1350 exemplares
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

5-5-2001

Página 5

AUTARQUIA APROVOU CONTA DE GERÊNCIA
E RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO ANO 2000

11 de Abril

SUMÁRIO DA REUNIÃO
Período antes da ordem do dia:
* Escola do 1º CEB de Loivo - Contrato de Prestação de serviço de refeições
* Reconversão dos actuais armazéns municipais
Ordem do Dia:

A Câmara Municipal de Vila Nova de
Cerveira aprovou a conta de gerência e o
relatório de actividades referentes ao ano
2000. A decisão, aprovada por unanimidade, saiu da habitual reunião quinzenal do
dia 11 de Abril, tendo já sido ratificada em
sessão da Assembleia Municipal.

continuidade à política de apoio ao associativismo local que, à semelhança dos anos
anteriores, tem permitido dinamizar a actividade concelhia em diversos domínios.
De entre as rubricas orçamentadas,
aquelas que mereceram maior atenção e
investimento estão directamente relacionadas com a salvaguarda e elevação da qualidade de vida das populações locais, designadamente, rede viária concelhia, equipamentos escolares, desportivos e culturais,
acção social e habitação.

* Balancete
* Alterações ao plano de actividades e ao orçamento municipais em vigor - Ratificação
* Serviços Municipais
* Conta de gerência e relatório de actividades da Câmara Municipal do exercício de 2000
* Reunião do dia 25 de Abril - Adiamento
* Quadra Pascal - Tolerância de ponto
* Juntas de Freguesia
* Junta de Freguesia de Gondarém - Subsídio
* Junta de Freguesia de Vila Meã - Subsídio para a construção de abrigos
* Junta de Freguesia de Reboreda - Transmissão de licenças de estabelecimento
de pedreiras
* Junta de Freguesia de Nogueira - Pedido de apoio para obras e equipamentos
* Emissão de Pareceres
* Governo Civil do Distrito de Viana do Castelo - Licenciamento de máquinas de diversão
* Governo Civil do Distrito de Viana do Castelo - Mini clássica Porto - Valença
* Associações Culturais, Desportivas e Clubes
* Centro de Cultura de Campos - Contas 2000 e plano e orçamento de 2001
* Cervocultural - Plano de actividades e orçamento de 2001 - Subsídio
* Associação de Jovens Emília Riquelme - Pedidos de apoio
* Associação Recreativa e Cultural de Nogueira - Subsídio para aquisição de viatura
* Rottweiler Clube de Portugal - VIII Klubsieger/Monográfica da raça rottweiler
* Paróquias e Comissões de Festas
* Comissão de Festas de S. João de Campos - Subsídio - Alteração da deliberação
de 14 de Fevereiro de 2001
* Centro Paroquial e Social de Covas - Subsídio para escola de música
* Comissão de Festas de S. Roque de Gontige - Pedido de apoio
* Assuntos de Pessoal Municipal
* Trabalhador Rui Miguel Bouços da Cunha Duarte Roda - Acumulação de funções
* Loteamentos e Obras Particulares
* Zona Industrial Polo II - Unificação dos lotes 27 e 28 - João Pires Internacional
Transportes, Limitada
* Zona Industrial Polo II - Unificação dos lotes 15, 16 e 17 - Grupo Antolin Lusitania
* Zona Industrial Polo II - Unificação dos lotes 3 e 4 - Abressa, Abrasivos
de Portugal, Lda

Da análise efectuada às contas do município verifica-se que a receita global ascendeu a 1 milhão 468 mil contos e a despesa
rondou 1 milhão e 466 mil contos. A presente gerência conheceu num saldo positivo na ordem dos 5 mil contos, o que pressupõe o cumprimento dos critérios de equilíbrio orçamental exigidos legalmente.

Requerimentos de Interesse Particular

MÚSICA DE FAUSTO NO AUDITÓRIO
DO CINE TEATRO DOS BOMBEIROS

* Mercado Municipal - Averbamento da loja nº 10
* Vasile Ciobanu - Pedido de cartão de vendedor ambulante
* Mia Caldaras - Pedido de cartão de vendedor ambulante
* Maria Rosa Pereira Duarte Serra - Averbamento de lugar da feira semanal
Expediente e Assuntos Diversos
* Secretário de Estado do Ambiente - Campanha "Na cidade sem o seu carro" em 2001
* Secretaria de Estado das Obras Públicas - Estado das estradas nacionais no
concelho de Vila Nova de Cerveira
* Tribunal de contas - Informação relativa a fundações
* Águas do Minho e Lima - Realização de capital social
* Águas do Minho e Lima - Infra-estruturas municipais a integrar no sistema
multimunicipal
* Inatel - Apoio às colectividades musicais amadoras
* EDP - Rendas da concessão BT 2001
* ANMP - Programa de Desenvolvimento e Expansão da Rede Pré-Escolar
* ANMP - Modernização e Dignificação das Assembleia Municipais
* ANMP - Declarações do Presidente do Serviço Nacional de Protecção Civil
* Diocese de Viana do Castelo - Dia diocesano da familia

Numa abordagem mais pormenorizada,
nota-se que a receita corrente atingiu cerca
de 866 mil contos enquanto a despesa corrente ficou pelos 706 mil contos. Estes
valores traduzem o facto de uma parte considerável da receita, cerca de 160 mil contos, ter sido afecta as despesas de capital.

Salvaguarda e elevação da
qualidade de vida das populações
A taxa de execução do plano de actividades, considerando os valores globais
assumidos no ano económico de 2000,
revelou-se satisfatória apesar das contrariedades climatéricas no último trimestre
terem praticamente inviabilizado a realização de qualquer obra.
Durante o passado ano, o executivo cerveirense reforçou o investimento em todas
as freguesias, por acção directa ou através
de transferência de capital, e garantiu

Política sustentada na
habitação Social
Esta evolução revela que a autarquia
começa a libertar-se do peso do Contrato
de Reequilibro Financeiro, podendo, por
isso, encetar um política sustentada de
investimento em áreas tão importantes
como a habitação social que, no último
ano, tiveram apoios específicos do Banco
Europeu de Investimentos.
Quanto ao endividamento de curto prazo, importa referir que se assistiu a um
ligeiro crescimento devido à evolução das
obras em curso e ao atraso verificado nas
transferências dos fundos comunitários
resultante da transição do II para o III Quadro Comunitário de Apoio.
Esta circunstância, meramente conjuntural e com carácter transitório, tenderá
paulatinamente para a normalização com a
regularização do fluxo de instrumentos
financeiros provenientes da União Europeia.

Vila Nova de Cerveira recebe, no dia 17
deste mês, um espectáculo musical do grupo "d`Orfeu" dedicado à obra discográfica
de Fausto. O concerto, marcado para as
22.00 horas, fecha o ciclo "Os CantAutores" e terá novamente como palco o cine
teatro dos bombeiros voluntários.

é constituído por Artur Fernandes
(concertina), Bitocas (percussão), Bruno
Pinho (guitarra), Chico Lameiro
(trombone), Joca (baixo, bandolim, violino), Luís Fernandes (voz, braguesa, teclado
e flauta), Rúben Silva (voz) e Rui Oliveira
(baixo).

A selecção musical, segundo o agrupamento "d`Orfeu" revelou-se particularmente sensível a determinadas composições de
Fausto que, tendo ficado à sombra dos
"clássicos", representam verdadeiros marcos de brilhantismo e genialidade no percurso deste músico multifacetado que soube, como poucos, fazer a transição entre a
cantiga intervencionista e a sonoridade
mais actualizada.
O "d`Orfeu", grupo natural de Águeda,

O ciclo "Os CantAutores", que englobou anteriormente a reposição das obras
musicais de Sérgio Godinho e de José
Afonso, visou prestar uma homenagem a
três expoentes máximos da criatividade
musical e literária nacional das últimas
décadas. A iniciativa partiu do grupo
"d`Orfeu" que, nas prestações realizadas
em Vila Nova de Cerveira, contou com a
colaboração da autarquia local.

AGENDA CULTURAL DE MAIO
Exposições:

domingos das 9h30 às 12h30

Até 12 de Maio – J. Costa
Galeria Cervocultural
de segunda-feira a sábado das 9h00 às
12h30 e das 14h00 às 18h00
de 1 a 13 de Maio – As Maias
Casa do Turismo
de segunda-feira a sábado das 9h30 às
12h30 e das 14h00 às 18h00

Cinema:
Dias 4, 5 e 6
"HANNIBAL" - M/ 16 anos
Realização: Ridley Scott
Actores : Anthony Hopkins, Julianne
Moore, Ray Liotta
Género: Thriller
Dias 11, 12 e 13

"IRMÃO ONDE ESTÁS?" - M/ 12 anos
Realização: Joel Coen
Actores : George Clooney, John Turturro,
Tim Blake Nelson
Género: Comédia
Dias 18, 19 e 20
"INIMIGO ÀS PORTAS" - M/ 12 anos
Realização: Jean-Jacques Annaud
Actores : Jude Law, Ed Harris, Rachel

Weisz
Género: Drama
Dias 25, 26 e 27
"O TIGRE E O DRAGÃO" - M/ 16 anos
Realização: Ang Lee
Actores : Chow Yun-fat, Michelle Yeoh,
Zhang Ziyi
Género: Acção
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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 vinte e três, de Abril, do corrente ano, a folhas sessenta e seguintes do livro de notas para escrituras diversas número
Sessenta e Quatro - D, do Cartório Notarial de Vila Nova de Cerveira,
ALBERTO JOSÉ DA SILVA ALVES e mulher IRENE DA GLÓRIA DIAS
DA SILVA, casados sob o regime da comunhão geral de bens, ambos
naturais da freguesia e concelho de Vila Nova de Cerveira, residentes
na Rua das Cortes, na referida freguesia de Vila Nova de Cerveira,
NIFS 167 663 313 e 167 663 321.
Fizeram as declarações constantes da certidão anexa, que com
esta se compõe de duas folhas vai conforme o original.

Ensino Básico (5º ao 9º)

Ensino Secundário:
1º Agrupamento - Cientifico Natural
4º Agrupamento - Humanidades

CURSO TECNOLÓGICO DE INFORMÁTICA

Contacto:
Telefone: 251 795 296
Fax: 251 792 030

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

NELSON FERNANDES
MÉDICO DENTISTA

Cartório Notarial de Vila Nova de Cerveira, vinte e três de Abril de
dois mil e um.
O Segundo Ajudante,
Maria José Arezes Lima de Carvalho
Que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrém,
do prédio rústico, composto por cultura e vinha em ramada, com a área
de mil e quatrocentos metros quadrados, sito no lugar de Margacido,
freguesia de Loivo, concelho de Vila Nova de Cerveira, a confrontar do
norte com Estrada Municipal, do sul com Raul Duro Gonçalves, do nascente com Caminho Público e do poente com Estrada Nacional 13, não
descrito na Conservatória do Registo Predial deste concelho, mas inscrito na respectiva matriz, em nome do justificante marido, sob o artigo
569, sendo de 17.075$00 o seu valor patrimonial, a que atribuem o
valor de duzentos mil escudos.
Que adquiriram o identificado prédio, por doação meramente verbal
feita por Vítor Manuel Alves e mulher Ana Inocência da Silva, residentes que foram no lugar de Areal da referida freguesia de Vila Nova de
Cerveira, no ano de mil novecentos e setenta, sem que no entanto
ficassem a dispor de título formal que lhes permita o respectivo registo
na Conservatória do Registo Predial; mas, desde logo, entraram na
posse e fruição do identificado prédio, em nome próprio, posse que
assim detêm há mais de vinte anos, sem interrupção ou ocultação de
quem quer que seja.
Que essa posse foi adquirida e mantida sem violência e sem oposição, ostensivamente, com conhecimento de toda a gente em nome
próprio e com aproveitamento de todas as utilidades do prédio, agindo
sempre por forma correspondente ao exercício do direito de propriedade, quer usufruindo como tal o imóvel, quer suportando os respectivos
encargos.
Que esta posse em nome próprio, pacífica, contínua e pública,
conduziu à aquisição do imóvel, por usucapião, que invocam, justificando o 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.

ASSINE O JORNAL

CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA

“CERVEIRA NOVA”

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

O JORNAL DA SUA TERRA

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

CERVEIRA NOVA

Locais de venda
em Cerveira:

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

CÉSAR GOMES

ELECTROTERAPIA

Solicitador

DRENAGEM LINFÁTICA
MESOTERAPIA
TRATAMENTO DE VARIZES
TRATAMENTO DE CELULITE

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

Telef.: 251 79 46 76

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

SEGUROS
TODOS OS RAMOS
EDUARDO CALDAS

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

E-mail: eduardocaldas@sapo.pt

DISTRIBUIDORES
DE PUBLICIDADE

JUVENAL MARTINS

• Responsável
• Espírito de equipa
• Bom ambiente de trabalho
• Idade entre 20-30 anos
• Disponib. Total imediata
• Ganhos acima da média
CONTACTAR
VEFA TRAVEL
Telef.: 251 708 240
Das 08h00 - 13h00
Das 14h00 - 19h00

PROCURA-SE
Casa para alugar,
habitável e
com quintal
Contactar:
Telem.: 919 797 800

Travessa do Belo Cais, s/n.º

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

ADVOGADO
C. Comercial “Ilha dos Amores”
4920-000 VNCERVEIRA
Telef. 251 796 200
Fax: 251 795 377
LEIA E DIVULGUE
O CERVEIRA NOVA

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

Lugar das Faias / 4920-061 GONDARÉM
Telef.: 251 795 864 / Fax: 251 794 182
Telemóvel: 96 908 63 89

Barbosa, Bouça &
Ferreira da Costa
(Rua Queirós Ribeiro)

Travel
A Gándara de Guillarei, s/n

Papelaria Tali
(Largo do Terreiro)

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

GUILLAREI – 36720 TUY

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

♦ 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

♦ VIAGEM DE 4 DIAS À COSTA DO SOL
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)
Telefone: 218 850 439
Fax: 218 850 771

ADVOGADO

Contactar: Teresa Vitorino

Compra e Venda de Propriedades

Rua Rafael Andrade, 16
1169-095 LISBOA

ARISTIDES MARTINS

Licenciada em Tradução e Interpretação Simultânea

A. COUTO GUERREIRO, L.DA
CONTABILIDADE

CENTRO DE TRATAMENTOS,
MASSAGENS E
ELECTROTERAPIA, L.DA

FRANCÊS / INGLÊS / ESPANHOL

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

CARVALHO & GARRIDO

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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A PALAVRA DE DEUS
POR: Manuel Venade Martins (pastor)

A saber: Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos,
serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: Todo aquele que nele crer não será confundido. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Romanos, 10:9-11, 13.

COMENTÁRIO
A SALVAÇÃO DIVINA
Prezado leitor: aí está uma indicação do próprio Criador
acerca do meio como podemos salvar-nos: fé em Deus.
Essa é uma verdade sobre a salvação da nossa alma e do
seu descanso eterno. Repare que não se trata duma salvação
criada por qualquer mortal, nem tão-pouco está apoiada em
algum ser humano. Trata-se, sim, duma salvação milagrosa
e poderosa estabelecida pelo Deus vivo, para nos fazer felizes eternamente junto d’Ele.
Esta é uma salvação destinada a libertar as pessoas da
condenação eterna; é a salvação que todas as pessoas
deviam conhecer, aceitar e reter até à morte. É importante
realçar o facto que para preparar esta salvação, Deus teve
de sacrificar o seu bendito Filho, o Senhor Jesus Cristo.
Declara a Escritura Sagrada que Jesus morreu pelas nossas
transgressões, pelas nossas iniquidades. Isaías, 53:5. E tudo
isto provém do grande amor de Deus, como se lê na Bíblia:
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho
Unigénito, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. S. João, 3:16. Lê-se mais na Bíblia:
Quem crê em Cristo, não é condenado, mas quem não crê já
está condenado, porquanto não crê no nome do unigénito
Filho de Deus. S. João, 3:18.
Note estas palavras do Senhor Jesus: - Quem ouve a
minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida
eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte
para a vida. S. João, 5:24. Vinde a mim, todos os que estais
cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. S. Mateus, 11:28.
Portanto, de acordo com a Palavra de Deus, só em Jesus
existe salvação. Afirmou o apóstolo Pedro a respeito de

IPJ ENTREGOU 40.000 CONTOS
ÀS ASSOCIAÇÕES JUVENIS DO
DISTRITO DE VIANA DO CASTELO
A Delegação Regional do Instituto Português da
Juventude de Viana do Castelo concretizou a assinatura de
protocolos relativos aos Planos de Desenvolvimento para
2001, ao abrigo do Programa de Apoio às Associações
Juvenis.
Normalmente designados por PAAJ, este é um programa específico de apoio às Associações Juvenis inscritas no
RNAJ (Registo Nacional de Associações Juvenis) e tem
aplicação nas seguintes áreas: infra-estruturas, equipamento, recursos humanos, actividades, ralações internacionais,
funcionamento, publicações, formação, documentação,
informação, documentação, informação e assessoria jurídica. Existem, duas modalidades distintas para solicitar
apoios no âmbito do PAAJ, a modalidade de Planos de
Desenvolvimento e a modalidade de Apoios Pontuais.
Os Planos de Desenvolvimento são apenas uma das
modalidades de apoio às associações, previstas pelo IPJ,
são, no entanto, o seu instrumento privilegiado no estabelecimento de condições para prestação de apoio a Associações Juvenis e englobam o apoio em diversas áreas, com
base num plano de actividades devidamente fundamentado. Sendo que, para 2001, no distrito de Viana do Castelo,
serão entregues 40.191 contos, dos quais 12.791 se referem a infra-estruturas e equipamento e 27.400 se distribuem pelas restantes áreas.
As associações que não apresentaram Planos de Desenvolvimento, poderão ao longo do ano socorrer-se de outra
modalidade de Apoio a Associações Juvenis, os Apoios
Pontuais. Nesta modalidade do PAAJ as associações não
podem apresentar candidatura a mais de quatro áreas,
durante um período de 12 meses.

O PINTOR J. COSTA COM
EXPOSIÇÃO EM CERVEIRA
Está patente ao público, até 12 de Maio, na sede da
Cervocultural e Correio de Cerveira, no Centro Comercial
Ilha dos Amores, uma exposição de pintura, do artista J.
Costa.
A mostra foi inaugurada no dia 20 de Abril.

Jesus Cristo: - Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os
homens, pelo qual devamos ser salvos. Actos, 4:12.
Por estas referências bíblicas entende-se facilmente que
só Jesus Cristo nos conduz ao Céu, que nos leva ao descanso eterno. E a todos os dirigentes religiosos que apontam
outros caminhos. Disso eles terão de dar contas a Deus no
Juízo Final, sendo também responsabilizados todos quantos
aceitam as suas doutrinas. Apoc. 20:11-15.
Todo ensino acerca da salvação que não esteja baseada
apenas em Cristo, é falso, conduzindo as pessoas à desgraça
eterna. Portanto, a salvação das nossas almas, como o nosso louvor e adoração, pertencem a Deus. Na Bíblia lemos
que o centurião Cornélio prostrou-se diante do apóstolo
Pedro para o adorar, mas este não o permitiu, dizendo-lhe:
Levanta-te, que eu também sou homem. Em Atos 14:1-5
está escrito que a multidão de gentios, que rodeava os pregadores Paulo e Barnabé quiseram prestar-lhes honras divinas, mas eles não o autorizaram. Disseram aos idólatras
pagãos: - Varões, por que fazeis essas coisas? Nós também
somos como vós, sujeitos às mesmas paixões.
Ainda o apóstolo João lançou-se aos pés de um anjo
para adorá-lo, todavia o ser angélico aconselhou-o: - Olha,
não faças tal; porque eu sou conservo teu e de teus irmãos.
Adora a Deus. Apoc. 22:8-9.
Amigo leitor: Deus não quer ser substituído por seres
mortais inventados pela imaginação humana. Afirma o
Criador: Eu sou o Senhor; este é o meu nome; a minha glória pois a outrém não darei, nem o meu louvor às imagens

de escultura. Isaías, 42:8.
Portanto, só a Deus pertence o culto, o louvor, a adoração. Segundo a Bíblia, toda a evocação aos santos, representados, por exemplo, por imagens de escultura, deverá ser
banida de quem pretende o descanso eterno na presença de
Deus. Aconselhamos o leitor a ler a Bíblia Sagrada, pois ela
é o martelo de Deus para bater na consciência do homem a
fim de despertá-lo espiritualmente. Faça-se um cristão de
acordo com a Bíblia, e será feliz eternamente na presença
de Deus.

IMPORTANTE AVISO
Se o amado leitor, depois de ler este comentário, sente
em seu coração prosseguir este caminho, que não é outro na
verdade em seguir ao Senhor Jesus Cristo, como seu Salvador pessoal, e está decidido 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 pode escrever para:

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

CAMPOS

MÃE

LUCINDA MARRUCHO DE CALDAS

Mãe, que deu a vida,
Mãe, que criou;
Mãe, que correu,
Mãe, com seus braços apertou;
Mãe, que noites mal dormia,
Mãe, que chorou;
Mãe, que de agonias,
Mãe, que tanto amou.
A vida alegre, sorria,
Mas tudo mudou,
No meio da vida,
Só os órgãos da mãe ficou.
Coração para amar,
Boca, para sorrir,
Braços abertos, a esperar,
Orelhas, para ouvir,
E olhos, para chorar.
Como compreender?...
Que ninguém é de ninguém?
É uma sorte,
Que o amor de mãe,
Não tem.

AGRADECIMENTO

Gracinda
(França)
(Dedicado ao Dia da Mãe 6/5/2001)

A FAMÍLIA da saudosa
extinta, na impossibilidade de o
fazer pessoalmente, vem, por
este ÚNICO MEIO, sensibilizadamente agradecer a todos
quantos participaram no funeral
do seu ente querido e, também,
áqueles que, por qualquer outra
forma, lhe tenham manifestado
o seu pesar por tão infausto
acontecimento.
Campos, 27 de Abril de 2001
A FAMÍLIA

SOPO

MANUEL DOMINGOS DA CUNHA

AGRADECIMENTO
A FAMÍLIA do saudoso
extinto vem, por este ÚNICO
MEIO, agradecer a todas as
pessoas que participaram no
funeral do seu ente querido ou
que, por qualquer outra forma,
lhe tenham manifestado a sua
amizade e a acompanharam na
dor.
Agradecem também a
todos quantos participaram na Missa do 7.º Dia.
Sopo, 4 de Maio de 2001
A FAMÍLIA
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INFELIZMENTE

A TODO O GÁS!

É realmente motivo de reflexão para algumas classes
de portugueses, os chorudos vencimentos pagos a directores e gestores de algumas instituições das que vão sendo
criadas no nosso país e que por vezes das quais se desconhecem objectivos e benefícios imediatos.
Diz-se até, que alguns desses organismos, servem apenas para sustento de certas classes privilegiadas que são
instalados em edifícios, mobilados a bom gosto, apoiados
por carros de marcas topo de gama pois nem qualquer
“rosca” serve, enquanto são escolhidos colaboradores a
dedo e igualmente bem pagos, não falando de regalias
suplementares.
O que é feito a bem da comunidade pouco se sabe e só
quando algum “abelhudo” se infiltra nestas andanças, vêm
a lume certas desconfianças e se descobre que se os gastos
de administração são supérfluos, o que sobra são migalhas.
Começa então um jogo de empurra, tenta-se confundir
a opinião pública, alguns senhores pedem a demissão e são
colocados noutros sectores, enquanto outros por questão
pessoal ou educação, calam-se e... consentem.
É pela denúncia de certos casos menos claros que elementos e órgãos de comunicação social são indesejáveis,
mas o que infelizmente está à vista é que a incompetência
e negligência é provada com factos difíceis de negar.
Apesar de tudo isto, o contribuinte faz esforços para
que nada falte a suas Ex.as, agora e mesmo depois de dignamente se aposentarem com o futuro assegurado e a
Nação fica muito agradecida, enquanto outros passam dificuldades.

INTERVENÇÃO NA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

VAI REABRIR A BIBLIOTECA
MUNICIPAL DE
VILA NOVA DE CERVEIRA

Coelho do Vale

No Auditório da Biblioteca Municipal
de Vila Nova de Cerveira
CONTRABANDO NO MINHO ATÉ
1974 VAI SER TEMA DE CICLO
DE CONFERÊNCIAS
A Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira vai realizar, no Auditório da Biblioteca Municipal, um Ciclo de
Conferências sobre “CULTURAS DE FRONTEIRA - O
CONTRABANDO NO MINHO ATÉ 1974”, a ter lugar
nos dias 5, 12 e 19 de Maio próximo, às 17 horas. A temática em questão será analisada por entidades de reconhecida competência na matéria, nas vertentes “À Margem da
Lei”, “À Face da Lei” e “Perspectiva Social”.
A primeira conferência do Ciclo (5 de Maio) terá por
oradores Maria José Areal, directora do Centro de Formação das Escolas Associadas de Caminha e Vila Nova de
Cerveira, Marcelo Correia Ribeiro, assessor do presidente
do Instituto de Solidariedade e Segurança Social, e dois
ex-intervenientes directos em actividades de contrabando
transfronteiriço.
“À Face da Lei” (12 de Maio), será uma perspectiva
apresentada por Jorge Gama, técnico verificador da Alfândega de Valença, Joaquim Bobillo, chefe de dependência
de Aduanas da Alfândega de Vigo, e João Sarmento, assistente na secção de Geografia da Universidade do Minho.
Para falar sobre a “Perspectiva Social” (19 de Maio) do
contrabando no Minho estarão presentes no Auditório da
Biblioteca Municipal a directora de Serviços de Documentação do Instituto Politécnico do Porto, Otília Lage,
Manuel Carlos Silva, professor de Sociologia da Universidade do Minho, Maria Ioannis Baganha, docente da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, e José
Eduardo Pascoal, professor de Geografia do Ensino Básico/Secundário.
Integrados neste Ciclo, e aludindo à questão complementar das “passagens da fronteira a salto”, serão projectados, no referido Auditório, nos dias 9 e 16 de Maio,
pelas 21,30 horas, respectivamente, os filmes “A Sombra
dos Abutres”, de Leonel Vieira, e “Cinco Dias, Cinco Noites”, de José Fonseca e Costa.
Paralelamente a este Ciclo de Conferências, estará
patente na Biblioteca Municipal de Cerveira uma exposição fotográfica com imagens das rotas de contrabando e
dos locais proeminentes do exercício desta actividade.
Gabinete de Apoio à Presidência da
Câmara Municipal de
Vila Nova de Cerveira

O gasoduto Braga-Tuy irá atravessar o Distrito e as
suas infra-estruturas já passam no Concelho de Vila Nova
de Cerveira.
A Transgás/Portgás vai servir-se do Distrito e do nosso
Concelho para levar o gás natural à Galiza.
E nós, o Distrito mais pobre da Europa, continuamos a
vê-lo passar “A TODO O GÁS”.
Ao que parece, só daqui a vários anos será uma realidade o fornecimento de gás natural ao Distrito e... apenas
se a Portucel resolver aderir a este recurso energético.
Como poderemos desenvolver-nos se continuamos a
ser descriminados?
Propomos assim que, esta Assembleia Municipal aprove o seguinte documento a enviar à Transgás/Portgás:

CERVEIRA EXIGE GÁS NATURAL!
- Atendendo a que, o gás natural é imprescindível para
as empresas, de modo a serem cada vez mais competitivas;
- Atendendo a que esta energia alternativa melhorará
consideravelmente a qualidade de vida das populações do
litoral e interior;
- Atendendo a que, este recurso energético pode proporcionar um desenvolvimento mais harmonioso e equilibrado da região e do Concelho de Vila Nova de Cerveira;
- Atendendo a que, o gasoduto atravessa o nosso Concelho para levar o gás natural à Galiza...;
Solicitamos à Transgás/Portgás explicações sobre o
empreendimento em curso, bem como, no interesse concelhio, reclamamos com urgência a existência local desta
fonte de energia.
Jorge Humberto Ribeiro - Grupo Parlamentar do PSD
(Proposta aprovada por unanimidade)

SUGESTÕES E OUTROS REGISTOS
CASTELINHO COM ROSTO LAVADO
O paradisíaco lugar do Castelinho, ali bem perto do
suave e poético rio Minho, local sempre muito visitado
por excursionistas, especialmente nos fins de semana, para
confraternizarem, meditar e revitalizar energias debaixo
daquele extenso e benéfico arvoredo lá existente, tem agora o seu piso muito melhorado, o qual foi bastante danificado pelas últimas cheias do rio. Com esse melhoramento
agora verificado e uma vez que esse recinto já possui o tão
desejado fontanário público, o que muito nos apraz registar, seria agora interessante a colocação nesse local de um
divertimento para crianças, como seja por exemplo baloiços, ou coisas semelhantes, dando assim a esse privilegiado recinto mais beleza e animação.
Com a aproximação do verão e prevendo-se como
habitualmente maior afluência de visitantes, não seria uma
boa ideia a colocação nesse local de mais algumas mesas e
bancos semelhantes aos que já lá existem?
Como nem tudo lembra, aqui fica a sugestão.
Gaspar Lopes Viana

MENSAGEM, VIA INTERNET,
AO JORNAL “CERVEIRA NOVA”
Caros conterrâneos:
Não consegui aceder ao guestbook, de qualquer maneira aqui vai uma sugestão para rentabilizar o site:
Se tivessem uma secção com informação de todos os
restaurantes, hotéis e estabelecimentos comerciais de interesse, poderiam seguidamente sensibilizar os comerciantes, mediante uma contribuição monetária, a estabelecer
um link com informação específica desse estabelecimento
(especialidades, localização e mesmo fotografia).
Como sabem se algum turista pretender ir a Cerveira, a
primeira coisa que faz é digitar a palavra “cerveira” num
motor de busca, e com a massificação da internet, cada vez
mais as coisas funcionam assim, logo com um pequeno
investimento, o comerciante poderia ter um retorno financeiro substancialmente maior.
Cumprimentos de um cerveirense a viver em Lisboa.
Crispim Augusto Ramalho Araújo

Encerrada ao público desde o Verão de 1999, a Biblioteca Municipal de Vila Nova de Cerveira vai, em breve,
reaparecer ao público com um ar totalmente renovado e,
em certos aspectos, irreconhecível.
Nascida da Biblioteca Fixa n.º 84 da Fundação Calouste Gulbenkian, fixou-se nas actuais instalações - Solar dos
Castros - em 1988, já Biblioteca Municipal.
Poucos anos após é estabelecido um contrato - programa entre o Instituto Português do Livro e a Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira no qual é definida a participação entre as duas entidades, nos custos de restauro e
adaptação do edifício a Biblioteca e, ainda, na aquisição
de fundos bibliográficos que incluem não só os livros
como, também, as publicações periódicas, materiais audiovisuais e respectivos suportes.
Após demoradas obras de beneficiação, actualização
tecnológica e adaptação aos fins em vista, o Solar dos Castros vai reabrir, inserido na Rede de Bibliotecas de Leitura
Pública, mantendo o aspecto exterior de traços conservadores de um belo edifício do séc. XVIII, classificado como
imóvel de interesse público desde Dezembro de 1974.
É no seu interior que as mudanças serão mais visíveis.
E são muitas.
Apesar de tudo, a Biblioteca tem estado encerrada mas
não tem estado “parada”.
As dependências já disponíveis e a Sala Polivalente
têm sido utilizadas em actividades diversas como reuniões,
cursos de formação, lançamento de livros e exposições de
temáticas variadas.
Assim, e como prenúncio da reabertura ao público e da
ansiada actividade cultural que este renovado espaço irá
desenvolver, está a instituição a organizar um Ciclo de
Conferências que vão decorrer, no seu Auditório, de 05 a
19 de Maio.
(Texto e foto enviados pelos Serviços da
Biblioteca Municipal)

DIA DA MÃE
Escuta, Mãe:
Hoje é o meu “Dia”
E o teu também.
Obrigada pela vida
Que me deste,
Pelos dias sem noite
Que por mim tiveste!...
Ainda no teu regaço,
Me ensinaste a fazer
O que devo, Mãe,
E estar no que faço.
Para mais, por te amar,
São tantos os teus “Dias”
Quantos Deus me quiser dar!...
Obrigada, Mãe!
Julieta V.
(Dia da Mãe - 6/5/2001)
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CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE CERVEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE CERVEIRA

TRIBUNAL JUDICIAL DE VILA NOVA DE CERVEIRA

EDITAL

EDITAL

VENDA DE UM PRÉDIO URBANO

VENDA DE UM PRÉDIO URBANO

(ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE LOIVO)

(ANTIGO JARDIM DE INFÂNCIA DA PRESA, EM COVAS)

JOSÉ MANUEL VAZ CARPINTEIRA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO CONCELHO DE VILA NOVA DE CERVEIRA:
Faz público, de harmonia com o deliberado por esta Câmara Municipal, em sua reunião de trinta e um de Janeiro último, que aceita propostas, até ao dia 9 de Maio próximo, para venda do seguinte imóvel
(antigo edifício escolar de Loivo):
- Prédio urbano com um piso, com a área coberta de 240 m2 e
logradouro de 1800 m2, que confronta de Norte, Nascente e Poente
com Freguesia de Loivo e de Sul com Caminho Público, sito no lugar
de Bouça Vedra, da freguesia de Loivo, ainda omisso à matriz predial
mas cuja participação foi efectuada no dia 24 de Novembro do ano
findo e descrito na Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de
Cerveira sob o número 02120/260301 da dita freguesia de Loivo, com
subordinação às seguintes especificações:
A) DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS PARA A ARREMATAÇÃO:
- Base de licitação: 14.000.000$00;
- As propostas, a apresentar de acordo com o modelo anexo a
este edital, serão encerradas em envelope opaco fechado e lacrado,
contendo exteriormente os dizeres “PROPOSTA PARA A AQUISIÇÃO
DE UM EDIFÍCIO NA FREGUESIA DE LOIVO (Antiga escola primária)”, e deverão ser apresentadas na Secção de Administração Geral
desta Câmara Municipal até às 16 horas do dia 9 de Maio próximo.
Serão excluídas as propostas que não sejam apresentadas pela forma
indicada e as que não respeitem o modelo referido.
- Sinal e princípio de pagamento, a pagar no dia da abertura das
propostas - 30% do valor da arrematação.
B) CONDIÇÕES DE ARREMATAÇÃO:
- A escritura de compra e venda, com o pagamento da parte do
preço ainda não paga, será celebrada no prazo máximo de 30 dias
úteis a contar da data da arrematação, em data a acordar com a
Câmara Municipal;
- São de conta do arrematante as despesas do imposto de selo da
arrematação (a pagar no acto), da sisa e da escritura de compra e venda.
C) CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE CONSTRUÇÃO:
- O prédio objecto da presente é vendido sob condição de ser
mantida a traça do alçado principal, bem como de duas outras fachadas do mesmo.
D) DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E LICITAÇÃO:
- As propostas serão abertas no dia 10 de Maio, pelas 10,30
horas, no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho, na presença do Presidente da Câmara ou de quem o substituir, do Chefe da Divisão Administrativa e Financeira ou quem o substituir e de outro funcionário a designar pelo Presidente da Câmara;
- Após a abertura das propostas, será dado conhecimento dos
respectivos valores aos presentes, sendo, em caso de igualdade das
propostas de valor mais elevado, admitida licitação, sendo os lanços
mínimos de 500.000$00.
Para constar, se lavrou o presente edital e outros de igual
teor, que vão ser afixados nos lugares públicos do estilo.
E eu, Blandina Rodrigues, servindo de Chefe da Divisão Administrativa e Financeira da Câmara Municipal, o subscrevi.
Paços do Concelho de Vila Nova de Cerveira, dez de Abril do
ano de dois mil e um.

JOSÉ MANUEL VAZ CARPINTEIRA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO CONCELHO DE VILA NOVA DE CERVEIRA:
Faz público, de harmonia com o deliberado por esta Câmara Municipal, em sua reunião de trinta e um de Janeiro último, que aceita propostas, até ao dia 9 de Maio próximo, para venda do seguinte imóvel
(antigo edifício do Jardim de Infância da Presa - Covas):
- Prédio urbano com um piso, com a área coberta de 109 m2 e
logradouro de 642 m2, que confronta de Norte com Herdeiros de Carlos Manuel Brandão, de Sul com João Alves Cruz, de Nascente com
Caminho Público e de Poente com João Alves Cruz, sito no lugar de
Presa, da freguesia de Covas, ainda omisso à matriz predial mas cuja
participação foi efectuada no dia 24 de Novembro do ano findo e descrito na Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Cerveira sob
o número 0950/260301 da dita freguesia de Covas, com subordinação
às seguintes especificações:
A) DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS PARA A ARREMATAÇÃO:
- Base de licitação: 4.500.000$00;
- As propostas, a apresentar de acordo com o modelo anexo a
este edital, serão encerradas em envelope opaco fechado e lacrado,
contendo exteriormente os dizeres “PROPOSTA PARA A AQUISIÇÃO
DE UM EDIFÍCIO NA FREGUESIA DE COVAS (Antigo Jardim de
Infância)”, e deverão ser apresentadas na Secção de Administração
Geral desta Câmara Municipal até às 16 horas do dia 9 de Maio próximo. Serão excluídas as propostas que não sejam apresentadas pela
forma indicada e as que não respeitem o modelo referido.
- Sinal e princípio de pagamento, a pagar no dia da abertura das
propostas - 30% do valor da arrematação.
B) CONDIÇÕES DE ARREMATAÇÃO:
- A escritura de compra e venda, com o pagamento da parte do
preço ainda não paga, será celebrada no prazo máximo de 30 dias
úteis a contar da data da arrematação, em data a acordar com a
Câmara Municipal;
- São de conta do arrematante as despesas do imposto de selo da
arrematação (a pagar no acto), da sisa e da escritura de compra e venda.
C) DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E LICITAÇÃO:
- As propostas serão abertas no dia 10 de Maio, pelas 10,30
horas, no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho, na presença do Presidente da Câmara ou de quem o substituir, do Chefe da Divisão Administrativa e Financeira ou quem o substituir e de outro funcionário a designar pelo Presidente da Câmara;
- Após a abertura das propostas, será dado conhecimento dos
respectivos valores aos presentes, sendo, em caso de igualdade das
propostas de valor mais elevado, admitida licitação, sendo os lanços
mínimos de 500.000$00.
Para constar, se lavrou o presente edital e outros de igual
teor, que vão ser afixados nos lugares públicos do estilo.
E eu, Blandina Rodrigues, servindo de Chefe da Divisão Administrativa e Financeira da Câmara Municipal, o subscrevi.
Paços do Concelho de Vila Nova de Cerveira, dez de Abril do
ano de dois mil e um.

O PRESIDENTE DA CÂMARA,
José Manuel Vaz Carpinteira

PROPOSTA
F..............................., estado civil, NIF ..................., residente no
lugar de................., freguesia de......................, concelho
de.................., titular do bilhete de identidade n.º ............., emitido
pelos Serviços ............................ em ...../...../.........., declara que pretende adquirir o prédio urbano sito no lugar de ......................., da freguesia de ............................., pelo valor de ........................$.......
(............escudos).
Mais declara que se submete às condições do edital publicado em
10/Abril/2001 acerca deste assunto.
Vila Nova de Cerveira,.......de.........................de 2001
O Proponente,

PROPOSTA
A firma ..............................., pessoa colectiva número ...................,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de....................
sob o número..................., com sede no lugar de................., freguesia
de......................, concelho de.................., representada
pelo ................. Sr................................., estado civil, residente no lugar
de..................., freguesia de....................., concelho de...................,
titular do bilhete de identidade n.º......................., emitido pelos Serviços......................... em ...../...../........., declara que pretende adquirir o
prédio urbano sito no lugar de ......................., da freguesia
de ............................., pelo valor de ........................$.......
(............escudos).
Mais declara que se submete às condições do edital publicado em
10/Abril/2001 acerca deste assunto.
Vila Nova de Cerveira,.......de.........................de 2001
O Proponente,

O PRESIDENTE DA CÂMARA,
José Manuel Vaz Carpinteira

PROPOSTA
F..............................., estado civil, NIF ..................., residente no
lugar de................., freguesia de......................, concelho
de.................., titular do bilhete de identidade n.º ............., emitido
pelos Serviços ............................ em ...../...../.........., declara que pretende adquirir o prédio urbano sito no lugar de ......................., da freguesia de ............................., pelo valor de ........................$.......
(............escudos).
Mais declara que se submete às condições do edital publicado em
10/Abril/2001 acerca deste assunto.
Vila Nova de Cerveira,.......de.........................de 2001
O Proponente,

PROPOSTA
A firma ..............................., pessoa colectiva número ...................,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de....................
sob o número..................., com sede no lugar de................., freguesia
de......................, concelho de.................., representada
pelo ................. Sr................................., estado civil, residente no lugar
de..................., freguesia de....................., concelho de...................,
titular do bilhete de identidade n.º......................., emitido pelos Serviços......................... em ...../...../........., declara que pretende adquirir o
prédio urbano sito no lugar de ......................., da freguesia
de ............................., pelo valor de ........................$.......
(............escudos).
Mais declara que se submete às condições do edital publicado em
10/Abril/2001 acerca deste assunto.
Vila Nova de Cerveira,.......de.........................de 2001
O Proponente,
OS NOSSOS ANUNCIANTES
TÊM O PRIVILÉGIO DE VER AS SUAS
EMPRESAS ANUNCIADAS,
GRATUITAMENTE, NA INTERNET

ANÚNCIO
Anuncia-se que pelo Tribunal Judicial de Vila Nova de Cerveira
correm éditos de VINTE DIAS, contados da segunda e última publicação deste anúncio, citando os credores desconhecidos dos executados
EURICO JOÃO GONÇALVES e mulher MARIA RAQUEL GOMES DA
COSTA, residentes em 31 Rue du Canadá - 71200 Le Creusot, França,
para no prazo de QUINZE DIAS, posterior àquele dos éditos, reclamarem o pagamento dos seus créditos pelo produto dos bens em causa
nos autos, sobre que tenham garantia real, nos autos de Execução
Sumária a correr termos por este Tribunal com o n.º 50-A/00, nos quais
é exequente a Caixa Geral de Depósitos, S.A., com sede na Av.ª João
XXI, 1017 Lisboa, nos termos e para os efeitos do art.º 864.º do Código
de Processo Civil.
Vila Nova de Cerveira, 19 de Fevereiro de 2001
O Juiz de Direito,
Rui A. Sousa Padrão Sanches Silva
O escrivão-adjunto,
Luciano Humberto D.R. Rodrigues

RECEBEMOS
Tiveram a amabilidade de liquidar as respectivas
anuidades os seguintes assinantes:
José Batista Vilas Boas, de Campos; Astor Virgínio Silva
Sobral, da França; D. Maria Alice Silva Sobral Caldas, de
Seixas; Jorge Luís Queirós Ribeiro, de Sopo; Manuel
Veríssimo Galamba Ribeiro, de VNCerveira; Manuel
Elias da Silva, de VNCerveira; Joaquim Geordano
Rodrigues, de Reboreda; Dr. Teresa Pinto Vitorino, de
Gondarém; Manuel Cândido Ribeiro, de VNCerveira;
António Joaquim Dias, de Lisboa; Fernando Vieira, de
Sopo; D. Maria Celeste Brandão Ferreira, de Sapardos;
Restaurante “O Minhoto”, de Loivo; Supermercado “Mata
Velha”, de Loivo; Valentins – Pão Quente, de Loivo;
Jacob António Gonçalves Costa Caldas, de Loivo; D.
Elisa Alves Pereira, de Gondarém; Manuel Joaquim
Gonçalves Sanches, da França; Pedro Miguel Freire, da
Amadora; José Augusto Cantinho Dias, de Reboreda;
Paulino Maria Araújo Ferreira, de Gondarém; D. Maria
Emília Mesquita Sousa, de Lisboa; João Dantas Couto, de
Lisboa; Fernando Romeu, de Viana do Castelo; Manuel
Marinho, de Boticas; António Joaquim Fernandes
Sobrosa, de Loivo; Vítor José Pereira Monteiro Santos, de
Venade; José Fernandes Correia, de Caminha; Manuel
Venade Martins, dos Estados Unidos da América; António
Conde, de VNCerveira; D. Maria Teresa Dias Martins
Vicente, de Lisboa; Dr. António Mota Salgado, de
Cascais; Abel António Vieira Varela Seixas, de Lisboa;
Abílio Cunha, da França; Manuel Lurdes Fernandes, do
Canadá; Ângelo Veiga da Cruz, de Cornes; Daniel Afonso
Branco Jaco, de Sopo; Joaquim Augusto Barros Alves, de
VNCerveira; D. Jarry Virginie, da França; e Fernando
Alves, de VNCerveira;
A todos estes nossos fiéis e estimados assinantes
agradecemos o seu continuado apoio ao nosso esforço de
manutenção desta publicação, pedimo-lhes que se certifiquem da data de vencimento aposta na etiqueta de endereçamento e aproveitamos para cumprimentá-los com toda a
cordialidade.

CENTRO CULTURAL DE CAMPOS

CONVITE
O Centro de Cultura de Campos convida a
população para assistir à sessão pública que se
realiza na Sede do Centro de Cultura, no dia 18
de Maio, às 21k30, com a seguinte programação:
1.º - CAMPOS na pena dos seus Poetas
(Poemas por diversos autores)
2.º - “As defesas naturais e construídas
na Ribeira
Minho, ao longo da história”
(Conferência pelo Ex.mo Senhor Major
Alberto Magno Pereira de Castro)
Campos, 01 de Maio de 2001
Centro de Cultura de Campos
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FREGUESIAS DO CONCELHO DE VILA NOVA DE CERVEIRA

REBOREDA
IGREJA PAROQUIAL, “MOINHOS DA GÁVEA”, “TORRE DE PENAFIEL” (QUINTA DA TORRE), PÓRTICO DA “QUINTA DE
GANDARELA”, SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA, CENTRO DE DIA, APOIO DOMICILIÁRIO, ESCOLA PRIMÁRIA, JARDIM
DE INFÂNCIA, A.T.L., RANCHO FOLCLÓRICO E ETNOGRÁFICO E POLIDESPORTIVO, SÃO MARCOS A ASSINALAR.
Reportagem: José Lopes Gonçalves
A Paróquia de REBOREDA, que tem como padroeiro
S. João Baptista, é uma freguesia cerveirense, com uma
área de cerca de 660 hectares e que se situa a norte da sede
do concelho.
No seu território encontram-se os “Moinhos da Gávea”,
a Igreja Paroquial, o Cemitério Paroquial, a sede da Junta
de Freguesia, a Escola Primária, o Jardim de Infância, o
A.T.L. (Actividades dos Tempos Livres), a “Torre de Penafiel” (particular), o Pórtico da “Quinta de Gandarela” (particular), o Centro de Dia, o Apoio Domiciliário,
Rancho Folclórico e Etnográfico, as capelas de Santo Amaro, Senhora do Alívio, S. Roque (Gontige), Senhora da Luz
(Bemposta) e Santa Basalisa e S. Julião (Gávea), Alminhas,
Cruzeiros, um Polidesportivo e ainda uma agência de viagens e turismo.
POPULAÇÃO, FOGOS E ELEITORES:
Com 664 habitantes, 350 fogos e 578 eleitores.
No número de fogos estão incluídos 150 casas que pertencem a emigrantes e também a outras pessoas que vêm
passar férias ou fins de semana.
ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS
Junta de Freguesia: Presidente - Lourenço Caldas
Martins; Secretário - José Rodrigues Pereira; Tesoureiro Joaquim José Roleira Afonso.
Assembleia de Freguesia: Presidente - António Maria
de Sousa Araújo; 1.º Secretário - José Rodrigues Araújo
Amorim; 2.º Secretário - Fernando Bessa Marinho; Vogais
- Hermínio da Silva Morais, Luís Albano Esmeriz Martins,
José Augusto Cantinho Venade e Alberto Aires Barbosa
Pereira.
ENSINO, DESPORTO, ETNOGRAFIA
E ACÇÃO SOCIAL
No sector do ensino referência para a Escola do 1.º
Ciclo do Ensino Básico (ex-Escola Primária) com uma frequência de 30 alunos, o Jardim de Infância com 18 crianças
e o A.T.L. (Actividades dos Tempos Livres) com cerca de
20 frequências.
Funciona uma cantina escolar, onde são servidas, diariamente, cerca de quatro dezenas de refeições.
O Jardim de Infância e A.T.L. também funcionam na
sede da Junta de Freguesia mas, brevemente, isso irá deixar
de acontecer, pois logo que o edifício do Núcleo Escolar e
Jardim de Infância esteja concluído (as obras estão a decorrer em bom ritmo) irá para esse imóvel, como também irá o
A.T.L..
A etnografia tem no Rancho Folclórico e Etnográfico
de Reboreda o seu maior divulgador, já que com mais de
um quarto de século de existência o agrupamento tem levado o nome da freguesia a diversos pontos do País e também
ao estrangeiro. Tem participado e realizado vários festivais
sendo o representante do concelho de Vila Nova de Cerveira no Festival Folclórico do Alto Minho.
DESPORTO
Existe na freguesia de Reboreda um polidesportivo, com
balneários instalados, mas para desgosto da Junta de Freguesia esse espaço, para prática do desporto, não é devidamente aproveitado, especialmente pela juventude local.
AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS DO CNE
O Agrupamento do CNE (Corpo Nacional de Escutas),
é um movimento de Juventude e predominantemente para
ela. Existe em Reboreda o Agrupamento 1028 com 58 elementos, desde os 6 anos até aos mais velhos (dirigentes),
ocupando tempos livres nos quais se pretende a formação
integral da Juventude como o prevê o seu fundador mundial
Lord Badem Powel. Fundado em Reboreda no dia 31 de
Outubro de 1993, já efectuou várias actividades com os
jovens, nomeadamente acampamentos e outras ligadas à
defesa da natureza.
ACÇÃO SOCIAL
Destaque para o Centro Paroquial de Reboreda, onde
funciona o Centro de Dia, que é frequentado por mais de
duas dezenas de pessoas, e também para o Apoio Domiciliário, que além da Freguesia de Reboreda alarga a sua
acção até às freguesias de Candemil, Lovelhe, Loivo e Cerveira, servindo, diariamente, cerca de seis dezenas de refei-

ções, e executando serviços, especialmente de higiene, nas
habitações visitadas.
SANEAMENTO BÁSICO
Sobre o saneamento básico, Lourenço Caldas Martins,
presidente da Junta de Freguesia, referiu que existe muito
pouco e a funcionar em precária situação. Tal como as
outras freguesias do concelho, Reboreda espera que com os
programas anunciados, daqui a um ano ou a dois este necessário bem apareça. Até lá a Junta de Freguesia, nas obras
que vai executando e onde o possa fazer, já irá colocando a
canalização própria para utilização no saneamento (quando
chegar).
HABITAÇÃO SOCIAL
Felizmente que na freguesia de Reboreda não existem
grandes carências habitacionais pelo que, no dizer dos
autarcas locais, não se vê, para já, a necessidade de incrementar a habitação social. No entanto, se, no futuro, se vier
a justificar, a Junta de Freguesia estará atenta. Isso não
impede que a Junta de Freguesia não tenha planos para
habitação provando-o o loteamento da Bemposta onde a
autarquia pensa que poderão vir a ser construídas onze
habitações.
MONTES BALDIOS
São cerca de 350 hectares os montes baldios existentes
na freguesia de Reboreda e com agradável particularidade
de estarem quase todos florestados. A Junta de Freguesia
vai tirando algum rendimento, especialmente quando são
executados os chamados “cortes”.
ÁGUA DOMICILIÁRIA
Não há nenhum problema, já que a rede de água domiciliária abrange toda a freguesia, com alguns fontanários também a funcionarem.
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
A freguesia de Reboreda tem uma quase cobertura total
da rede de iluminação pública. Claro que com os últimos
temporais houve grandes avarias e algumas delas ainda
estão à espera de serem solucionadas pelos serviços da
E.D.P. que, segundo os autarcas, «demoram em demasia»,
e, às vezes, «não ligam nenhuma».
P.D.M.
Tanto o presidente da Junta, Lourenço Caldas Martins,
como o secretário, José Rodrigues Pereira, como o tesoureiro Joaquim José Roleira Afonso, consideram que a revisão
do P.D.M. é positiva, pois não só trará benefícios para a freguesia de Reboreda como igualmente os irão ter as outras
freguesias do concelho de Vila Nova de Cerveira.
FINANCIAMENTOS E OUTRAS AJUDAS
A Autarquia de Reboreda conta, apenas, com as verbas
do F.F.F. (Fundo de Financiamento das Freguesias) que
atingem cerca de 3.900 contos, algum rendimento pela venda de árvores dos montes e das consideráveis ajudas da
Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira.
OBRAS REALIZADAS
Alargamento e pavimentação, com rede de saneamento
e água, dos caminhos da Rua e do Bárrio; alargamento e
pavimentação dos caminhos de Zuraques e Lagos, dos
Lagos (Bemposta) e de Vila Verde.
Pavimentações dos caminhos de Gandarela, da Regueira

da Vaca, do Capão e da E.N. 13-Paredes-Cruzeiro de Leiras, e ainda pequenas pavimentações dos caminhos de
Lamela, Bemposta e Gandarela.
Alargamento do caminho Goriz-Cachada e também
alargamento e regadio do caminho das Telheirinhas.
Obras de remodelação da sede da Junta de Freguesia. E
elaboração dos projectos do edifício para o Jardim de Infância, Núcleo Escolar e A.T.L., da zona de lazer da Bemposta
e do loteamento urbano, igualmente da Bemposta.
Elaboração de um código de posturas para a freguesia
de Reboreda sendo, ao que se sabe, a única Junta de Freguesia do concelho que até agora o fez.
Criação de um símbolo heráldico da freguesia em substituição dos usados anteriormente.
Instalação de um polidesportivo, com balneários, mas,
infelizmente, como já referimos, pouco aproveitado.
A Junta de Freguesia de Reboreda também tem apoiado,
na medida do possível, actividades locais, especialmente
escolares e juvenis.
OBRAS A REALIZAR
Com conclusão, prevista, para o mês de Julho, o edifício
para o Jardim de Infância, Núcleo Escolar e A.T.L., a zona
de lazer da Bemposta com esperança que até final do corrente ano se venha a concretizar; prevista a pavimentação
do caminho da E.N. 13 à E.N. 13, passando por Gamil e
Gontige, bem como o caminho de Gandarela a Sua Quinta
(Gávea), cujo projecto está a ser elaborado.
Uma obra que a Junta de Freguesia de Reboreda
mais gostaria de ver concretizada, e na qual está a colocar todo o seu empenho, era a construção de um viaduto
no lugar de Vila Verde, na E.N. 13, para eliminar os
perigos do cruzamento ali existente, onde já se registaram oito acidentes mortais. A autarquia local,
juntamente com a Câmara Municipal de Vila Nova de
Cerveira, tem efectuado diligências junto de várias entidades para que o problema seja solucionado, em especial junto da delegação distrital da Prevenção Rodoviária Portuguesa.
Outros melhoramentos previstos são os arranjos de
diversos caminhos que se encontram em más condições, por
motivo das chuvas e temporais.
Como já salientamos no loteamento urbano da Bemposta, para onze habitações, em terrenos que são pertença da
Junta de Freguesia de Reboreda, as verbas a arrecadar serão
para efectuar novos melhoramentos na freguesia.
MOINHOS DA GÁVEA
Segundo nos foi declarado por Lourenço Caldas Martins, presidente da Junta de Freguesia, está a ser elaborado
um projecto para a recuperação dos “Moinhos da Gávea”,
juntamente com a antiga casa dos Serviços Florestais, em
que um moinho ficará a funcionar, como no passado, e instalar na restante área estruturas de cariz museológico onde
serão colocadas peças ligadas à agricultura e à etnografia,
com a instalação de um pequeno restaurante, em que possam vir a ser confeccionados os acepipes mais ligados à
gastronomia local.
ZONA DE LAZER DA BEMPOSTA
Relacionado com a futura zona de lazer da Bemposta é
de destacar que será constituída por várias estruturas, a instalar nas proximidades do fontanário e que englobarão ajardinamento, parques de estacionamento, colocação de bancos e de mesas, iluminação, de forma a que os habitantes da
freguesia de Reboreda e outros visitantes encontrem um
local agradável para poderem passar bons momentos de
descanso. O projecto está concluído e os terrenos são propriedade da Autarquia local, prevendo-se que a obra arranque brevemente, já que, e como atrás referimos, há a esperança de que a obra venha a ficar concluída até finais do
corrente ano.
NOTA FINAL
A finalizarmos mais uma reportagem sobre freguesias
do concelho de Vila Nova de Cerveira, resta-nos desejar o
que às outras desejamos.
Que continue, na senda do progresso, como até agora a
FREGUESIA DE REBOREDA.
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NADADORES DO
“CERVEIRA NATAÇÃO”

CAMPEONATO
DISTRITAL
JUVENIS

TORNEIO DE ABERTURA DE VERÃO DO
3.º AGRUPAMENTO REALIZADO EM
PONTE DE LIMA

25ª JORNADA
RESULTADOS
Neves, 1 - Torreenses, 2
Vit. Piães, 1 - Âncora Praia, 2
Vianense, 7 - Anha, 0
Darquense, 0 - Cerveira, 4
Qt. Oliveira, 0 - Valenciano, 1
Barroselas, 5 - Courense, 2
Valdevez, 2 - Lanheses, 0
Limianis, 7 - Melgacense, 0

CLASSIFICAÇÃO
Lidera o Vianense com
64 pontos, seguido do
Cerveira com 57.

CAMPEONATO
DISTRITAL
JUNIORES
Cerca de 130 nadadores em representação de 6 clubes da Associação de Natação
de Viana do Castelo, participaram no Torneio de Abertura de Verão destinado a atletas do 3.º Agrupamento, nascidos entre
1990 e 1993.
Foi a primeira vez que os jovens nadadores do Cerveira Natação participaram em
provas de 400 metros.
Revelando uma subida notória de rendimento, os nadadores cerveirenses melhoraram todos os seus recordes pessoais.
Fruto do reconhecimento do trabalho
que se está a desenvolver, aí está o convite
de participação para o IV Trofeu Internacional de Escuelas de Natacion “Ciudad de
Pontevedra” a realizar em 13 de Maio
naquela cidade galega, em que estarão presentes os clubes espanhóis de natação de
Redondela, Padron, Riveira, Ponteareas,
Lalin, Cerdeira e Pontevedra, além dos portugueses Sporting Clube de Braga, Clube
de Natação de Felgueiras, Escola Desportiva de Viana, Ginásio Clube de Vila Real e
Healt Clube Pinhais da Foz.
Resultados em Ponte de Lima - Mascu-

linos - 100 metros estilos - Nascidos em
1993: 1.º Rafael Ribas (1.57.45). Nascidos
em 1992: 1.º Gonçalo Ribeiro (1.55.87); 2º
Lucas Lopes (1.57.04). Nascidos em 1991:
4.º Bruno Cerqueira (1.41.81); 6.º Tiago
Antunes (1.44.88); 10.º Sérgio Barbosa
(1.53.80). Nascidos em 1990: 25.º Mateus
Lopes (1.53.42); 26.º Luís Goios (1.55.72).
400 metros crol - Nascidos em 1993: 1.º
Rafael Ribas (8.04.04). Nascidos em 1992:
1.º Gonçalo Ribeiro (7.41.86); 2.º Lucas
Lopes (7.58.88); 3.º Renato Vilas Boas
(8.36.12). Nascidos em 1991: 4.º Bruno
Cerqueira (6.53.95); 6.º Sérgio Barbosa
(7.15.64); 7.º Tiago Antunes (7.18.42); 11.º
Pedro Borlido (9.25.60). Nascidos em
1990: 22.º Luís Goios (7.22.32); 28.º
Mateus Lopes (8.17.51). Femininos - 100
metros estilos - Nascidos em 1991: 23.º
Alexandra Fonseca (1.55.08); 24.º Adriana
Costa (1.57.06); 25.º Catarina Terra
(1.57.55). 200 metros estilos - Nascidos
em 1990: 15.º Sara Ferreira (3.54.96). 400
metros crol - Nascidos em 1991: 21.º Alexandra Fonseca (7.38.98); 27.º Adriana
Costa (7.57.22).

FAÇA DE “CERVEIRA NOVA”
O SEU AMIGO
E COMPANHEIRO.
PODE CHEGAR A SUA CASA
QUINZENALMENTE
POR APENAS
2.500$00 AO ANO - € 12,5

PRECISA-SE
PESSOAL
INDIFERENCIADO
Contacto:
Telemóvel
965 644 297

CERVEIRA NOVA
O SEU JORNAL

2.500$00 / ANO
€ 12,5

Dias 4, 5 e 6 de Maio

HANNIBAL

CERVEIRA NOVA

(Maiores de 16 anos)

Locais de venda
em Cerveira:

Dias 11, 12 e 13 de Maio

IRMÃO ONDE ESTÁS
(Maiores de 12 anos)

Dias 18, 19 e 20 de Maio

INIMIGO ÀS PORTAS

Barbosa, Bouça &
Ferreira da Costa

CLASSIFICAÇÃO
Vai à frente o Vianense
com 56 pontos e menos
um jogo, seguido dos
Limianos com 54 pontos.

CAMPEONATO
DISTRITAL
INICIADOS
23ª JORNADA
RESULTADOS
Cerveira, 4 - Lanheses, 0
Vila Fria, 3 - Barroselas, 4
Ancorense, 1 - Valenciano, 6
Adecas, 4 - Darquense, 1
Grecudega, 4 - Vianense, 0
Caminha, 0 - Ponte Barca, 5

O Cerveira é o primeiro
classificado com 61
pontos.

CAMPEONATO
DISTRITAL
DA 1ª DIVISÃO

(Largo do Terreiro)

CAMPEONATO
DISTRITAL
DA 1ª DIVISÃO
DE HONRA
22ª JORNADA
RESULTADOS

30ª JORNADA
RESULTADOS
Maria Fonte, 2 - Merelinense, 1
Valenciano, 0 - Vianense, 3
Fão, 1 - Cabeceirense, 1
Amares, 3 - Mirandês, 0
P. Salgadas, 1 - Montalegre, 2
Taipas, 5 - Serzedelo, 0
Vilaverdense, 1 - Joane, 0
Neves, 4 - Limianos, 2
Terras Bouro, 2 - Monção, 1

CLASSIFICAÇÃO
1º - Taipas

63

2º - Maria da Fonte

58

3º - Serzedelo

55

4º - Joane

54

5º - Limianos

46

6º - Fão

43

7º - Terras de Bouro

43

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

23ª JORNADA
RESULTADOS
Castelense, 2 - Courense, 0
Correlhã, 5 - Vit. Piães, 3
Campos, 0 - Darquense, 2
Melgacense, 0 - Valdevez, 1
Ponte Barca, 1 - Torreenses, 1
Raianos, 0 - Cerveira, 2
Formariz, 2 - Alvarães, 1

CLASSIFICAÇÃO
1º - Atlético Valdevez

61

2º - Cerveira

49

3º - Ponte da Barca

47

4º - Courense

42

5º - Correlhã

39

6º - Darquense

35

8º - Vianense

42

9º - Vilaverdense

41

10º - Valenciano

40

11º - Amares

39

7º - Formariz

35

12º - Monção

39

8º - Torreenses

25

13º - Montalegre

36

9º - Alvarães

24

14º - Neves

33

10º - Vitorino de Piães

23

15º - Cabeceirense

32

11º - Campos

19

16º - Merelinense

32

12º - Castelense

17

17º - Mirandês

26

13º - Melgacense

17

18º - Pedras Salgadas

14

14º - Raianos

14

CASTIGOS DO CONSELHO DE
DISCIPLINA DA ASSOCIAÇÃO
DE FUTEBOL DE VIANA
CAMPEONATO DISTRITAL DA 1.ª DIVISÃO
DE HONRA
A DIRIGENTES
15 DIAS DE SUSPENSÃO E MULTA DE 10.000$00
Carlos José Rodrigues M. Pinheiro - Courense
José António Leite Truta - Alvarães
A TREINADOR
REPREENSÃO POR ESCRITO
Manuel Correia Guimarães - Águias do Souto
A MASSAGISTA
15 DIAS DE SUSPENSÃO E MULTA DE 5.000$00
Carlos Manuel Brito Guimarães - Águias de Souto

CAMPEONATO DISTRITAL DE JUVENIS

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

15 DIAS DE SUSPENSÃO E MULTA DE 5.000$00
Manuel José Esteves - Melgacense
A TREINADOR
REPREENSÃO POR ESCRITO
José Carmo Alves Novo - Anha

23ª JORNADA
RESULTADOS
Águias Souto, 6 - Fachense, 0
Moreira, 2 - Caminha, 5
Távora, 2 - Soutelense, 1
Paçô, 1 - Ambos Rios, 2
Nogueirense, 2 - Vit. Donas, 3
Neiva, 1 - Cabaços, 0

CLASSIFICAÇÃO
Papelaria Tali

CAMPEONATO
NACIONAL
DA 3.ª DIVISÃO
(Série A)

22ª JORNADA
RESULTADOS

(Rua Queirós Ribeiro)

(Maiores de 12 anos)
Horário das sessões:
Sextas e Sábados: 22h00. Domingos: 21h30.

Cerveira, 3 - Ancorense, 4
Valdevez, 3 - Valenciano, 2
Lanheses, 3 - Caminha, 3
Vit. Piães, 1 - Ponte Barca, 1
Vianense, 3 - Barroselas, 1
Limianos, 4 - Vila Fria, 4

CLASSIFICAÇÃO

SÓ

CINE-TEATRO DOS
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
FILMES EM EXIBIÇÃO

23ª JORNADA
RESULTADOS
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Lidera o Távora com 62
pontos, seguido do
Ambos os Rios com 50.

A DIRIGENTES

CAMPEONATO DISTRITAL DE JUVENIS
A DIRIGENTES
REPREENSÃO POR ESCRITO
João Luís Rebelo Araújo - Cerveira

CAMPEONATO DISTRITAL DE FUTSAL
MASCULINO
A JOGADORES
1 JOGO DE SUSPENSÃO
Paulo Tomé Rodrigues Gonçalves - Sport 5 - Monção

