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Freguesias do Concelho de 
Vila Nova de Cerveira 

 

MENTRESTIDO 

 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 MENTRESTIDO vem publicada na 9.ª 
página. 
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CERVEIRA NOVA 
 

Locais de venda 
 em Cerveira: 

 
Barbosa, Bouça &  
Ferreira da Costa 

(Rua Queirós Ribeiro) 
 
 

Papelaria Tali 

(Largo do Terreiro) 

ASSINAR 
“CERVEIRA NOVA” 

CUSTA 2 500$00/ANO 
€ 12,50 

30 QUARTOS  
C/CASA DE BANHO PRIVADA 

CRISTINA ISABEL 
 DA SILVA CANCELA 

Solicitadora 

Av. 1 de Outubro, 26 
4920-248 VILA NOVA DE CERVEIRA 

Tel./Fax: 251 79 43 45 

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

 

Profissionalismo / Eficiência / Simpatia 
 

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

S 

N 

STAND-BANGÚ 
 

COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS 
Financiamos até 48 meses 

É uma casa cerveirense que vos espera 
 
 

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

PRECISA DE FAZER  
ENCADERNAÇÕES? 

ENTÃO CONTACTE CERVEIRA NOVA  

 
 

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

AUTOMÓVEIS NOVOS E USADOS 
COMPRA, VENDA E TROCA 

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

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

 

FLOR E ARTE 
FLORISTA 

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

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

ESTAMOS NA INTERNET 
 

nos endereços 
 

http://cerveiranova.cjb.net 
e 

http://cerveiranova.øpi.com 

CONSULTÓRIO 
 MÉDICO 

CLÍNICA GERAL 
 
 

Linda Rosa Pinto 
 
 

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

Telem.: 96 614 88 72 

CERVEIRA NOVA - Edição n.º 679, de 20 de Maio de 2001 
 

CARTÓRIO NOTARIAL DE VILA NOVA DE CERVEIRA 
 

JUSTIFICAÇÃO / EXTRACTO 
 

     Certifico, narrativamente, para efeitos de publicação, que por escri-
tura lavrada no dia nove, de Maio, do corrente ano, a folhas vinte e três 
e seguintes do livro de notas para escrituras diversas número Sessenta 
e Cinco - D, do Cartório Notarial de Vila Nova de Cerveira, Agostinho 
Gonçalves da Costa, casado, natural da freguesia de Reboreda, conce-
lho de Vila Nova de Cerveira, residente no lugar do Prado, freguesia e 
concelho de Vila Nova de Cerveira, na qualidade de procurador de 
ERNESTO ANTÓNIO DAS DORES CONDE e mulher PAMELA HAZEL 
CONDE cidadã de nacionalidade Britânica, naturais ele da freguesia e 
concelho de Vila Nova de Cerveira e ela de Southampton-Inglaterra, 
residentes no Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, NIFS 
181 563 630 e 232 720 657, casados sob o regime da comunhão geral 
de bens. 
 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, nove de Maio de dois mil 
e um. 

O Segundo Ajudante, 
Maria José Arezes Lima de Carvalho 

 
 Que os seus representados são donos e legítimos possuidores, 
com exclusão de outrém, do prédio urbano, composto de casa de habi-
tação de um pavimento, com a área de quarenta metros quadrados, 
logradouro com a área de cinquenta metros quadrados e dois anexos 
com a área de doze metros quadrados, sito no lugar de Prado, fregue-
sia e concelho de Vila Nova de Cerveira, a confrontar do norte com 
caminho público, do sul, nascente e poente com herdeiros Família Mar-
reca, não descrito, na Conservatória do Registo Predial deste concelho, 
mas inscrito na respectiva matriz, em nome do justificante marido sob o 
artigo 442, sendo de 8.426$00 o seu valor patrimonial, a que atribuem o 
valor de cem mil escudos. 
 Que adquiriram o identificado prédio, por doação que lhe fez Alber-
to Portugal Marreca, solteiro, maior, no ano de mil novecentos e ses-
senta e dois, 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 oposi-
ção, 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 proprieda-
de, 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, justifi-
cando 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. 

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

Telemóvel: 609 82 23 60 
GUILLAREI – 36720 TUY 

VENDE-SE 
 

TERRENO 
PARA 

CONSTRUÇÃO 
c/1.000 m2 

Contacto: 
Telem.: 914 931 597 
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EM 5 DE AGOSTO REALIZA-SE 
O XI FESTIVAL FOLCLÓRICO 
DE SOPO 
 
 Está marcado, para o dia 5 de Agosto, o XI Festival 
Folclórico de Sopo, um certame que, de ano para ano, vai 
tendo maior projecção. 
 Agrupamentos de diversos pontos do País vão partici-
par num acontecimento que é organizado pelo Rancho 
Folclórico de Sopo e para o qual a Câmara Municipal de 
Vila Nova de Cerveira concedeu um subsídio de 250 con-
tos. 

O S. JOÃO, EM GONDAR,  
TEVE ANIMADOS ARRAIAIS 
 
 A tradição não se perdeu, em Gondar, e os festejos 
sanjoaninos, realizados em 23 e 24 de Junho, foram o sinal 
comprovativo. 
 Arraiais muito participados, com grande aderência 
popular e actos litúrgicos. Tudo integrado num programa 
variado que contribuiu para a deslocação de muitos foras-
teiros à freguesia de Gondar. 

DEZ DIAS COM FEIRA DO LIVRO 
EM VILA NOVA DE CERVEIRA 
 
 Já está marcada, de 20 a 29 de Julho, a realização da 
Feira do Livro de Vila Nova de Cerveira. 
 Um certame que, anualmente, tem lugar certo na sede 
do concelho cerveirense.  E que aliado à apresentação e 
venda de livros, tem também a particularidade de contri-
buir para a efectivação de outros eventos culturais e 
recreativos, durante os dez dias em que a Feira do Livro 
decorre. 

HOUVE FESTA RELIGIOSA 
EM REBOREDA 
 
 Na Gávea, na freguesia de Reboreda, realizou-se uma 
festividade religiosa na Capela de Santa Basalisa e S. 
Julião. 
 Actos litúrgicos assinalaram as celebrações que reuni-
ram um considerável número de fieis. 

BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA 
MUNICIPAL CORNES/NOGUEIRA/ 
REBOREDA COM UM PREÇO 
BASE DE 40 MIL CONTOS 
 
 Num anúncio da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Cerveira, publicado no “Correio de Cerveira”, vem referi-
do que as propostas para a empreitada de «beneficiação da 
estrada municipal Cornes/Nogueira/Reboreda» terão de 
ser apresentadas, até ao dia 13 de Julho, na secretaria de 
obras. 
 O preço base desta empreitada é de 40 mil contos, 
excluindo o IVA. 

APARECERAM MAIS ESQUELETOS 
NO TERREIRO, EM CERVEIRA 
 
 Como já temos noticiado, largamente, no Jornal 
“Cerveira Nova, nas escavações para as obras no Centro 
Histórico de Vila Nova de Cerveira têm aparecido ossadas 
e em número considerável. 
 Recentemente foram encontrados mais esqueletos e 
isto na escavação mais próxima da Igreja Matriz. 
 Como também já temos referido, o aparecimento das 
ossadas tem motivado grande curiosidade popular e a aten-
ção dos arqueólogos que têm examinado esses achados. 

TRÊS RUAS, EM CAMPOS, 
TIVERAM OBRAS DE 
BENEFICIAÇÃO 
 
 Na freguesia de Campos foram efectuadas obras em 
diversas vias, especialmente a nível de pavimento. 
 Foi colocado tapete, a betuminoso, na Rua Pires Zinão, 
o mesmo acontecendo (tapetes a betuminoso) na Rua 25 
de Abril e na Rua do Monte, mais conhecida por “Estrada 
do Sobreiro”. E foi, exactamente, na “Estrada do Sobrei-
ro”, que além do tapete ainda foi feito um alargamento da 
faixa de rodagem. 
 Todas as obras de pavimentação foram da responsabili-
dade da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, à 
excepção do alargamento da “Estrada do Sobreiro”, que 
foi por conta da Junta de Freguesia de Campos. 

MARCHAS, TUNAS ACADÉMICAS, 
ORQUESTRAS E CERIMÓNIAS 
RELIGIOSAS, EM CAMPOS,  
NOS TRÊS DIAS DE FESTEJOS 
A S. JOÃO 
 

 Foram três dias de grande animação, vividos na fregue-
sia de Campos, por ocasião dos festejos sanjoaninos, que 
atraíram à localidade grande número de visitantes. 
 As marchas, a actuação das tunas académicas, a parti-
cipação de orquestras e os cantares ao desafio, bem como 
a exibição de outros grupos de música ligeira deram, aos 
três dias de festa, a marca dos grandes acontecimentos de 
raiz popular. 
 Os actos litúrgicos, em louvor de S. João, também 
foram muito participados.  
 A Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira conce-
deu, de subsídio, às festas sanjoaninas,  em Campos 600 
contos. Primeiro 400 contos e depois mais 200 contos. 



Informação do Concelho 
Página 4 C E R V E I R A  N O V A 5-7-2001 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDALHA DE MÉRITO CONCELHIO 

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. 

Crónica da quinzena 
 

PARA QUE A MENSAGEM 
CHEGUE A TODOS OS LEITORES 

DE “CERVEIRA NOVA” 
 

 Na anterior edição de “Cerveira Nova” (20/6/2001) 
publicamos, na primeira página, as tradicionais 
“Quadras Sanjoaninas Com “Manjericos” Cerveiren-
ses”. 
 Por um problema de impressão do jornal, em alguns 
números da referida edição, as quadras referentes a 
Gondarém, Sopo e Vila Nova de Cerveira ficaram pou-
co visíveis. 
 Para os assinantes que receberam o exemplar de 
“Cerveira Nova” nessas condições vamos repetir as três 
quadras: 
 

GONDARÉM 
 

  Se no bailar, Gondarém, 
  Sempre teve primazia 
  Porque será que há desdém 
  Por trajo da freguesia? 
 

Rei da Gota 
 

SOPO 
 

  Em France, o S. João, 
  Tem capela p’ra arranjar 
  Não parece ser razão 
  P’ró bailarico falhar!... 
 

Folião Desiludido 
 

VILA NOVA DE CERVEIRA 
 

  Para Cerveira, S. João, 
  E sem te pedir favores 
  Dá poder de criação 
  A certos copiadores 
 

Néu Plágio 
 

 Como autor de todo o trabalho, embora colocasse 
em todas as quadras pseudónimos, ficaria frustrado se a 
mensagem não chegasse a todos os assinantes de 
“Cerveira Nova”. 
 Por isso a repetição das quadras dedicadas a Gonda-
rém, Sopo e Vila Nova de Cerveira. 
 

José Lopes Gonçalves 

PROTESTOS DE CAMIONISTAS E 
AUTOMOBILISTAS PELO MAU 
ESTADO DA E.N. 13 PASSARAM 
POR VILA NOVA DE CERVEIRA 

 Protestando pelo mau estado da Estrada Nacional 13, 
camionistas e automobilistas vieram de Valença até Viana 
do Castelo numa caravana com um número considerável 
de veículos. 
 Os protestos foram mais manifestos pelo facto da via 
internacional se encontrar assim há longo tempo tendo-se 
agravado, no passado inverno, sem que algum arranjo, de 
jeito, fosse efectuado. 

FEIRA DAS FREGUESIAS DE  
CERVEIRA VAI MOSTRAR A  
CULTURA DO CONCELHO 
 

Numa organização da Câmara Municipal, a Feira 
das Freguesias de Vila Nova de Cerveira vai decorrer no 
parque de lazer do Castelinho, de  6 a 8 de Julho. 

Esta iniciativa já tradicional no concelho será 
inaugurada pelo Presidente da Câmara Municipal, pelas 19 
horas do dia 6 – o “Dia dos Petiscos” -, ficando a anima-
ção da noite a cargo do Conjunto António Mafra. 

No “Dia do Mel” (7 de Julho), no recinto da Feira 
estará patente uma exposição de apicultura e haverá pro-
vas deste produto, permitindo ao público experimentar os 
diferentes sabores dos vários tipos de mel. 

Jogos tradicionais, escalada, slide e pinturas 
faciais são outros dos atractivos deste segundo dia do cer-
tame, que termina com um festival de música tradicional 
galaico-portuguesa, com a actuação, entre outros, do Gru-
po Coral de Venade e das Pandereteiras de Salceda 
(Galiza). 

No último dia (8 de Julho) – “Dia do Feirão” – 
será possível apreciar e adquirir todo o tipo de velharias e 
artesanato, numa mostra a que se junta uma feira típica 
com “produtos da horta”. Um grandioso Festival de Fol-
clore, com a participação dos ranchos folclóricos do con-
celho, encerra a edição de 2001 da Feira das Freguesias, 
uma iniciativa destinada a divulgar as artes, curiosidades e 
produtos das freguesias do concelho, que todos os anos se 
esmeram na decoração e originalidade dos seus “stands”. 

CERCA DE DUAS MIL PESSOAS, 
NUM SÓ DOMINGO, NO 
CASTELINHO, EM CERVEIRA 

 Foi no passado dia 17 de Junho (domingo) que no Cas-
telinho, em Cerveira, se reuniram cerca de duas mil pes-
soas vindas de diversos pontos do País. 
 Conforme “Cerveira Nova” tinha anunciado, mil pes-
soas vieram, num combóio especial, de Penafiel (S. Vicen-
te de Irivo) e as restantes, vindas de outras terras, desloca-
ram-se em autocarros e veículos ligeiros. 
 Houve festa animada onde não faltaram os sabores 
gastronómicos que são mais utilizados em confraterniza-
ções ao ar livre, não tendo também faltado a animação 
musical. 

OPERÁRIOS DA “TINTEX”, NA 
ZONA INDUSTRIAL (POLO 1), 
APAGARAM INCÊNDIO NAS 
INSTALAÇÕES DA EMPRESA 
 
 Um incêndio, que começou a deflagrar nas instalações 
da “Tintex”, na Zona Industrial de Vila Nova de Cerveira 
(Polo 1), foi extinto por trabalhadores da própria empresa. 
 Os Bombeiros Voluntários de Cerveira deslocaram-se 
ao local, mas não foi necessário intervirem, uma vez que o 
sinistro já havia sido extinto pelos funcionários da casa. 

UM RESIDENTE EM GONDAR 
FERIDO NUMA AGRESSÃO 
 
 Residente no lugar do Espírito Santo, na freguesia de 
Gondar, João Batista Araújo, de 57 anos, foi vítima de 
uma agressão, tendo ficado ferido. 
 Para receber assistência foi transportado pelos Bom-
beiros Voluntários de Cerveira ao Centro de Saúde local e 
depois ao Hospital de Santa Luzia de Viana do Castelo. 

CORAL POLIFÓNICO DE VILA 
NOVA DE CERVEIRA NO XV 
ENCONTRO INTERNACIONAL 
DA RIBEIRA DO BAIXO MINHO 
 
 Foi na Vila de Monção, e integrado na festa da Coca 
2001, que o Coral Polifónico de Vila Nova de Cerveira 
participou no XV Encontro Internacional de Corais da 
Ribeira do Baixo Minho. 
 Agrupamentos de Portugal e de Espanha integraram-se 
neste acontecimento que reuniu elevado número de parti-
cipantes. 

UM CÃO, EM COVAS, ATINGIU 
UMA CRIANÇA, DE 2 ANOS, E 
DEPOIS UM ADULTO, DE 55 ANOS, 
QUE FOI EM DEFESA DO MIÚDO 
 
 Nilton Quevin de Sousa Lopes, de 2 anos de idade, foi, 
no lugar de Vilares, na freguesia de Covas, atingido por 
um cão. Em defesa do miúdo foi Fernando Sousa Lopes, 
de 55 anos, que também foi mordido pelo cão. 
 Ambos os feridos foram assistidos no Centro de Saúde 
de Vila Nova de Cerveira, mas o Fernando Lopes teve de 
ser conduzido, pelos Bombeiros locais, ao Hospital de 
Santa Luzia de Viana do Castelo. 

TEM SEDE EM VILA NOVA DE 
CERVEIRA A RECÉM CRIADA 
ASSOCIAÇÃO DE ARTESANATO 
DO VALE DO MINHO 
 

 No Diário da República, de 5 de Junho de 2001, veio 
publicado que, no dia 20 de Abril de 2001, foi constituída 
a Associação de Artesanato do Vale do Minho, que tem 
como um dos objectivos «promover as artes e ofícios, con-
tribuindo para a dignificação dos artesãos e das activida-
des artesanais». 
 A sede da Associação de Artesanato do Vale do Minho 
localiza-se na Rua Costa Brava, em Vila Nova de Cervei-
ra. 
 O Presidente da assembleia geral da Associação é João 
Ribeiro Vaz de Carvalho, da direcção é Júlio Tristão 
Pereira Rebelo e do concelho fiscal é Hans Karl Baret. 
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Textos da responsabilidade do Gabinete de Imprensa da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira 

13 de Junho 
 
SUMÁRIO DA REUNIÃO 
 
Antes da Ordem do Dia 
- Venda de autocarros para sucata 
 
Ordem do Dia 
- Balancete 
- Alterações ao plano de actividades e ao orçamento municipais em vigor 
 
Património Municipal 
- Praia Fluvial da Lenta - Infra-estruturas de apoio 
 
Junta de Freguesia 
- Junta de Freguesia de Covas - Ampliação do cemitério 
- Junta de Freguesia de Loivo - Verba para caminhos 
- Junta de Freguesia de Loivo - Escola de Música 
 
Associações Culturais, Desportivas e Clubes 
- Associação Projecto - Projecto de desenvolvimento cultural para o Vale do Minho 2000/2006 
- Clube Desportivo de Cerveira - Subsídio para reparação de carrinha 
- Clube Desportivo de Cerveira - 1º Encontro Cerveirense do Desporto 
- Associação Portuguesa de Karaté-Do-Shotokai 
- Clube Celtas do Minho - Dia Mundial da Criança 
- Clube Náutico San Telmo - 1ª Ruta do Miño en Piragua 
 
Escolas do Concelho 
- Escola do 1º CEB de Vila Nova de Cerveira - Desaparecimento de material informático 
- Escola de Ratoeira, em Reboreda - Passeio Anual 
 
Assuntos de Interesse Municipal 
- Júlio Cristina Lameira Martins Alves - Interrupção de licença sem vencimento 
 
Loteamentos e Obras particulares 
- Processo de loteamento 7/01 - Junta de Freguesia de Candemil  
 
Expediente e Assuntos Diversos 
- Presidente da República - Visita a Vila Nova de Cerveira 
- Intempéries - Empréstimo 
- Bairro Social da Mata Velha, em Loivo - Reforço do empréstimo 
- Apoio a dependentes e semi-dependentes - Proposta 
- Bolsas de Estudo do Ensino Superior - Actas do júri 
- CEFA - Estágios de formandos dos PALOP 
- Protecção Civil - Actualização do Plano Municipal de Emergência 
- Direcção-Geral de Viação - Painéis publicitários 
- Área do Ensino Recorrente - Pedido de Subsídio  
- Águas do Minho e Lima - Subsídio à Bienal de Vila Nova de Cerveira 
- AMVM - Resolução 46/2001 da Presidência do Conselho de Ministros 
- AMVM - Estatutos e Acordo Parassocial da empresa de desenvolvimento de energia eólica 
- Adriminho - Programa ADAPT 
- Associação Bandeira Azul da Europa - Programa Eco-Escolas 
- ANMP - D.L. 292/2000 - Regulamento geral do ruído 
- ANAFRE - Instalações 
- ANAFRE - Apresentação 
- Instituto Superior Politécnico de Viana do Castelo - III Jornadas Internacionais de resíduos 
- Escola Superior de Educação de Viana do Castelo - Aquisição de dissertação de doutoramento 
- Santa e Real Casa da Misericórdia de Vila Nova de Cerveira - Apoio financeiro 
- Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Cerveira - G.P.I.s 
- Carta de Ana Maria da Cunha Montenegro - Estágio 
- BCP - Loja Atlãntico de Vila Nova de Cerveira - Indemnização 
- Associação de Jornalistas e Homens de Letras do Porto - Edição da obra "Quarteto para Som-

bras" 
- Lugares da feira semanal - Participações dos serviços de fiscalização 
- Projecto "Meninos da Net" 
- O Minhoto - Troféus desportivos 
- Carta de Eduardo J. Costa Caldas - Site Internet 
- Aprovação da acta em minuta. 

AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE COVAS E 
ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO 

 A reunião do executivo realizada no passado 
dia 13 de Junho ficou marcada pela atribuição 
de subsídios às juntas de freguesia e colectivida-
des do concelho. Paralelamente, foram aprova-
das as bolsas de estudo para os alunos do ensino 
superior público. 
 
 A junta de Covas recebeu uma compartici-
pação financeira de 1.500.000$00 para amplia-
ção do cemitério da freguesia enquanto a junta 
de Loivo foi apoiada com 2.000.000$00 para 

proceder a beneficiações na rede viária da fre-
guesia e 100$000$00 destinados à escola de 
música que, na actualidade, serve 33 alunos. 
 
 No capítulo desportivo, destaca-se a aprova-
ção de um subsídio no montante de 600.000$00 
ao CD de Cerveira para a reparação da carrinha 
do clube utilizada no transporte dos atletas das 
camadas jovens que, por vezes, é usada pela 
autarquia no apoio dispensado a outras associa-
ções do concelho. 

Bolsas de estudo para alunos do concelho 

 A Área do Ensino Recorrente e Educação 
Extra-Escolar do Centro de Área Educativa de 
Viana do Castelo foi comparticipada com 
50.000$00 para fazer face às despesas decorren-
tes da sua participação na feira das freguesias 
que, este ano, decorre nos dias 6, 7 e 8 de Julho. 
 Concluída a análise pormenorizada dos 
pedidos de concessão de bolsas de estudo a alu-
nos do ensino superior no ano lectivo 
2000/2001, os membros do júri decidiram man-
ter o apoio aos alunos Joana Patrícia Couto 

Carilho, Liliana Sofia Ávida Poço, Márcia Patrí-
cia Rocha Pinto, e Gustavo Pedro Costa Areias, 
tendo concedido duas novas bolsas de estudo 
aos alunos Saúl Augusto Conde Oliveira e Sofia 
Esmeriz Gomes. 
 Neste encontro, o executivo presidido por 
José Manuel Vaz Carpinteira decidiu igualmente 
adquirir 100 exemplares da obra "Quarteto para 
Sombras", da autoria de Cândido Peixoto Fer-
nandes, residente no concelho.  

FEIRA DAS FREGUESIAS ANIMA V.N DE CERVEIRA 
(Dias 6, 7 e 8 de Julho, no parque de lazer do Castelinho) 

 A Câmara Municipal de Vila Nova de Cer-
veira promove, em estreita colaboração com as 
juntas de freguesia, associações culturais e 
recreativas e Projecto de Luta Contra a Pobreza 
"Cerveira Fraterna", a V edição da Feira das 
Freguesias que, este ano, decorrerá nos dias 6,7 
e 8 de Julho, no parque de lazer do Castelinho. 
 
 O certame, dividido em três jornadas temáti-
cas (dia do petisco, dia do mel, e dia do feirão), 
tem início no dia 6, sexta-feira, pelas 21.00 
horas, com a concentração das juntas no cais e 

posterior desfile, ao som dos bombos e foguetes, 
até ao recinto da feira. Uma hora mais tarde, terá 
lugar a animação musical a cargo do conjunto 
"António Mafra". 
 
 No dia seguinte, sábado, a feira abre as por-
tas por volta das 15.00 horas, podendo o público 
presente apreciar a exposição de apicultura e 
assistir às provas de mel. A ideia é incentivar a 
sua produção, reforçar valores ligados ao asso-
ciativismo, e sensibilizar a população para a 
importância deste produto na alimentação.  

Festival de Música Tradicional promete noite animada 

 Durante a tarde, os mais jovens podem-se 
entreter a fazer escalada, slide ou pinturas 
faciais enquanto os mais velhos fazem pontaria 
no jogo da malha. A noite promete ser animada 
com o Festival de Música Tradicional que, a 
partir das 21.30 horas, junta no mesmo palco 
agrupamentos de ambos os lados da fronteira, 
nomeadamente, Cavaquinhos de Lovelhe, Gru-
po Coral de Venade, Pandereteiras de Salceda e 
Xistra de Coruxo. 
 
 O último dia do certame, cuja abertura está 
marcada para as 15.00 horas, pretende recriar as 

feiras de antigamente em que os produtos da 
terra, devidamente acomodados em cestas tradi-
cionais, eram vendidos pelas senhoras que tam-
bém os cultivavam. 
 
 Como complemento musical, surge o festi-
val folclórico que, estando marcado para as 
16.30 horas, reúne os ranchos folclóricos do 
concelho. Mais tarde, depois do jantar,  regressa 
a animação pela mão das juntas de freguesia 
que, desta forma, fecham com chave de ouro o 
certame deste ano. 

Riqueza etnográfica das quinze Freguesias num espaço comum 

 À semelhança dos anos anteriores, este 
acontecimento emblemático da divulgação etno-
gráfica do concelho, marcado para o parque de 
lazer do Castelinho, volta a reunir as quinze fre-
guesias do concelho num cenário próprio de 
uma aldeia serrana orgulhosa da sua identidade 
recreativa e musical e das suas tradições e costu-
mes seculares.  
 
 Cada freguesia disporá de um stand alusivo 
à realidade quotidiana do aglomerado rural, 
colocando à disposição dos visitantes os manja-

res tradicionais da localidade e evidenciando as 
vivências e facetas típicas que caracterizam as 
suas gentes.  Em alguns casos, serão recriadas 
algumas actividades ao vivo como a execução 
de artigos de cestaria ou peças de artesanato. 
 
 Os expositores estarão distribuídos de uma 
forma equilibrada pelo recinto da feira que, 
estando completamente protegido por uma carpa 
gigante, irá permitir quer uma circulação fluída 
das pessoas quer encontros amigáveis à volta de 
um petisco e um copo.  

Promover ofícios tradicionais e preservar identidade cultural 
 A organização, com o propósito de identifi-
car com rigor e fidelidade o ambiente de uma 
aldeia em dia de festa, vai embelezar o espaço 
com flores e tapetes de serrim e instalar arcos 
usados nas festividades. No exterior, estará 
patente uma exposição de espantalhos. A entra-
da é feita através da entrega de uma senha 
(desenho de um espantalho) elaborada pelas jun-
tas de freguesia e associações concelhias. 

 Para a autarquia cerveirense, a realização da 
V Feira das Freguesias apresenta como principal 
objectivo a divulgação dos valores etnográficos 
das quinze freguesias do concelho junto do 
público, contribuindo, com isso, para a promo-
ção de ofícios antigos e a preservação dos usos e 
costumes que, ao fim e ao cabo, representam o 
expoente máximo da nossa identidade cultural. 

"O REGRESSO DA MÚMIA" NO  
CINE-TEATRO DOS BOMBEIROS 

 A primeira quinzenal do mês de Julho reser-
va aos amante da sétima arte duas películas com 
argumentação distinta mas com a mesma quali-
dade cinematográfica. Nos dias 6, 7 e 8, encon-
tra-se prevista a projecção do filme "O Regresso 
da Múmia", realizado por Stephen Sommers, 
com os actores Brendan Fraser, Rachel Weisz e 
John Hannah.  
 
 Trata-se da sequela do filme "A Múmia" e, 
tal como este, está a redundar num verdadeiro 
sucesso de bilheteira. De reter, a monumentali-
dade dos cenários, os efeitos de transfiguração 
humana, e a prestação dos actores. Quem gosta 
de filmes-aventura, não deve pensar duas vezes.  

 No fim de semana seguinte, dias 13, 14 e 15, 
passa o drama romântico "Doce Novembro", de 
Pat O`Connor, com keanu Reeves, Charlize 
Theron e Jason Isaacs. Um remake de uma obra 
do final dos anos 60 que tem conquistado a criti-
ca e os cinéfilos.  
 
 Resumindo: trata-se de um publicitário dedi-
cado em exclusivo ao trabalho que resolve tirar 
uma férias. Nesse curto período, conhece uma 
mulher por quem se apaixona. O romance termi-
na bem mas com algumas peripécias pelo meio. 
Descubra quais. As sessões tem inicio às 22.00 
horas. 
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CARTÓRIO NOTARIAL DE VILA NOVA DE CERVEIRA 
 

A cargo do Notário Lic. Aníbal Castro da Costa 
 

 Certifico, para efeitos de publicação que, por escritura de hoje, 
lavrada de fls. 12, a fls. 13v, do livro 67D, deste Cartório, José Augusto 
do Poço, titular do B.I. n.º 1655185, emitido em 20/11/1989 pelo 
C.I.C.C. de Lisboa, viúvo, natural da freguesia de Sopo concelho de 
Vila Nova de Cerveira, onde reside no lugar de Cabral, que intervém 
neste acto em nome e representação de MÁRIO CUNHA OLIVEIRA, 
N.I.F. 167663259, e mulher CELINA DE JESUS ROCHA BRANCO OLI-
VEIRA, que também usa o nome de Celina de Jesus Rocha Branco, 
N.I.F. 196445442, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, 
naturais ele da freguesia de Gondarém e ela da freguesia de Sopo, 
ambas do concelho de Vila Nova de Cerveira, residentes em 56, Rue 
Gabriel Peri, 69100 Villeurbanne, em França, mas com residência oca-
sional no lugar de Cabral, da dita freguesia de Sopo, declarou que os 
seus representados são donos e legítimos possuidores, com exclusão 
de outrém, dos seguintes bens: 
 a) - Prédio rústico, composto por terreno de cultura, com a área de 
oitocentos metros quadrados, situado no lugar de Veiga de Bouças, 
freguesia de Sopo, concelho de Vila Nova de Cerveira, a confrontar do 
norte com Luís Pereira Rebelo, do sul com Isidro Branco, do nascente 
com Rego de Regadio e do poente com caminho público, omisso na 
Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Cerveira, inscrito na 
respectiva matriz, em nome do justificante marido sob o artigo 26, com 
o valor patrimonial de 2.387$00, e o valor atribuído de dez mil esudos; 
 b) - Prédio rústico, composto por terreno de cultura e vinha em 
ramada, com a área de mil e duzentos metros quadrados, situado no 
lugar de Campo da Santa, freguesia de Sopo, concelho de Vila Nova de 
Cerveira, a confrontar do norte com Rego Foreiro, do sul e nascente 
com Dimas da Rocha Branco, e do poente com Joaquim Luís Esteves, 
omisso na Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Cerveira, 
inscrito na respectiva matriz, em nome da justificante mulher sob o arti-
go 2.227, com o valor patrimonial de 11.710$00, e o valor atribuído de 
vinte mil escudos; 
 c) - Prédio rústico, composto por terreno de pinhal, com a área de 
novecentos metros quadrados, situado no lugar da Fonte da Mé de 
Baixo, freguesia de Sopo, concelho de Vila Nova de Cerveira, a con-
frontar do norte com Maria Júlia Branco, do sul com Luís Pereira Rebe-
lo, do nascente com caminho público e do poente com Junta da Fre-
guesia, omisso na Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de 
Cerveira, inscrito na respectiva matriz, em nome da justificante mulher 
sob o artigo 2.432, com o valor patrimonial de 1.102$00, e o valor atri-
buído de vinte mil escudos; e 
 d) - Prédio rústico, composto por terreno de pinhal, com a área de 
novecentos metros quadrados, situado no lugar da Fonte da Mé de 
Baixo, freguesia de Sopo, concelho de Vila Nova de Cerveira, a con-
frontar do norte com Luís Pereira Rebelo, do sul com Maria da Rocha 
Branco, do nascente com caminho público e do poente com Junta da 
Freguesia, omisso na Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de 
Cerveira, inscrito na respectiva matriz, em nome da justificante mulher, 
sob o artigo 2.434, com o valor patrimonial de 1.102$00, e o valor atri-
buído de vinte mil escudos. 
 Somam os bens o valor de setenta mil escudos. 
 Que os seus representados não são detentores de qualquer título 
formal que legitime o domínio dos referidos prédios, tendo-os adquirido 
no ano de mil novecentos e sessenta e três, por doação verbal feita por 
Eugénia Adelaide da Rocha, viúva, residente que foi na referida fregue-
sia de Sopo, não chegando todavia a realizar-se a respectiva escritura 
de doação. 
 Que no entanto, os seus representados, desde aquela data da 
aquisição, têm usufruído em nome próprio os referidos prédios, gozan-
do de todas as utilidades por eles proporcionadas, cultivando-os, 
colhendo os correspondentes frutos e rendimentos, pagando as respec-
tivas contribuições e impostos, com ânimo de quem exercita direito pró-
prio, sendo reconhecidos como seus donos por toda a gente, fazendo-o 
de boa fé, por ignorar lesar direito alheio, pacificamente, porque sem 
violência, continua e publicamente, à vista e com conhecimento de toda 
a gente e sem oposição de ninguém. 
 Que a posse assim exercida e mantida durante mais de vinte anos, 
lhes facultou a aquisição do direito de propriedade dos ditos prédios por 
usucapião, que, em nome dos seus representados, expressamente 
invoca para efeitos de Registo Predial, uma vez que não é susceptível 
de ser comprovada por qualquer outro título formal extrajudicial, esta 
forma de aquisição. 
 Está conforme e confere com o original na parte transcrita.  
 Cartório Notarial de Vila Nova de Cerveira, vinte e seis de Junho de 
dois mil e um. 

O Segundo Ajudante, 
Maria José Arezes Lima de Carvalho 
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Consultas de optometria e contactologia 
Cartão de crédito OPTIVISÃO 

* Lot.to da Escola Secundária, Bloco 2–Loja E–Tel. 258 931 200 / 201 / 202 
   4990 PONTE DE LIMA – Loja 1 
* C. Comercial Ilha dos Amores, Lote 2 – Loja 6 – Tel. 251 79 25 00 
   4920 VILA NOVA DE CERVEIRA – Loja 2 

“ C e r v e i r a  N o v a ” 
O mais antigo quinzenário do concelho 

Assinatura anual: 2 500$00 
€ 12,5  

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 

FARMÁCIA CERQUEIRA 

Ao seu dispor 
Rua Queirós Ribeiro, 23-25  

Telef.: 251 795 291  /  Fax: 251 795 285 
4920-289 VILA NOVA DE CERVEIRA 

OS NOSSOS ANUNCIANTES 
TÊM O PRIVILÉGIO DE VER AS SUAS 

EMPRESAS PUBLICITADAS, 
GRATUITAMENTE, NA INTERNET 

CONTABILIDADE 
(Gerência de um Cerveirense) 

Rua Rafael Andrade, 16 
1169-095 LISBOA 

Telefone: 218 850 439 
Fax: 218 850 771 

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

(Gerência de um Cerveirense) 
 

Rua Rafael Andrade, 16 
1169-095 LISBOA 

Telefone: 218 850 439  /  Fax: 218 850 771 

GUERREIRO, BARBOSA & MARTINS, L.DA 
 

Compra e Venda de Propriedades 

(Gerência de um  Cerveirense) 
Rua Rafael Andrade, 16 

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

 

VEFA TRAVEL - Viagens e Turismo, L.da 

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

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

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

QUALIDADE E SIMPATIA AO SEU DISPOR 

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

Travel 

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 

C 
E 
L 
E 
S 
T 
I 
N 
O 

 
T 
O 
R 
R 
E 
S 

♦ Eng.º Electrotécnico 
♦ Projectos Eléctricos 
♦ Projectos Telefónicos 
♦ Projectos de Gás 
♦ Assessoria técnica para pro-

jectos 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 

 
 

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 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
 

Ensino Básico (5º ao 9º) 
 

  
Ensino Secundário: 

 
1º Agrupamento - Cientifico Natural 

 
4º Agrupamento - Humanidades 

  
 

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

 

CURSO TECNOLÓGICO DE INFORMÁTICA   

 

VILA XIQUITA 
SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA 

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

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

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

LIC. N.º 4079 AMI 
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TENDO «COMO OBJECTIVO  
DA INVESTIGAÇÃO 

VILA NOVA DE CERVEIRA» 
 

 Aluna da ETAP Vale do Minho vence 
concurso “A Europa na Escola” 

 
       A aluna Catherine 
Sofia Correia do curso 
de Técnicos de Gestão 
do Ambiente, 11.º 
nível da Escola Tecno-
lógica, Artística e Pro-
fissional do Vale do 
Minho, venceu, numa 
das categorias, o con-
curso “A Europa na 
Escola” patrocinado 
pelo Conselho da 
Europa, pela Comis-
são Europeia e pela 
Fundação Europeia da 
Cultura e que tem 
como objectivo gené-
rico promover a 

dimensão europeia na educação. Participaram nesta activi-
dade alunos de diversas escolas dos Estados Membros da 
União Europeia e do Conselho da Europa mais de um 
milhão de jovens em 32 países. Em cada país o Ministério 
da Educação e os Centros de Educação Europeia organiza-
ram o concurso. 
 Em Portugal concorreram mais de 1.500 trabalhos, ten-
do a aluna deste estabelecimento de ensino sido a vence-
dora na categoria quatro, subordinada ao tema: “Melhor 
Ambiente para uma Melhor Europa”. Orientada pelo Pro-
fessor Pedro Ribeiro, a Catherine Correia fez um trabalho 
de investigação sobre a protecção do ambiente, escolhendo 
como objectivo da investigação Vila Nova de Cerveira. 
Partindo do levantamento da situação local desta Vila no 
que respeita ao ambiente apresentou propostas para 
melhorar as condições ambientais actuais, através da coo-
peração e do apoio das instituições e dos países da Europa. 
 Assim, no próximo mês de Julho, a aluna premiada irá 
deslocar-se a Amsterdão para receber o prémio das mãos 
da presidente do júri internacional Mrs. Doris Pack e goza-
rá de uma estadia de oito dias na Holanda onde poderá 
contactar com a realidade de outro país europeu tendo 
assim a oportunidade de compreender que, afinal, os pro-
blemas ambientais não têm fronteiras e que são uma res-
ponsabilidade de todos. 
 Para a direcção da ETAP Vale do Minho, este prémio é 
o corolário do esforço e do trabalho de toda a equipa de 
professores que, com seriedade e competência, têm vindo 
a desenvolver na/e para a comunidade onde esta escola 
está implantada, preparando jovens técnicos com qualida-
de e responsabilidade para a integração no mercado de tra-
balho nacional e europeu. 
 

ETAP Vale do Minho 

BODAS DE OURO MATRIMONIAIS 
ÁLVARO REBELO E EMÍLIA RAMOS  

 Num tempo em que as relações são normalmente tão 
efémeras, o cerveirense radicado em Lisboa Álvaro 
Augusto Rebelo completou, no passado dia 31 de Maio, 
50 anos de casamento com Emília Ramos, minhota tam-
bém, mas do concelho de Vieira do Minho. 
 O casal assinalou as bodas de ouro com uma missa na 
Capelinha das Aparições, em Fátima, para confirmação 
dos votos de casamento e troca de novas alianças. 
 Álvaro Augusto Rebelo, com 80 anos de idade, com-
pletados no passado dia 16 de Maio, e Emília Ramos, de 
74, feitos em Fevereiro, conheceram-se há mais de meio 
século em Lisboa, por intermédio de uma amiga comum, 
Florinda Esmoriz, também cerveirense, mas infelizmente 
já falecida. 
 Dois anos depois de terem casado, a vida levou-os até 
ao Brasil, onde viveram 16 anos e tiveram uma filha. Em 
1969 regressaram a Portugal, como sempre foi a sua inten-
ção, e radicaram-se em Lisboa, onde vivem até hoje. 

A EQUIPA DE FUTEBOL DE 
VETERANOS DE CERVEIRA 

VENCEU UM TORNEIO EM FRANÇA 
 

 Participou e venceu em Argenteuil, nos arredores de 
Paris, nos dias 9 e 10 de Junho, a equipa de futebol de 
veteranos de Cerveira. 
 Primeiro jogo ganhamos 7-0 e na final ganhamos 2-1. 
 Fomos muito bem recebidos pela comunidade Portu-
guesa de Argenteuil. Ficamos quatro noites na Casa da 
Juventude. Os atletas que participaram foram os seguintes: 
1 - João Araújo; 2 - Tiano; 3 - Néu Gordo; 4 - Berto; 5 - 
Barroso; 6 - Germano; 7 - Fernandes; 8 - Augusto Fran-
cês; 9 - Afonso; 10 - Quim; 11 - Moca; 12 - Quim Zé; 13 - 
Granja; 14 - Filipe; 15 - Tonico. Orientador - António Pra-
zeres. 

Um veterano jogador 

MANUEL PUGA  
HOMENAGEADO PELA ANTV 

 
 

 A Associação Nacional de Treinadores de Voleibol 
(ANTV) aproveitou o jantar oficial do seu III Encon-
tro, que está a decorrer em Vila Nova de Gaia, para 
homenagear uma das figuras de maior prestígio no des-
porto português: Manuel Puga. Antigo praticante de 
atletismo, futebol e principalmente de voleibol, onde 
militou, entre outros, principalmente no FC Porto, onde 
contribuiu para uma série de títulos quer como jogador 
quer como treinador, aquela figura impar do voleibol 
lusitano teve uma mais que justa homenagem, tendo 
sido entregue o Troféu ANTV - Carreira, visando dis-
tinguir uma vida à modalidade. Entre as diversas men-
sagens recebidas, destaque para o presidente da Câma-
ra Municipal de Vila Nova de Gaia, Luís Filipe Mene-
zes que salientou “o papel de destaque que Manuel 
Puga teve no desenvolvimento do desporto nortenho”, 
já que entre 1974 e 1990 foi representante da DGD no 
Porto. 
 

In - “O Jogo” - 24/6/2001 

LIVRES DE PERIGO 
 

 Acabou mais um ano lectivo. E para alguns encarrega-
dos de educação, os seus filhos já estão a salvo dos 
“perigosos” professores de Educação Física. E somos 
“perigosos” por cumprirmos a nossa obrigação enquanto 
docentes? Por valorizarmos e dignificarmos a nossa activi-
dade? Não se pode exigir uma escola com qualidade se 
não houver rigor e exigência por parte de toda a comuni-
dade educativa. 
 Quem tem experiência na actividade desportiva, sabe 
perfeitamente que é natural a ocorrência de algumas 
lesões, como seja as entorses, as luxações, entre outros. 
Somos todos conscientes dos eventuais riscos que algumas 
actividades acarretam. Embora as aulas sejam estruturadas 
para minimizar tais lesões, a verdade é que existe sempre 
probabilidade delas ocorrerem. Não pode acontecer alguns 
pais tentarem insultar e boicotar actividades que propomos 
na escola apenas porque os seus filhos não revelam inte-
resse e empenho nas mesmas! 
 Não estraguemos os nossos jovens! Como dizia um 
ilustre padre da nossa zona, os jovens são óptimos. Os 
adultos e educadores é que podem estragá-los! Mais do 
que a perfeição técnica ou a perfomance elevada, procura-
mos valorizar a atitude que os jovens devem ter em rela-
ção à actividade desportiva. Ao fim e ao cabo, transmiti-
mos valores que são fundamentais na nossa sociedade, que 
é cada vez mais competitiva, como seja o empenho, o 
espírito de sacrifício (para se atingir uma meta), a solida-
riedade, entre outros. Deixemos de proteccionismo exacer-
bados! Apenas estamos a limitar o seu crescimento sadio!. 
 

Luiz Carlos Lima Quarteu 

Carta ao director 
 
Plymouth (Inglaterra) 17 Junho 2001 
 
Ex.mo Sr. Director do “Cerveira Nova” 
 
 Em primeiro lugar quero saudar V. Ex.cia pelo traba-
lho que vem desempenhando na divulgação do desenvol-
vimento de várias actividades de Vila Nova de Cerveira 
por todos os cerveirenses espalhados pelo mundo. 
 Eu não sendo cerveirense de naturalidade, sou de cora-
ção, pois sou natural de Valença do Minho, mas o meu pai 
é natural de Vila Nova de Cerveira, mais propriamente de 
Campos, nascido no lugar da Furna. E também eu, como 
muitos cerveirenses e minhotos, tive a necessidade de dar 
novos rumos à minha vida, pois eu trabalhei alguns anos 
na que já foi prestigiada firma “Trindade & Lima, L.da, 
mas senti que, embora eu gostasse dos patrões e demais 
colegas, aquilo não era futuro para um jovem ambicioso 
como eu. Então ingressei na briosa Marinha de Guerra 
Portuguesa, com vontade de aprender uma profissão, mas 
sobretudo com muita vontade de honrar a nossa ditosa e 
amada pátria. Ingressei em 30 de Junho de 1990 e nesse 
dia à noite na coberta (caserna) chorei, porque os homens 
também choram, de saudade dos meus familiares, dos 
Bombeiros Voluntários de Cerveira, onde servi com toda a 
minha dedicação sem nunca pedir nada em troca como é 
apanágio de todo o “soldado da paz”, e também do Clube 
Desportivo de Cerveira, onde partilhei momentos inesque-
cíveis com o nosso saudoso “Viegas”, o Tó, o “Speed” e o 
sr. Júlio, não esquecendo o sr. Duro.  
 Mas deixemos os saudosismos, e salientando uma frase 
da minha tia, a D. Fernanda Barreira que se encontra em 
Winnipeg (Canadá): “felizes aqueles que nunca abando-
nam o seu ninho”. E como os marinheiros também têm um 
pouco de emigrante, cá estou, em Inglaterra, até início de 
Julho, representando Portugal da melhor maneira que nos 
caracteriza como um povo amável, profissional e dedica-
do, em exercícios navais com a Marinha Inglesa. Estive-
mos também na Escócia, num momento inerquecível para 
mim, que foram as comemorações do centenário dos sub-
marinos da “Royal Navy UK”, que decorreram em Fasla-
ne, uma base que foi secreta durante a “guerra fria”, no 
período de 28 de Maio a 3 de Julho de 2000, inerquecível 
e único pois reuniram-se submarinos de todo o mundo, o 
que há alguns anos atrás infelizmente era impossível de 
reunir, como os russos, americanos, ingleses, franceses, 
alemães, espanhóis, etc.. 
 Durante as comemorações houve vários eventos que 
proporcionaram às guarnições dos inúmeros submarinos 
visitas a monumentos, destilarias onde se fabrica o famoso 
“chá frio”, muitas vezes referenciado pelo sempre bem 
disposto locutor da nosso RCC, o sr. Fernando Mota, hou-
ve também um desafio de futebol entre um combinado de 
jogadores de vários países contra a selecção de marinhei-
ros ingleses. O resultado foi de 6-2 a favor dos Britânicos, 
mas isso não era o mais importante, o importante era o 
momento de paz e concórdia entre os homens. O momento 
alto das comemorações foi o desfile dos países participan-
tes frente a “S. Majestade Real a Princesa Ana”, onde a 
nossa briosa Marinha brilhou com todo o brio, pompa e 
circunstância, que o momento assim o merecia. Ao nosso 
nível só os nossos “colegas” russos que se mostraram ao 
nível dos desfiles que vocês só viram através da TV. 
 Terminadas as comemorações foi a vez de sairmos 
para o mar para escrever mais uma página dourada da nos-
sa Marinha Portuguesa, que foi um exercício histórico 
com o submarino de salvamento “L.R.5” que todos pude-
mos ver nos momentos dramáticos do malogrado submari-
no russo “Kursk”, em que se efectuou um acoplamento 
entre o “L.R.5” e o “N.R.P. Delfim” à profundidade de 
145 mt.s e alguns elementos tiveram a oportunidade de se 
transferir do nosso submarino para um navio de apoio sue-
co, de seu nome “Belos”, que se encontrava à superfície. 
Foi sem dúvida um momento histórico que eu emocionado 
partilho com o nosso excelente meio de divulgação que é o 
“Cerveira Nova” e também para todos os cerveirenses 
espalhados pelo nosso pequeno planeta terra. 
 Um saudoso abraço para todos os cerveirenses e para 
V. Ex.cia sr. Director e toda a equipa do “Cerveira Nova” 
que tanto prezo ler. 
 
 

O vosso fiel leitor 
Paulo Jorge Pereira de Oliveira 

Cabo Electricista 
N.R.P. Delfim 



IPJ APROVA CAMPOS DE “FÉRIAS EM MOVIMENTO” 
PERÍODO DE INSCRIÇÃO PARA JOVENS 

 Milhões, e milhões de almas, na sua ignorância, tem 
procurado Deus onde Ele não está; pois sendo Senhor 
do céu e da terra, não habita em templos feitos por 
mãos de homens. Actos, 17:24. 
 Milhões de pessoas, fieis às religiões inventadas 
pelo homem, tem andado às apalpadelas procurando 
Deus e prestando culto aos ídolos, desconhecendo que 
Deus, o Ser Supremo, e infinitamente espiritual, não 
podendo, por conseguinte, ser semelhante ao oiro, ou à 
prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação 
dos homens. Actos 17:29. No entanto, O Senhor não 
está longe de todos aqueles que O invocam, amam e 
adoram em espírito e em verdade, pois um dos Seus 
atributos é a omnipresença. Por isso o salmista diz: 
Para onde me irei do Teu Espírito, ou para onde fugirei 
da Tua face? Se subir ao céu, Tu aí estás; se fizer no 
Sheol a minha cama, eis que Tu ali estás também. Sal-
mos, 139:7,8. 
 O Judaísmo é a religião dos judeus. Os mistérios, os 
ritos e os sacrifícios praticados nessa religião, porém, 
foram abolidos pela morte de Cristo. 
 Nosso Salvador deixou do Seu corpo no mundo 
apenas o Seu sangue. O Seu corpo, levou Jesus quando 
subiu ao Céu. Porém, o Seu sangue precioso, deixou-o 
aqui em baixo. E é esse sangue que redime, que justifi-
ca, que purifica de todo o pecado, e com o qual fomos 
comprados para Deus. Por isso se lê no Apocalipse que 
os remidos entoavam um novo cântico, dizendo: 
 Digno és, Senhor, porque foste morto, e com o teu 
sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e 

língua, e povo, e nação. Apoc. 5:9. Meditemos nos 
erros chocantes e monstruosos em que a humanidade se 
tem revelado a procurar a paz consigo mesma e com 
sacrifícios humanos, desviados da palavra de Deus. 
 Cada forma de erro, na doutrina e perversidade tem 
sido ligada com o nome da religião. Voltemos agora 
para o Cristo de Deus. Deixemos passar todos os mes-
tres em religião e detenhamo-nos perante Jesus, o Mes-
tre Divino, que nos revela a sabedoria de Deus para 
resolver os problemas da alma. As perguntas que os 
homens mais inteligentes, tem formulado e debatido 
em vão, encontram a resposta categórica e concreta 
numa só hora, a hora solene da agonia do Salvador do 
mundo, na cruz. O sorriso de paz e de triunfo, que res-
plandeceu no Seu rosto, rompeu a escuridão do deses-
pero do mundo com a luz da reconciliação com Deus, 
quando na ocasião de render o Seu espírito, disse: - 
Está tudo consumado. E desde então nenhuma alma 
tem necessidade de andar mergulhada em trevas. 
Seguir esta luz é o mesmo que penetrar e alcançar a luz 
da Vida. 
 Os fundadores das religiões que existem no mundo 
jazem nos seus túmulos. Jesus Cristo, porém, venceu a 
morte, e diz: Eu sou o que fui morto, mas eis aqui estou 
vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e 
do inferno. Apoc. 1:18. 
 Eles foram simples homens mortais; Jesus Cristo é 
Deus manifestado em carne, Deus num corpo humano, 
com uma alma humana. E oferece, não uma religião, 
mas Vida. 

 Caro leitor: Estou a chegar ao fim. Não necessito de 
dizer mais. Apenas quero convidá-lo a aceitar e a obe-
decer aos ensinamentos d’Aquele que é a Palavra viva 
de Deus. Os ensinamentos de Cristo tem poder. São 
palavras vivas, cercadas de um sopro vital e de um bri-
lho celestial comparado com os quais muita literatura 
das religiões dos homens é morta. Os reinos deste mun-
do perecem, os tronos desmoronam-se, as nações divi-
dem-se na História, os regimes políticos falham, mas 
mais firmes que os montes eternos, as palavras de Cris-
to vivem sempre, porque não podem morrer, pois con-
tém o Espírito de Deus. Glória ao Salvador. 
 

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 - ASSEM-
BLEIA DE DEUS, pelo telefone 258 721 982, nosso 
representante em Caminha, Cerveira, etc..  
 Se desejar, pode visitar o nosso web site na Inter-
net: www.igrejaemanuel.com 
 Ou escrever para: 
ASSEMBLEIA DE DEUS EMANUEL  
14, Connecticut Ave. 
BAY SHORE – NY 11706 
U.S.A. 

A PALAVRA DE DEUS 
 

POR: Manuel Venade Martins (pastor) 
E eu vos digo a vós: Pedi e dar-se-vos-á; buscai e achareis; batei e abrir-se-vos-á; porque  

qualquer que pede recebe; e quem busca acha; e a quem bate abrir-se-lhe-á. S. Lucas, 11:9-10 
 

COMENTÁRIO 316 
BUSCAR A DEUS  
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ARISTIDES MARTINS 
 

ADVOGADO 
 

Av. Heróis do Ultramar, 42 – 1º 
4920 VNCERVEIRA 

 

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

 

 

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

Av. 1.º de Outubro 
Edifício Vila Nova, Loja U 
4920-266 V.N.CERVEIRA 

Telefone: 251 794 780 

CINÉSIOTERAPIA 

MASSAGEM DE RECUPERAÇÃO 

ELECTROTERAPIA 

DRENAGEM LINFÁTICA 

MESOTERAPIA 

TRATAMENTO DE VARIZES 

TRATAMENTO DE CELULITE 

Directora Clínica: 
Dr.ª Ana Maria Pedra 
(Consultora de Clínica Geral) 

Consultas de Ortopedia e 
Psicologia 

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

ASSINAR 

“CERVEIRA NOVA” 

CUSTA 2 500$00/ANO 

 
CEFF 

Municipal 

 
Montante das 
candidaturas 

Financiamento proposto 

Infra-estruturas 
Florestais 

Vigilância 
Móvel 

Vigilância 
Florestal 

Total 

A. de Valdevez 4.100  1.600 2.350 3.950 

Caminha 11.490 4.044 1.100  5.144 

Melgaço 6.150 3.413 2.150  5.563 

Monção 7.002 3.345 2.150  5.495 

Paredes Coura 9.450 4.425 1.100 2.350 7.875 

Ponte da Barca 1.650  1.650  1.650 

Ponte de Lima 4.100  1.100 2.350 3.450 

Valença 10.825 3.412 1.100  4.512 

V. Castelo 4.100  2.150 2.450 4.600 

V.N.Cerveira 9.610 4.245 1.100  5.345 

VALIMA 50.800 18.600   18.600 

TOTAL 119.277 41.484 15.200 9.500 66.184 

5.345 CONTOS PARA VILA NOVA DE CERVEIRA 
COMISSÃO NACIONAL ESPECIALIZADA 

DE FOGOS FLORESTAIS 
MAPA DE FINANCIAMENTOS/2001 
DISTRITO DE VIANA DO CASTELO 

 
(Valores em contos) 

 De 16 de Julho a 13 de Setembro de 2001, 
período correspondente às Férias de Verão, a 
Delegação Regional do Instituto Português da 
Juventude sugere aos jovens do distrito de Viana 
do Castelo que ocupem os seus tempos livres de 
forma saudável e criativa. Para o efeito, aprovou 
28 campos de férias, envolvendo 11 entidades. 
As inscrições decorrem até 7 dias antes do início 
do campo escolhido. 
 Para o período de Verão foram aprovados, 
pelo Instituto Português da Juventude, 10 Cam-

pos de Férias Residenciais, a realizar no distrito 
de Viana do Castelo, podendo participar jovens 
com idades compreendidas entre os 14 e os 18 
anos. 
 Campos de Férias Não Residenciais, foram 
aprovados 18. Nestes campos podem participar 
jovens dos 8 aos 12 anos. 
 As entidades envolvidas nos Campos de 
Férias a realizar nas Férias de Verão são onze: 
Associação Social Recreativa Juventude de Vila 
Fonche, Centro Juvenil da Santa Casa da Miseri-

córdia de Ponte da Barca, Associação de Basque-
tebol de Viana do Castelo, Sociedade de Instru-
ção e Recreio Ancorense, Associação Cultural 
Recreativa do Rancho Folclórico da Ribeira, 
Viana 2001, Grupo Expedicionário de BTT, 
Centro Desportivo e Cultural de Outeiro, Sport 
Clube Vianense, Associação de Pais e Encarre-
gados de Educação da Escola da Avenida e 
Associação de Pais da Escola Básica de Arcos de 
Valdevez. 

FUNERAIS 
 

EM REBOREDA 
 

 Foi a sepultar, para o Cemitério Paroquial de Rebore-
da, Brasília Dorinda Morais que faleceu no Hospital de 
São João do Porto. 
 

EM CORNES 
 

 Para o Cemitério Paroquial de Cornes foi a sepultar 
Manuel Afonso Ribeiro, viúvo, de 90 anos, que residia 
no lugar de Campelo. 
 

EM SOPO 
 

 José Sá Fonseca, viúvo, de 86 anos, que residia no 
lugar de France, foi a sepultar para o Cemitério Paroquial 
de Sopo. 
 

 Ás famílias de luto apresentamos condolências. 

CAMPEONATO DISTRITAL DE 
FUTEBOL DO INATEL 

ÉPOCA 2001/2002 
 

 Vai o Inatel promover mais um Campeonato Distrital 
de Futebol, na época 2001/2002, para as Associações filia-
das. 
 As inscrições encontram-se abertas de 1 de Julho a 15 
de Agosto, na Delegação do Inatel, à Rua de St. António, 
117 - Viana do Castelo. 
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FREGUESIAS DO CONCELHO DE VILA NOVA DE CERVEIRA 
MENTRESTIDO 

 
IGREJA PAROQUIAL, CAPELAS DE NOSSA SENHORA DA AJUDA E DE S. JOSÉ, SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA, 

CEMITÉRIO PAROQUIAL, CRUZEIROS, ESCOLA PRIMÁRIA, JARDIM DE INFÂNCIA, CANTINA ESCOLAR 
E LAVADOUROS PÚBLICOS, SÃO MARCOS A ASSINALAR. 

 
Reportagem: José Lopes Gonçalves 

 A Paróquia de Mentrestido, que tem como padroeira 
Santa Cristina, é uma freguesia cerveirense, com uma 
área de cerca de 487 hectares e que se situa a 13 quilóme-
tros da sede do concelho. 
 No seu território encontra-se a Igreja Matriz, o Cemité-
rio Paroquial, capela de Nossa Senhora da Ajuda, , sede da 
Junta de Freguesia, Capela de S. José, Escola Primária, 
Jardim de Infância, Cantina Escolar e os cruzeiros, que são 
quatro, localizados no lugar da Igreja, no Monte de Nossa 
Senhora da Ajuda, no lugar da Cheira e no lugar do Casal, 
e lavadouros públicos. 
 
POPULAÇÃO, FOGOS E ELEITORES 
 Cerca de 400 habitantes, os fogos são 148 e os eleito-
res rondam os 278. 
 No número de fogos estão incluídas 25 casas que per-
tencem a emigrantes e também a outras pessoas que vêm 
passar férias ou fins de semana. 
ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 
 Junta de Freguesia: Presidente - António João Fer-
nandes Gomes; Secretário - Filipe Manuel da Silva Amo-
rim; Tesoureiro - João Manuel Gonçalves Araújo. 
 Assembleia de Freguesia: Presidente - Manuel Antó-
nio Correia; 1.º Secretário - Isabel Maria Gonçalves Bran-
dão; 2.º Secretário - Carlos Manuel Pereira Pinheiro; 
Vogais - Joaquim Gonçalves Araújo, Artur Gomes Fer-
nandes e João Tiago Pacheco Gomes. 
ENSINO, DESPORTO E ACÇÃO SOCIAL 
 No sector do Ensino referência para a Escola do 1.º 
Ciclo do Ensino Básico (ex-Escola Primária) com uma fre-
quência de 12 alunos, o Jardim de Infância com 14 crian-
ças (5 de Mentrestido, 5 de Candemil e 4 de Gondar). 
 Funciona, diariamente, a Cantina Escolar, que serve 33 
refeições, a 26 crianças e a mais 7 adultos (professores e 
pessoal auxiliar). 
 No Desporto há a particularidade de existir um campo 
de futebol mas que não é utilizado devido a haver, na fre-
guesia, um número reduzido de jovens e esses mesmos 
jovens mostrarem pouco interesse pela prática do despor-
to-rei. 
 No entanto e ainda de características desportivas, há a 
registar os torneios, semanais, do jogo da malha, um acon-
tecimento a que as pessoas da localidade dão a sua adesão 
e que se enquadra nas características dos chamados jogos 
tradicionais. 
 Na Acção Social destaca-se a existência de uma carri-
nha, de 9 lugares, para transporte de idosos e de crianças 
para o Jardim de Infância, algumas vindas de Candemil e 
Gondar, graças a um protocolo entre a Junta de Freguesia 
de Mentrestido e a Câmara Municipal. O Apoio Domici-
liário, a oito idosos, que é prestado pelo Centro Paroquial 
de Covas. Futuramente está previsto, até já há um plano 
para isso, de reunir, na freguesia de Gondar, num único 
centro de dia, os idosos de Mentrestido, Candemil e Gon-
dar. 
 Ainda na área da acção social os autarcas de Mentresti-
do veriam, com bons olhos, o aproveitamento da residên-
cia paroquial, há muito desabitada, sugerindo até que o 
imóvel viesse a servir para acções de interesse local de ini-
ciativa dos jovens da freguesia. 
SANEAMENTO BÁSICO 
 A falta de saneamento básico é um dos problemas de 
Mentrestido, aliás como também o é da maioria das fre-
guesias do concelho de Vila Nova de Cerveira. 
 As antiquadas fossas vão sendo ainda e deverão conti-
nuar a ser, por longo tempo, a precária e anti-higiénica 
solução. 
HABITAÇÃO SOCIAL 
 Segundo nos afirmou António João Fernandes Gomes, 
presidente da Junta de Freguesia, confirmado pelo secretá-
rio, Filipe Manuel da Silva Amorim, e pelo Tesoureiro, 
João Manuel Gonçalves Araújo, a habitação social não 

aparece como um problema na freguesia de Mentrestido. 
No entanto, se um dia vier a surgir, os autarcas estarão 
atentos já que o terreno para a hipotética construção não 
deveria ser difícil de arranjar. 
ÁGUA DOMICILIÁRIA 
 A rede de abastecimento de água domiciliária abrange 
toda a freguesia, não se registando nenhum problema de 
maior, havendo ainda a salientar o funcionamento de 
alguns fontanários públicos. 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
 A maior parte da freguesia já se encontra abrangida 
pela iluminação pública, estando, para breve, a colocação 
de novas extensões de linha, da Cheira à Costinha, da Cos-
tinha às Cartas e do Val da Cal à Curva de Molelo. Logo 
que isso aconteça toda a localidade ficará coberta. 
MONTES BALDIOS 
 Cerca de quarenta por cento da área da freguesia de 
Mentrestido é ocupada por montes baldios. 
 Neste momento mais ou menos metade desses monta-
dos encontram-se com arvoredo, enquanto a outra metade 
está devastada devido aos incêndios dos últimos anos. A 
reflorestação dos montados tem sido feita pela Autarquia 
local, dado que os Serviços Florestais, segundo afirmou o 
presidente da Junta de Freguesia, nada têm feito. 
 No entanto e durante o mandato dos actuais autarcas 
não tem havido venda de pinheiral. 
P.D.M. 
 A revisão do P.D.M. (Plano Director Municipal) pode-
rá trazer benefícios para a freguesia de Mentrestido, espe-
cialmente no que toca à construção particular, e isto quan-
do já se prevê a segunda fase de um loteamento. 
OBRAS REALIZADAS 
 Abertura e pavimentação, em tapete, do caminho que 
vai do lugar das Pedras ao Redolho; alargamento e pavi-
mentação, a betuminoso, do caminho da Cheira; ligação da 
estrada municipal ao Lombo do Casal; as obras do parque 
de estacionamento, próximo da Igreja Paroquial; alarga-
mento e pavimentação, em tapete, do caminho que vai do 
lugar do Val da Cal à Corredoura; pavimentação, a tapete, 
e arranjo das bermas da estrada Municipal que vai do Alto 
de Mentrestido até ao extremo com São Martinho de Cou-
ra; alargamento e pavimentação, com tapete, da estrada 
que vai da Cheira à Cruz do Casal; pavimentação, com 
calçada, do caminho da Costinha ao lugar das Pedras, e 
também a pavimentação, com calçada, do caminho da Por-
tela; arranjos nos caminhos da Devesa Funda e da Cheira; 
pavimentação, com tapete, da estrada que vai do lugar da 
Veiguinha ao extremo com Sapardos; obras de beneficia-
ção na Escola Primária e a instalação da Cantina Escolar; 
sinalização dos lugares da freguesia com placas identifica-
tivas; instalação, para regadio, do lugar da Cheira ao lugar 
da Capela e arranjo, também para regadio, do fundo da 
Presa de Gontige; plantação de árvores no monte de Nossa 
Senhora da Ajuda e instalação de cinco fontes aproveitan-
do a água de um nascente que em tempos idos abasteceu a 

freguesia e que depois ficou abandonado; remodelação de 
um bar existente no recinto (futura zona de lazer) da cape-
la de Nossa Senhora da Ajuda e instalação de duas casas 
de banho (melhoramentos com os apoios da Câmara 
Municipal, da Junta de Freguesia e da população de Men-
trestido); calcetamento do caminho que vai do Cemitério à 
estrada municipal; apetrechamento da sede da Junta de 
Freguesia com material informático; Brasão da Freguesia; 
compra de uma carrinha nova, de 9 lugares, já que a ante-
rior estava em muito mau estado; compra de um moto-
cultivador e de outros utensílios para o serviço da Autar-
quia local; contratação de um cantoneiro, permanente, e de 
dois eventuais; e aquisição de um alarme para colocação 
na sede da Junta de Freguesia. 
LOTEAMENTO 
 A primeira fase de um loteamento, que englobará 16 
habitações, tem o projecto em apreciação e situa-se entre o 
Cruzeiro de Nossa Senhora da Ajuda e o Penedo da Costi-
nha. 
 Quanto à segunda fase a previsão indica que será do 
Penedo da Costinha às Cartas. 
QUATRO LAVADOUROS PÚBLICOS 
A FUNCIONAR E DIVERSOS FONTANÁRIOS 
 Existem em Mentrestido quatro lavadouros públicos, 
todos em funcionamento: Val da Cal, Covelo, Cheira e 
Fiães. 
 E os fontanários: te da Barreira”, na Cheira, 
“Fontanário do Ribeirinho”, no Carvalhal, “Fontanário”, 
em Val da Cal, anexo ao tanque de lavar roupa, 
“Fontanário da Granja”, e ainda fontanários nos lugares de 
Tou-Rio, Casal (“Fonte do Marrão”) e Candeeiras. 
APROVEITAMENTO DE ÁGUA PARA  
FINS AGRÍCOLAS E COMBATE A  
FOGOS FLORESTAIS 
 Dentro ainda das obras realizadas a Junta de Freguesia 
de Mentrestido procedeu ao aproveitamento da água de 
uma nascente da denominada “Mina do Melo”, situada 
num monte baldio. A água, através de canos apropriados, 
tem ligação até ao lugar dos Fiais, onde pode ser utilizada 
para fins agrícolas e também, quando necessário, para 
combate a fogos florestais. No ano passado foi usada no 
combate a incêndios nos montados. 
OBRAS A REALIZAR 
 Continuação das obras do parque de lazer, na Senhora 
da Ajuda; alargamento do Cemitério Paroquial (já se torna 
pequeno). Espera a Autarquia local, e no tocante ao alar-
gamento do Campo-Santo, que os proprietários dos terre-
nos previstos para o alargamento os queiram vender a pre-
ços acessíveis, visto tratar-se de um empreendimento do 
maior interesse público. 
 Prevista a reparação de mais alguns caminhos e obras 
de beneficiação da sede da Junta de Freguesia, bem como 
o arranjo do espaço junto ao edifício da Autarquia. 
 Um dos anseios da Junta de Mentrestido é a aquisição 
de um tractor para colocar ao serviço da freguesia. 
FINANCIAMENTOS E OUTRAS AJUDAS 
 A freguesia de Mentrestido, no tocante a financiamen-
tos conta, apenas, com as verbas do F.F.F. (Fundo de 
Financiamento das Freguesias), com a venda de alguns 
terrenos para a construção e com as consideráveis ajudas 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira. Aliás, e 
relativo às ajudas, os três elementos da Junta de Freguesia 
com quem conversamos (presidente, secretário e tesourei-
ro) mostraram-se muito gratos à Câmara Municipal pelos 
muitos apoios que a Autarquia de Mentrestido tem recebi-
do. 
NOTA FINAL 
 Foi mais uma freguesia do concelho de Vila Nova de 
Cerveira que visitamos e que também nos deixou, no 
aspecto desenvolvimento, uma óptima impressão. 
 Por isso que continue como até agora a FREGUESIA 
DE MENTRESTIDO 



Informação do Concelho 

PRÓXIMA EDIÇÃO DA FEIRA DAS 
ARTES E VELHARIAS DE VILA 
NOVA DE CERVEIRA É NO DIA 
8 DE JULHO 
 
 A edição relativa ao mês de Julho, da Feira de Artes e 
Velharias de Vila Nova de Cerveira, irá decorrer no dia 8 
de Julho deste mês. É um domingo e, como é habitual, o 
certame terá realização na Praça da Galiza, na sede do 
concelho cerveirense. 

ASSINE O JORNAL 

“CERVEIRA NOVA” 

O JORNAL DA SUA TERRA 
ASSINATURA: 2 500$00/ANO 
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P r o c u r a  e m p r e g o ?  
A n u n c i e ,   g r a t u i t a m e n t e ,  

n e s t e  q u i n z e n á r i o 

CERVEIRA NOVA 
O SEU JORNAL / O SEU AMIGO 

CINE-TEATRO DOS 
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

 

FILMES EM EXIBIÇÃO 
 

 
Dias 6, 7 e 8 de Julho 

O REGRESSO DA MÚMIA 
(Maiores de 12 anos) 

Dias 13, 14 e 15 de Julho 
DOCE NOVEMBRO 

(Maiores de 12 anos) 
Dias 20, 21 e 22 

A CONSPIRAÇÃO DA ARANHA 
(Maiores de 12 anos) 

 

Horário das sessões: 
Sextas, Sábados e Domingos: 22h00 

SUGESTÕES E OUTROS REGISTOS 
 

LARÁPIOS À SOLTA NAS 
IMEDIAÇÕES DO CEMITÉRIO 
 
 Audaciosos ratoneiros, aproveitando a ausência dos 
ocupantes de um carro que se encontrava estacionado nas 
imediações do Cemitério Municipal, desta vila, e sabendo 
que os mesmos se encontravam no interior do referido 
Cemitério, os meliantes, revelando certo profissionalismo, 
conseguiram abrir o carro e levaram uma bolsa que conti-
nha 17 mil escudos, uma fieira e duas alianças em ouro, 
um livro de cheques e a carta de condução. Não contentes 
com essa colheita, resolveram ainda, selvaticamente, gol-
pear as rodas do carro. 
 Num outro carro e no mesmo local, levaram também 
do interior diversas cassetes que lá se encontravam. 
 
ESTRADA DO CEMITÉRIO 
COM FALTA DE LUZ 
 
 Na estrada próxima ao Cemitério Municipal verifica-
se que alguns postes da iluminação pública se encontram 
apagados durante a noite. Um alerta aos respectivos servi-
ços da E.D.P. para que os mesmos voltem a iluminar 
aquela estrada. 
 

Gaspar Lopes Viana 

Vila Nova de Cerveira 
 

FARMÁCIA CERQUEIRA 
 

AGRADECIMENTO 
 

      A Gerência da Farmácia 
Cerqueira agradece aos seus 
clientes, fornecedores e ami-
gos as manifestações de pesar 
que lhe foram endereçadas e/
ou apresentadas por ocasião 
do falecimento e funeral do 
seu ex-colaborador sr. Fer-
nando António Carvalho, 
bem como a todos aqueles 

que, durante a Missa do 7.º Dia, quiseram, de igual 
modo, manifestar o seu pesar e carinho por quem, 
durante tantos anos, foi empregado exemplar da 
Farmácia Cerqueira. 
 

Vila Nova de Cerveira, 21 de Junho de 2001 
A GERÊNCIA 

Reboreda - Vila Nova de Cerveira 
 

BRASÍLIA DORINDA MORAIS 
 

AGRADECIMENTO 
 

      A FAMÍLIA da saudo-
sa extinta, na impossibilida-
de de o fazer pessoalmente, 
vem, por este ÚNICO 
MEIO, agradecer, muito 
sensibilizada e reconhecida-
mente, a todas as pessoas 
que se dignaram assistir ao 
funeral do seu ente querido, 
bem como a todas aquelas 

que, por qualquer outro modo, lhe tenham manifestado o 
seu sentimento de pesar. 
 Agradece igualmente a todos quantos assistiram à 
Missa do 7.º Dia em sufrágio da extinta. 

 
Reboreda, 18 de Junho de 2001 

 

A FAMÍLIA 

Vila Nova de Cerveira 
 

FERNANDO ANTÓNIO CARVALHO 
 

AGRADECIMENTO 
 

 
 A FAMÍLIA do saudoso extinto vem, por este 
ÚNICO MEIO, muito sensibilizada e reconhecida,  
agradecer a tantas pessoas que, no dia do funeral, 
quiseram acompanhar o seu ente querido à sua últi-
ma morada. Agradece igualmente a tantas outras 
pessoas que lhe manifestaram o seu profundo senti-
mento de dor e pesar. 
 Também, àquelas pessoas que compareceram na 
missa do 7.º Dia, agradece mais esta prova de ami-
zade e consideração pelo “Carvalho da Farmácia”. 
 

Vila Nova de Cerveira, 22 de Junho de 2001 
 

A FAMÍLIA 

SEPTUAGENÁRIO, DE GONDARÉM, 
FERIDO NUM ACIDENTE DE 
VIAÇÃO EM CERVEIRA 
 
 Em S. Gonçalo, Cerveira, e na E.N. 13, ocorreu uma 
colisão entre um automóvel e uma motorizada, tendo fica-
do ferido o condutor do ciclomotor. Tratou-se de Ademar 
Augusto Carvalho, de 79 anos, residente no lugar da Esta-
ção, na freguesia de Gondarém. 
 O sinistrado foi transportado pelos Bombeiros de Cer-
veira ao Centro de Saúde local e depois ao Hospital de 
Santa Luzia de Viana do Castelo. 

INCÊNDIOS FLORESTAIS 
NA BAGOADA, EM LOIVO 
 
 No lugar da Bagoada, na freguesia de Loivo, regista-
ram-se dois incêndios florestais. 
 No primeiro arderam cerca de 500 metros quadrados 
de mato. E no segundo o sinistro teve maiores proporções 
pois foi consumida, pelas chamas, uma área de 5 mil 
metros quadrados com eucaliptos e mato. 
 Actuaram na extinção dos dois incêndios florestais os 
Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Cerveira. 

ASSEMBLEIA DA LAM PARA 
DELIBERAR, ENTRE OUTROS 
ASSUNTOS, SOBRE A POSSÍVEL 
VENDA DO A.T.L. 
 
 No dia 14 de Julho, pelas 14,30 horas, vai realizar-se 
uma assembleia geral da Liga dos Amigos da Santa Casa 
da Misericórdia de Vila Nova de Cerveira em que os prin-
cipais assuntos a tratar são os seguintes: 
 «Deliberar quanto à venda, à Câmara Municipal de 
Vila Nova de Cerveira, do edifício do A.T.L., com vista à 
instalação do espaço escolar de Vila Nova de Cerveira. 
 Deliberar quanto à aquisição do terreno localizado 
entre o edifício do Hospital e o Lar Maria Luísa, proprie-
dade da Fábrica da Igreja de Vila Nova de Cerveira». 

CHEIROS NAUSEABUNDOS, 
VINDOS DOS LADOS DE 
MARGACIDO OU S. GONÇALO, 
TEM CAUSADO PERTURBAÇÃO 
 
 Desde há tempo que quem circula pela E.N. 13, desde 
o cruzamento de Loivo até próximo da avenida da Esta-
ção, em Cerveira, é confrontado com cheiros nauseabun-
dos vindos, ou dos lados de Margacido ou de S. Gonçalo. 
 Claro que não é só quem circula na E.N. 13 que se 
queixa dos maus cheiros. Outras pessoas que moram nas 
redondezas também se sentem perturbadas com tal cheire-
te, e essas pessoas residem: umas na freguesia de Loivo e 
outras na freguesia de Cerveira. 

PROSSEGUEM AS OBRAS, EM 
CERVEIRA, PARA A INSTALAÇÃO 
DO NOVO MONUMENTO A 
MANUEL JOSÉ LEBRÃO 
 
 Desde há tempo que estão a decorrer as obras para a 
instalação do monumento ao Grande Benemérito cervei-
rense, Manuel José Lebrão. 
 O novo monumento irá ser erguido em terrenos situa-
dos no lado direito (para quem sobe) da Avenida do Hos-
pital. 
 As obras prosseguem, prevendo-se que venham a ficar 
concluídas num espaço de tempo que não deverá ser muito 
largo. 

CAMPOS - MORDOMOS DA FESTA 
DE SÃO JOÃO DO ANO 2002 
 
LUGAR DO SOBREIRO 
 Paulo Alves Martins Lara, Jean Jaques Gonçalves, 
Nestor Afonso, Pedro Amorim, Sandra Pontedeira, Carla 
Gomes, Cristina Castro. 
 
LUGAR DA CARVALHA 
 Raimundo Barbosa, Egas Correia Pires, Álvaro Gon-
çalves Pereira, Jaques Francisco Fernandes de Sousa, Luís 
Melo, Lucinda Pereira, Silvia Ribeiro, Eva Sofia Ribeiro. 
 
LUGAR DE QUINTA 
 António Joaquim, Edgar Sousa, Pedro Daniel Silva, 
Antony Carneiro, Marta Fernandes, Cristina Freire, Marisa 
Sobral. 
 
JUÍZA DA FESTA 
 Maria Adelaide Graça 


