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CINE-TEATRO DOS
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
FILMES EM EXIBIÇÃO

RESTAURANTE

Dias 19, 20 e 21 de Abril

MOULIN ROUGE
(Maiores de 12 anos)

Dias 26, 27 e 28 de Abril

SNACK-BAR

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

GUILLAREI
36720 TUY

ESPLANADA

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

CERVEIRA NOVA
EMPREGOS
PROCURA

CASAMENTOS
BAPTIZADOS
CONVÍVIOS

EMPREGADO
PARA CARPINTARIA
EM LOIVO
Contactar:
Telef.: 251 794 910

CERVEIRA NOVA

Locais de venda
em Cerveira:

ALOJAMENTO
30 quartos c/casa de banho privada

2 SALAS DE JANTAR
capacidade total p/800 pessoas

Barbosa, Bouça &
Ferreira da Costa
(Rua Queirós Ribeiro)
Papelaria Tali
(Largo do Terreiro)

Estrada Nacional 13
4920-140 VILA MEÃ VNC
(Vila Nova de Cerveira)
Telefones: 251 700 240 / 9 - Fax: 251 700 241
E-mail: braseiraominho@netc.pt

EUREK@
(Av. 1.º de Outubro)

LEIA, ASSINE
E DIVULGUE

NA INTERNET PODE LER O NOSSO JORNAL
AGORA NO NOVO ENDEREÇO

http://www.cerveiranova.pt
FARMÁCIA CERQUEIRA

r
A o s eu d is p o
Rua Queirós Ribeiro, 23-25
Telef.: 251 795 291 / Fax: 251 795 285
4920-289 VILA NOVA DE CERVEIRA
CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA
Dr. NELSON FERNANDES
MÉDICO DENTISTA
Acordos com C.T.T.; M.J.; C.G.D.
Largo do Terreiro, n.º 10 - 1.º - direito
4920-296 VILA NOVA DE CERVEIRA
Segundas - Quartas - Sextas - Sábados
Telef.s 251 794 883 e 258 921 133 / Urgências: 251 794 883

TEM UM FAMILIAR
A RESIDIR FORA DO
CONCELHO?
OFEREÇA-LHE UMA
ASSINATURA DO
NOSSO QUINZENÁRIO
VAI FAZÊ-LO FELIZ POR
TÃO SÓ 12,50 €
POR ANO

Eduardo Caldas
Técnico Oficial de Contas
Travessa do Belo Cais, s/n.º
4920-260 VILA NOVA DE CERVEIRA
Telefone: 251 794 762 / Fax: 251 794 820
E-mail: eduardocaldas@sapo.pt

CRISTINA CANCELA

O CERVEIRA NOVA
ASSINATURA: 12,50 €

Joaquim Magalhães

Solicitadora
Edifício Ilha dos Amores
Praça de S. Cipriano
(entrada por trás da florista “Berço das Flores”)
4920 VILA NOVA DE CERVEIRA
Tel./Fax: 251 794 345

Advogado
Praça da República - Edifício dos Correios, 3.º
4950-514 MONÇÃO
Telef.: 251 640 120 / Fax: 251 640 121
Telem.: 966 045 921

FLOR E ARTE
FLORISTA
Maria da Graça B. A. Gomes
Mercado Municipal / 4920 VILA NOVA DE CERVEIRA
Telef.: 251 794 385 / Telem.: 963 314 948

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

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
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Informação do Concelho
Crónica da quinzena
“ARTES E VELHARIAS”,
DE REGRESSO, PARA MAIS
UMA EDIÇÃO

Abriu mais uma edição da “Feira de Artes e
Velharias” de Vila Nova de Cerveira, o que aconteceu no dia 14 de Abril.
Um certame anual, de Abril a Outubro, com
realização no segundo domingo de cada mês e que
entrou agora na 3.ª edição.
De ano para ano, a “Feira de Artes e Velharias” de Vila Nova de Cerveira, tem vindo a registar
uma interessante evolução, quer no aumento de
artigos e de espaços para venda, quer na presença
de visitantes.
Na abertura da edição deste ano houve animação, a cargo do Grupo de Música Popular da
Universidade do Minho, além de outros atractivos
sempre presentes desde que iniciou, no ano de
2000 a “Feira de Artes e Velharias” de Vila Nova de
Cerveira.
Que as próximas realizações deste certame
continuem a animar, no segundo domingo de cada
mês, a sede do concelho cerveirense, são os nossos votos.
José Lopes Gonçalves

♦

27 anos de confraternizações
dos Cerveirenses Amigos de Tui”

Como já é habitual, pois acontece há 27 anos,
voltaram a confraternizar, na cidade espanhola, os
“Cerveirenses Amigos de Tui”.
Foi no dia 8 de Abril, por ocasião dos festejos
em louvor de São Telmo, que a reunião, com cerca de
três dezenas de convivas, teve lugar num restaurante
da cidade Galega de Tui.
Ao longo dos últimos anos alguns dos fundadores desta associação de amigos foram, infelizmente,
desaparecendo, mas a recordação, de saudade, continua a estar presente.

♦

Comemorações, em Cerveira,
do 25 de Abril

Com a exibição no
dia 23, às 21,30, no Auditório da Biblioteca Municipal, do filme de Maria de
Medeiros, “Os Capitães de
Abril”, inicia-se, em Vila
Nova de Cerveira, a comemoração de mais um aniversário da “Revolução
dos Cravos”.
No dia 24 de Abril
haverá um concerto, no
Cine-Teatro dos Bombeiros, a cargo do “Trova
Nova - Grupo de Fados de
Coimbra”.
E no dia 25 de Abril, às 21,30, haverá a conferência “Regresso ao Futuro”, com Manuela Cruzeiro, do
Centro de Documentação do 25 de Abril e Poetas de
Abril - pelo actor Jorge Falé.
Haverá, também, uma mostra bibliográfica sobre
o 25 de Abril.

♦

Natural da freguesia de
Nogueira sepultado no Canadá

Foi sepultado, na cidade de Brampton, no Canadá, Mário Dias Martins, casado, de 68 anos.
O falecido, natural da freguesia de Nogueira, era
emigrante no Canadá desde 1957, e durante os 45
anos que residiu naquele país veio de férias, a Portugal, por duas vezes.

♦

Na sede do concelho
cerveirense prosseguem
as obras no Terreiro e na
Avenida 1.º de Outubro

Em Cerveira prosseguem
as obras de construção
do Aquamuseu

Prosseguem as obras de construção do Aquamuseu, cuja localização é no “Castelinho”, perto do
Cais do Ferry, em Vila Nova de Cerveira.
O edifício, que será dotado de vários espaços,
irá ter uma enorme importância para o desenrolar de
acções que permitam, em especial, proceder a investigações sobre os diferentes ecossistemas do Rio Minho.

♦

Decorreu, em Mentrestido, um
curso de produção florestal

Decorreu, na freguesia de Mentrestido, um curso
de produção florestal, promovido pela ARAAM.
Com dezena e meia de participantes das freguesias de S. Martinho de Coura, Gondar, Sapardos e
Mentrestido, o curso teve início em meados de Março e
decorreu na sede da Junta de Freguesia de Mentrestido.

♦

♦

Ruas arranjadas e outras
em vias de conclusão na
freguesia de Campos

Já estão concluídas as obras de beneficiação
dos pavimentos das ruas do Rio de Campos, do Caminho Velho e do Sobreiro, na freguesia de Campos.
Igualmente naquela localidade estão em fase de
acabamento os arranjos, também a nível de pavimento,
da Rua do Colégio e da Rua do Couto.
Estas obras da iniciativa da Junta de Freguesia
de Campos foram comparticipadas pela Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira.

♦

Prevista a construção de
centros escolares nas freguesias
de Campos, Lovelhe e Loivo

Depois dos centros escolares, já em funcionamento, de Covas, Gondarém e Reboreda, e com o da
freguesia de Cornes a avançar, está previsto, no concelho de Vila Nova de Cerveira, o arranque de mais
três estruturas do género, ou seja, mais três centros
escolares.
Campos, Lovelhe e Loivo são as freguesias em
que, segundo o que já foi divulgado pela Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, esses novos edifícios
para centros escolares serão construídos.

♦

Bancos novos, pálio e túnica
na Igreja da Misericórdia de
Vila Nova de Cerveira

A poesia numa acção de
formação na Biblioteca
Municipal de Cerveira

Poemas de Luís de Camões, Eugénio de Andrade, Fernando Pessoa, Cesário Verde e Carlos Drumonde de Andrade foram o mote para uma acção de formação denominada “Com o Poema do Corpo”, que decorreu no Auditório da Biblioteca Municipal de Vila Nova
de Cerveira, no dia 9 de Abril.
A acção de formação foi promovida pela “Arte
Pública - Artes Formativas de Beja”.

♦

♦

Vandalizada uma plantação de
hortaliça em Gondarém

No lugar do Sobreiro, na freguesia de Gondarém, numa propriedade pertencente a Fátima Pires,
uma plantação de hortaliça foi destruída.
Ao que parece o caso teria ocorrido a coberto da
noite e os vândalos apenas se preocuparam em destruir a plantação, o que causou bastantes prejuízos.

Como já tivemos oportunidade de noticiar, tanto
na Avenida 1.º de Outubro, como no Terreiro, na sede
do concelho de Vila Nova de Cerveira, têm decorrido
obras de beneficiação.
Esses trabalhos, que prosseguem, traduzem-se,
na Avenida 1.º de Outubro, de passeios alargados, com
alguns espaços para estacionamento de veículos, e
beneficiação total do pavimento.
Quanto ao Terreiro as obras têm incidido na
substituição de canos do saneamento e de outras
estruturas que necessitavam de ser modificadas.
Estas obras e outras que ainda serão executadas integram-se no plano de recuperação do Centro
Histórico de Vila Nova de Cerveira.

Um pálio novo, para ser utilizado nas procissões,
uma nova túnica para a imagem do Senhor Ecce
Homo, e bancos novos para o templo, são alguns dos
benefícios que recentemente entraram na Igreja da
Misericórdia de Vila Nova de Cerveira.
Só com o empenho da Santa Casa e com algumas ajudas foi possível adquirir esses bens.
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Informação do Concelho
♦

Concerto na Igreja Matriz de Vila
Nova de Cerveira esteve a cargo
do Quarteto Lopes Graça

SUGESTÕES E
OUTROS REGISTOS
Nem tudo lembra

Foi na noite de 5 de Abril que, na Igreja Matriz
de Vila Nova de Cerveira, actuou o Quarteto Lopes
Graça, dando assim concretização a um denominado
Concerto de Páscoa.
A Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira,
que promoveu o concerto, teve o apoio do Instituto Português das Artes do Espectáculo.
“As Sete Últimas Palavras de Cristo na Cruz”,
de Haydan, foi o tema musical apresentado como principal atractivo.

Nunca é demais lembrar o caso da colocação de
números de polícia nas casas de habitação e
comércios na zona das Cortes, evitando-se assim
possíveis entregas trocadas de correspondência.
Vários residentes nessas redondezas acreditam
que serão ouvidos, e que não será esquecida essa
justa aspiração, uma vez que é um sonho já bastante antigo, e confiam na concretização desse melhoramento para bem do progresso da terra.

♦

Ratoeira à vista

Escolas cerveirenses participaram
na VIII edição da “Ponte...
nas Ondas!”

O “Património Imaterial e Intangível” foi o tema
do Festival-Mostra da Oralidade Galego Portuguesa,
que teve por título “Ponte... nas Ondas!”.
Esta iniciativa que já vai na sua VIII edição e
contou, este ano, com a adesão de quatro escolas de
Vila Nova de Cerveira. O Festival aconteceu em Vigo,
no dia 13 de Abril mas o ponto alto em Cerveira foi no
dia 19, com a realização de uma jornada radiofónica
inter-escolar onde o trabalho dos estudantes cerveirenses - e não só - foi ouvido na Rádio Cultural de Cerveira (RCC). A iniciativa contou com o apoio da Câmara
Municipal de Vila Nova de Cerveira.
No total, a VIII edição de “Ponte... nas Ondas!”
envolveu quatro dezenas de escolas, primárias e
secundárias, do Sul da Galiza e do Norte de Portugal.
No concelho de Vila Nova de Cerveira aderiram a EB
2,3/SEC de Vila Nova de Cerveira, a EB1 de Cornes,
EB1 de Lovelhe e EB1 de Reboreda. Com o auxílio dos
professores, os alunos fizeram o levantamento do património cultural do concelho, o imaterial e intangível, que
o mesmo é dizer, o que passa de geração em geração,
oralmente, sem ser registado e que muitas vezes corre
o risco de se perder.

♦

Dez mil euros, subsídio da
Câmara Municipal, para as obras
de restauro da Igreja Paroquial
de Lovelhe

Ao lado do edifício do Palácio da Justiça encontra-se uma pedra do passeio partida e deslocada,
verificando-se ainda um perigoso buraco devido à
deslocação da mesma, tornando-se uma autêntica
ratoeira para quem transita nesse local, especialmente de noite.
Gaspar Lopes Viana

♦

Construção de instalações
sanitárias próximo da Igreja
Paroquial de Sapardos

Já se encontram em construção, próximo da
Igreja Paroquial de Sapardos, sanitários públicos.
O custo da obra, que conta com o apoio da
Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, cifra-se
em cerca de 488.000,00 €.

♦

Um ferido, numa queda
de motorizada em Loivo

Na zona de Santa Marinha, em Loivo, Estrada
Nacional 13, Paulo Jorge Dias Pereira, de 32 anos,
residente em Vilar de Mouros, deu uma queda de motorizada, tendo ficado ferido.
Pelos Bombeiros Voluntários de Cerveira foi
transportado ao Centro de Saúde local, onde recebeu
assistência.

♦

Embate entre um automóvel
e uma moto, em Vila Meã,
motivou um ferido

Flávio António Peres, de 45 anos, residente na
Areosa (Viana do Castelo), ficou bastante ferido na
sequência de um embate entre um automóvel e uma
moto, na Estrada Nacional 13, na freguesia de Vila
Meã.
O sinistrado foi transportado, pelos Bombeiros
Voluntários de Cerveira, ao Centro de Saúde local e
depois ao Hospital de Santa Luzia de Viana do Castelo.

♦
Em recente reunião, o Executivo da Câmara
Municipal de Vila Nova de Cerveira, deliberou conceder
um subsídio de 10.000 euros, como apoio para as
obras de restauro da Igreja Paroquial de Lovelhe.
Saliente-se que as beneficiações abrangem o
exterior e o interior do templo, incluindo os altares.

♦

S. Pedro de Rates, em Cerveira,
em 26 de Abril

Mais uma vez, na Rua das Cortes, em Vila Nova
de Cerveira, a romaria em louvor de S. Pedro de Rates
vai ter realização.
O dia principal da festa será em 26 de Abril com
celebração de actos religiosos e de outros eventos de
cariz profano.

♦

Sável e “Biscoitos de Milho”,
em 28 de Abril, no “Domingo
Gastronómico de Vila Nova de
Cerveira

Confor me
várias
vezes temos noticiado, o
concelho de Vila Nova de
Cerveira terá como principal cartaz, no dia 28 de
Abril, o “Domingo Gastronómico”, uma realização
anual que engloba os
diversos concelhos do Alto
Minho.
No acontecimento,
dedicado a Vila Nova de
Cerveira, haverá as exposições “As Cores do Rio”,
na Casa do Turismo, e
“Sabores e Saberes de
Cerveira”, na Galeria da Pousada de D. Dinis, actuação
dum grupo de bombos e animação, no Auditório Municipal, com Nova Ronda - Grupo de Música Tradicional.
Mas o ponto mais alto é, sem dúvida, a culinária,
pelo que no “Domingo Gastronómico”, do dia 28 de
Abril, no concelho cerveirense, a ementa apresentará o
imprescindível “debulho de sável” e os “biscoitos de
milho”.

♦

7.500,00 €, valor de um
subsídio, da Câmara Municipal,
concedido à Associação
Desportiva de Campos

No Jornal “Cerveira Nova” de 20/3/2002 demos
notícia de subsídios concedidos, pela Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, às seguintes colectividades desportivas do concelho:
Clube Desportivo de Cerveira, Clube Desportivo
de Sopo e Associação Desportiva da Juventude de
Cerveira.
Recentemente, a Edilidade cerveirense, também
concedeu à Associação Desportiva de Campos um
subsídio no valor de 7.500,00 € «para apoiar a actividade regular daquela colectividade».
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Festival folclórico de Gondarém
é no dia 28 de Abril

Na zona das Faias, próximo da Estrada Nacional
13, terá lugar, no dia 28 de Abril, o Festival de Folclore
de Gondarém 2002.
O certame, com início marcado para as 14,30
horas, é organizado pelo Rancho Folclórico Infantil de
Gondarém, e participam, além do grupo local, representações folclóricas de Friestas (Valença), Santa Marta de Poertuzelo, Rio Frio (Arcos de Valdevez) e de
Gondomar (Espanha).
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SUMÁRIO DA REUNIÃO
Ordem do Dia:
Órgão executivo
• Aprovação da reunião de 13 de Março
Serviços Municipais
• Conta de gerência e relatório de actividades da câmara
municipal do exercício do ano 2001
• POCAL - Sistema de controlo interno
• Quadra Pascal - Tolerância de ponto
Património Municipal
• Pousada da Juventude de Vila Nova de Cerveira - Instalações
• Bairro Social da Mata Velha, em Loivo - Actualização
de rendas
Juntas de Freguesia
• Junta de Freguesia de Gondarém - Verba para a rede
viária

AUTARQUIA APROVA CONTA DE GERÊNCIA
E ATRIBUI SUBSÍDIOS NO VALOR DE 127 MIL EUROS

O

município cerveirense, reunido no passado dia 27 de Março, aprovou a conta
de gerência e o relatório de actividades
referente ao exercício do ano passado
e um conjunto de subsídios anuais no valor global de
127.373,00 Euros a colectividades desportivas, recreativas, culturais e paroquiais do concelho.
A conta de gerência apontou para uma receita de
2.056.933.325$50 e uma despesa de 2.006.648.507
$50, resultando num saldo positivo, que transitou para o
actual exercício, na ordem de 50.284.81$00, dos quais
15.555.110$00 relacionam-se com documentos de
cobrança.
Esta deliberação, aprovada por unanimidade no
executivo, deverá agora ser submetida à apreciação dos
elementos da Assembleia Municipal no âmbito do artigo
64º da lei 169/99, de 18 de Setembro, e do artigo 34º do
decreto-lei 341/83, de 21 de Julho.

Emissão de Pareceres
• Centro de Área Educativa de Viana do Castelo - Constituição de agrupamento de escolas

Subsídios complementados
com apoio técnico e logístico

Associações Culturais, Desportivas e Clubes
• Associações Culturais, Recreativas e de Estudantes Subsídios
• Associações e Clubes Desportivos - Subsídios
• Cerveira Natação - Transporte e subsídio para campeonato nacional

O subsídio anual às associações do concelho,
cujo montante global é de 127.373,00 euros, surge na
sequência de deliberações tomadas em anos anteriores
e teve como ponto de orientação a dimensão e as actividades desenvolvidas por cada colectividade.
Assim, as associações de estudantes, culturais e
recreativas, no total de 13, beneficiam de um apoio
financeiro de 10.625 euros, cabendo aos 5 centros paroquiais e misericórdia local uma verba de 14.000 euros.
Por sua vez, as 12 associações/clubes desportivos receberão 102.750 euros.
As transferências financeiras decorrem em duas

Grupos Folclóricos e Associações Musicais
• Rancho Folclórico Infantil de Gondarém - Subsídio
Paróquias e Comissões de Festas
• Centros sociais e paroquiais - subsídios
• Paróquia de Mentrestido-Obras na residência paroquial
• Centro Social Paroquial de Campos - Dia Mundial da
Criança
Escolas do Concelho
• Acção social escolar
• Subsídio anual para actividades e/ou compra de material didáctico
• E.B 2.3/Secundária de Vila Nova de Cerveira - Projecto
"Ponte nas Ondas"
• E.B.1/J.I. de S. Sebastião, em Covas - Subsídio
• E.B. 1 da Mata Velha, em Loivo - Verba para material
escolar
Requerimentos de Interesse Particular
• Feira Semanal - Bernardina Martins Cerqueira Silva e
Outro
• Venda ambulante - Reinaldo Maria Couto Ferreira
• Projecto social - Manuel Luís da Cunha Araújo
Expediente e Assuntos Diversos
• Instituto Português do Património Arquitectónico - Classificação do Forte de Lovelhe
• Centro de Saúde de Vila Nova de Cerveira - Estágio de
higiene oral
• Ministério da Ciência e da Tecnologia - Programa de
acompanhamento do uso da Internet nas escolas
• Escola Superior de Enfermagem de Viana do Castelo Conselho consultivo
• Bolsas de estudo do ensino superior - Proposta de
concessão
• Ordem dos médicos dentistas - Fluorestação das
águas de abastecimento público
• Deco - Nova direcção
• Coopetape - Subsídio
• Associação de Artesanato do Vale do Minho - Cedência de espaço para exposição e posto de venda
• Casa do Artista - Protocolo de colaboração com a
Associação Projecto
• Grande loja regular de Portugal - Visita a Vila Nova de
Cerveira
• APEPIL - Pedido de transporte para a praia
• APEPIL - Utilização da piscina municipal
• Alterações ao plano de actividades e ao orçamento
municipal em vigor
• Resumo diário da tesouraria
• Período de intervenção aberto ao público
• Aprovação da acta em minuta
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prestações semestrais (a primeira será liquidada até ao
final do mês de Junho), à excepção dos subsídios com
valor superior a 12.500 euros que serão canalizados em
dez mensalidades de partes iguais.
Os subsídios disponibilizados no presente ano
são semelhantes ao ano passado em virtude da necessária contenção da despesa municipal, sendo complementados por um apoio técnico e logístico traduzido, por
exemplo, na cedência gratuita do serviço municipal de
transportes.

Apoios financeiros anuais para
escolas e jardins de infância
Nesta sessão camarária, o executivo presidido
por José Manuel Carpinteira aprovou igualmente a atribuição de um subsídio anual para a realização de actividades e compra de material didáctico às escolas do 1º
ciclo do ensino básico e aos jardins de infância do concelho.
Neste capítulo, decidiu-se pela transferência de
um montante de 150 euros a cada escola/jardim, à
excepção daquela(e)s com mais de uma sala que receberão 125 euros por cada uma. Estas verbas, que procuram afastar eventuais dissonâncias na atribuição de
verbas, serão geridas pelas responsáveis dos estabelecimentos de ensino.
Na sequência da decisão tomada pelo júri das
bolsas de estudo para alunos do ensino superior, o executivo deliberou manter para o ano lectivo 2001/2002 as
três bolsas concedidas no ano lectivo 2000/2001. Relativamente à aprovação de novos incentivos, a questão
encontra-se em fase de análise, devendo ser objecto da
respectiva proposta de concessão numa data próxima.

FIM DE SEMANA GASTRONÓMICO:
PRESERVAR E PROMOVER

O

nosso concelho recebe, nos dias 27 e
28 do corrente, o fim de semana gastronómico. Como é habitual, o debulho
de sável e os biscoitos de milho voltam
a "enfeitar" as mesas. Mais uma vez, a hotelaria promete confeccionar aquele prato com arte e mestria para
oferecer aos forasteiros que, por estes dias, visitam a
localidade.
Trata-se de uma iniciativa itinerante pelos concelhos da região lançada, em boa hora, pela Região de
Turismo do Alto Minho que o nosso município, à
semelhança dos anos anteriores, acolhe
de braços abertos e com extremo sentido de colaboração.
Conhecemos a sua importância
como instrumento de valorização turística em época baixa e estamos conscientes do impulso que empresta à
culinária tradicional da região. Motivo
pelo qual não regateamos qualquer
esforço, disponibilizando os meios logísticos possíveis e a imprescindível animação complementar.
A apresentação da gastronomia tradicional como produto turístico de qualidade vale todo o nosso esforço.
Agora, mais do que nunca,
devemos trilhar o melhor
caminho na defesa da tipicidade dos nossos produtos. Sem qualquer preconceito e com uma enorme
vontade, temos de apostar
mais e melhor nesta vertente como cartão de visita do concelho e da
região.
É certo que possuímos um património natural e
construído invejável pelo fascínio e tranquilidade. É certo que as bienais de arte projectaram o nome de Vila
Nova de Cerveira no panorama artístico nacional e internacional. Mas também é certo que a elevação da culinária tradicional a património nacional implica, além de

uma legislação mais apertada, cuidados redobrados e
garantias rigorosas.
O mundo corre apressado para os critérios de alimentação padronizada com os avanços da denominada
"comida rápida", levando, com isso, os diversos responsáveis pelo sector a meditarem e a reforçarem a gastronomia tradicional como um conceito autónomo e específico próprio de cada região.
Dizem que é necessário recuperar o acto de
comer como um gesto cultural e a comida como resultado dos costumes e da história de um povo. Apelam à
manutenção dos rituais como "as vindimas e as
espadeladas", "a matança do porco" ou "o dia de
cozer o pão no forno comunitário". Anseiam por
ver as mesas dos restaurantes repletas de produtos colhidos na horta ou comprados na feira
semanal.
Questões que aplaudimos e às quais endereçamos total apoio e disponibilidade. Todos
juntos, vamos afirmar, com convicção plena, a
culinária tradicional como um segmento alternativo à uniformização e massificação dos hábitos
alimentares. Temos esse dever. Pelo respeito
que devemos aos nossos antepassados e
pelo testemunho de apego à terra que
procuramos transmitir aos vindouros.
O fim de semana gastronómico
dedicado ao debulho de
sável e aos biscoitos de
milho é um passo nesse
sentido. Congratulo- me
com a receptividade manifestada pelas pessoas
envolvidas na iniciativa e
desejo que sejam dois dias
de festa, confraternização
e negócios. Aos visitantes,
saúdo a sua presença e espero que tenham uma estadia agradável. Se acontecer paixão à primeira garfada,
tanto melhor.
Um bom apetite
Presidente da Câmara Municipal,
José Manuel Carpinteira

Textos da responsabilidade do Gabinete de Imprensa da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira
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Tiveram a amabilidade de liquidar as respectivas anuidades os seguintes assinantes:
Luís Abreu Fraga, de Guimarães; Joaquim Barbosa Pereira Torres, de Loivo; Américo Emílio Amorim
Pereira, da França; D. Maria Teresa Dias Martins
Vicente, de Lisboa; D. Maria Teresa Martins Vicente
Nascimento, de Lisboa; Franklim Martins Fernandes,
de VNCerveira; Joaquim Casimiro Silva Barbosa, de
VNCerveira; Cândido Magalhães Malheiro, de Lovelhe;
Filipe Manuel Lopes Sousa, de Loivo; Valentim de
Faria, dos EEUU; Adriano César Rodrigues Barros, de
Campos; José César Fernandes, do Canadá; Mário
José Fernandes, de Reboreda; Rui Teodorico Martins
Conde, de Lovelhe; Virgilino José Cruz Rodrigues, da
Austrália; D. Adília Ana da Silva, de VNCerveira; Dr.ª
Cristina Fernandes Lima, de VNCerveira; José Manuel
Batista, do Canadá; José Hilário, da França; António
Cunha Silva, de Odivelas; Joaquim Gonçalves Pacheco, da Amadora; Manuel Alfredo Santos Gomes, de
VNCerveira; Dr. José António Duarte Sousa Coutinho,
de Gondarém; Joaquim Augusto Barros Alves, de
VNCerveira; D. Rosália Abrunhosa, da França; Henrique Oliveira Batista, de Loivo; José Joaquim Roda, de
VNCerveira; António José Fernandes Nogueira, de
Mem Martins; Alcindo Silva Lages, de Valença; Junta
de Freguesia de Cornes; Junta de Freguesia de Vila
Nova de Cerveira; Rui Alberto Rodrigues Cruz, de Gondarém; Rui Manuel Ribeiro Purificação, de VNCerveira;
Guilherme Silva Rodrigues, de VNCerveira; Manuel
Afonso Rebelo, de VNCerveira; José Lourenço Cunha,
de Gondarém; João Marinho Ribeiro, de Campos; Júlio
Dantas, de Campos; Joaquim João Cunha, de Lisboa;
António Silveira Barros Pereira, de Candemil; Junta de
Freguesia de Gondar; Junta de Freguesia de Sapardos;
Joaquim Nicolau Gualberto Mendes, de Loivo; D. Isabel
Conceição Santos, de Campos; D. Deolinda Neves
Ribeiro, de Reboreda; Silvério João Paços Fernandes,
de Lisboa; Manuel Venade Martins, dos EEUU; D. Vera
Fátima Gomes Lopes Portelinha, de Lisboa; D. Vetúria
Pereira Barros Silva, do Estoril; Orlando José Gonçalves Pinto, de VNCerveira; Virgilino Marinho, do Canadá; Credinformações – Informações de Crédito, L.da,
de Lisboa; Pedro Miguel Freire, de VNCerveira; Júlio
Morais, do Canadá; D. Maria Júlia do Poço, de Sopo;
D. Maria Rosa Sá Couto, de Gondarém; Salvador
Pereira, do Canadá; e Júlio Rodrigues Álvaro, de
VNCerveira.
A todos estes nossos fiéis e estimados
assinantes agradecemos o seu continuado apoio
ao nosso esforço de manutenção desta publicação,
pedimos-lhes que se certifiquem da data de vencimento aposta na etiqueta de endereçamento e aproveitamos para cumprimentá-los com toda a cordialidade.
OS NOSSOS ANUNCIANTES
TÊM O PRIVILÉGIO DE VER AS SUAS
EMPRESAS PUBLICITADAS,
GRATUITAMENTE, NA INTERNET

ANÚNCIO
Processo: 178-A/1999
Execução Sumária
Exequente: Maria Alice Nogueira da Cunha
Executado:ANTÓNIO ALBERTO BRANDÃO FERNANDES
ANUNCIA-SE que nos autos acima identificados foi
designado o dia 06-06-2002, pelas 11:00 horas, neste Tribunal, para a abertura de propostas, a que os proponentes
podem assistir, que sejam entregues até esse momento,
na Secretaria deste Tribunal, pelos interessados na compra dos seguintes bens:
- Prédio rústico, de cultura e vinha em ramada, com
a área de 640 m2, sito no lugar de Granja, da freguesia de
Mentrestido, do concelho de Vila Nova de Cerveira, a confrontar do norte com Manuel António Correia, do nascente
com José Gonçalves Araújo, do sul com Joaquim Martins
e do poente com Miguel da Cunha Melo, inscrito na matriz
sob o artigo 725°, com o valor patrimonial de 2.367$00,
que será vendido pelo preço-base de 498,80 Euros;
- Prédio rústico, de pinhal e mata, sito no lugar de
Fojo Velho, da freguesia de Mentrestido, do concelho de
Vila Nova de Cerveira, com a área de 1030 m2, a confrontar do norte e nascente com Junta de Freguesia, do sul e
poente com José Gonçalves Araújo e caminho, inscrito na
matriz sob o artigo 981°, com o valor patrimonial de 939
$00, que será vendido pelo preço-base de 498,80 Euros;
- Prédio rústico, de cultura e vinha em ramada, sito
no lugar de Caxadas, da freguesia de Mentrestido, do concelho de Vila Nova de Cerveira, com a área de 1030 m2, a
confrontar do norte com Ângelo da Silva e Outros, do nascente com herdeiros de Eusébio Gomes, do sul com António Correia e do poente com Silvério de Sousa, inscrito na
matriz sob o artigo 985°, com o valor patrimonial de 1.918
$00, que será vendido pelo preço-base de 897,94 Euros;
- Prédio rústico, de pinhal e mato, sito no lugar de
Matas, da freguesia de Mentrestido, do concelho de Vila
Nova de Cerveira, com a área de 640 m2, a confrontar do
norte com Eduardo Araújo, do nascente com Artur Manuel
Senra e Outros, do sul com Maria Rosa Senra e do poente
com José Maria Barbosa, inscrito na matriz sob o artigo
1072°, com o valor patrimonial de 551$00, que será vendido pelo preço-base de 498,80 Euros;
- Prédio rústico, de cultura e vinha em ramada, sito
no lugar de Pereiro, da freguesia de Mentrestido, do concelho de Vila Nova de Cerveira, com a área de 3680 m2, a
confrontar do norte com Mercedes Gonçalves Araújo, do
nascente com herdeiros de José Vaz, do sul com Joaquim
Martins e do poente com Alberto Rodrigues de Melo e
outro, inscrito na matriz sob o artigo 1118°, com o valor
patrimonial de 13.097$00, que será vendido pelo preçobase de 1.097,36 Euros;
- Prédio rústico, de pinhal e mato, sito no lugar de
Caxada da Granja, da freguesia de Mentrestido, do concelho de Vila Nova de Cerveira, com a área de 2660 m2, a
confrontar do norte com António da Cunha, do sul com
Artur Gomes Fernandes e outros, do nascente com limite
de Rubiães e do poente com Junta de Freguesia, inscrito
na matriz sob o artigo 1285°, com o valor patrimonial de
1.285$00, que será vendido pelo preço-base de 498,80
Euros, penhorados ao executo ANTÓNIO ALBERTO
BRANDÃO FERNANDES, divorciado residente no lugar
de Corredouras, da freguesia de Mentrestido, 4920 Vila
Nova de Cerveira.
Vila Nova de Cerveira, 21/3/2002
N/Referência3: 12680

Consaultas de optometria e contactologia
* Lo t.to d a E scol a S ecu nd ári a, B l oco 2 –Lo j a E – Te l. 25 8 9 31 20 0 / 20 1 / 2 02
49 9 0 P O N T E D E LI M A – Loja 1
* C. Co m er ci al Il ha do s A m o re s, Lo te 2 – L oj a 6 – Te l . 2 51 7 9 2 5 00
49 2 0 V ILA N O V A DE C E RV E I R A – Loja 2

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

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

Telefone: 218 850 439 / Fax: 218 850 771

Certifico, para efeitos de publicação que, por escritura de hoje, lavrada de fls. 5, a fls. 6 verso, do livro de
notas para "escrituras diversas" 77-D, deste Cartório,
Maria Amélia Amorim Perucho, N.I.F. 135757819, solteira, maior, natural da freguesia de Lovelhe, concelho
de Vila Nova de Cerveira, residente no lugar de Gávea,
freguesia de Reboreda, concelho de Vila Nova de Cerveira, declarou que é dona e legítima possuidora, com
exclusão de outrém, do prédio rústico, composto por
terreno de cultura, com a área de novecentos e vinte
metros quadrados, sito no lugar de Figueiras, freguesia
da Reboreda, concelho de Vila Nova de Cerveira, a confrontar do norte com caminho, do sul com rego hidráulico, nascente com Emília Félix de Amorim e do poente
com Adelaide Fernandes, OMISSO na Conservatória do
Registo Predial deste concelho, inscrito na respectiva
matriz, em nome da justificante sob o artigo 153, com o
valor patrimonial de 6,72 euros, e o valor atribuído de
QUINHENTOS E SETENTA E CINCO euros.
Que não é detentora de qualquer título formal que
legitime o domínio do referido prédio, tendo-o adquirido
no ano de mil novecentos e setenta, por doação verbal
feita por Maria do Carmo Monteiro Amorim e marido
António Monteiro de Amorim, casados sob o regime
da comunhão geral, residentes que foram na referida freguesia de Reboreda, não chegando todavia a realizar-se
a projectada escritura de doação.
Que, no entanto, desde aquela data da aquisição,
tem usufruído em nome próprio o referido prédio, gozando de todas as utilidades por ele proporcionadas, cultivando-o, colhendo os correspondentes frutos e rendimentos, pagando as respectivas contribuições e impostos, com ânimo de quem exercita direito próprio, sendo
reconhecida como sua dona 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, lhe facultou a aquisição do direito
de propriedade do dito prédio por USUCAPIÃO, que
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
oito de Março de dois mil e dois.
O Segundo Ajudante,
a) Maria José Arezes Lima de Carvalho
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

3
Solicita-se que na resposta seja indicada a referência
deste documento.

Visite-nos na INTERNET no endereço www.cerveiranova.pt

A. G.
Agência “A Funerária Guerreiro”
Na sua zona para o servir nos momentos difíceis
Funerais * Transladações * Levantamentos de ossadas
Com representação directa em França
Telefone 251 795 250 / Telemóvel 917 532 788
Quinta das Corgas, 101 / 4920 CANDEMIL

Sede:
Largo Frei Redento Cruz, n.º
4940-523 PAREDES DE COURA
Tel./Fax: 251 782 520
Filial:
Rua César Maldonado, n.º 23
4920-265 VILA NOVA DE CERVEIRA
Telefone 251 794 926

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

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

A cargo do Notário Lic. Aníbal Castro da Costa

O Juiz de Direito,
a) - Rui Sanches e Silva
O Oficial de Justiça
a) - Humberto Rodrigues

ORGULHO EM BEM SERVIR * 24 HORAS AO SEU SERVIÇO
SEDE: Rua dos Anjos, 80 B e C – T elef.: 21 353 02 66 – 1150-040 LISBOA
FILIAL: Rua José Estevão, 10-B – T elef.: 21 353 36 05 – 1150-040 LISBOA

CARTÓRIO NOTARIAL DE
VILA NOVA DE CERVEIRA

Tribunal Judicial de Vila Nova de Cerveira

(Gerência de um Cerveirense)
Rua Rafael Andrade, 16
1169-095 LISBOA
Telefone: 218 850 439 / Fax: 218 850 771

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

Telefone: 218 850 439
Fax: 218 850 771
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A VELHICE

MEXA-SE, PELA SUA SAÚDE!
MAIS ACTIVO, MAIS FELIZ,
MAIS SAUDÁVEL!

SETE QUADRAS

É a mãe que se usou,
Que deu a vida,
Que criou...
Que mal dormia,
Que chorou...
Tantos sacrifícios!...
E tão forte amou.
O coração não compreende,
Que os filhos que criou,
Formaram sua vida,
E só a lembrança e o sorriso,
E a passagem deles ficou.
Este amor de mãe,
Que não deixou de vibrar,
Mas que o normal da vida,
Veio perturbar.
Os netinhos chegam
Com alegria, com sorrir,
São pedaços de amor,
Que não se chegam a unir.
E em seu coração de mãe!...
Esta mudança persiste,
E em sua alma, despida,
Se instala a velhice.
Gracinda

NADA POR CIMA,
NADA POR BAIXO
Temos a clara sensação de que este nosso tempo - que se encheu de agitação, de ruído e de festa carece de alegria.
São poucas as pessoas alegres, essas que têm
lá dentro qualquer coisa que não sabemos bem se é
arco-íris ou fonte: qualquer coisa que transborda em
graça, em elegância, em riso verdadeiramente puro.
Quando nos rimos é sempre de passagem; é
sempre para esquecer que não encontramos motivos
para rir. O nosso riso não passa de um esgar tolo, que
não vem de dentro.
Este tempo é triste.
E a razão é que procuramos demasiado a felicidade. Procuramo-la com obsessão, com todos os
meios - quase sempre com os meios errados; trazemola constantemente na boca; consideramo-la um direito
nosso, a ponto de acharmos lícito eliminar qualquer coisa, exterior a nós, que consideramos opor-se a ela.
Tinham-nos dito - mas acabámos por o esquecer, por tanto corrermos na confusão em que deixámos
que se transformasse a nossa vida - que era preciso
renunciar à felicidade para se ser feliz...; que a felicidade consistia em aceitarmos ser infelizes, sem nos
importarmos com isso.
Outrora, os homens aceitavam a vida como uma
sucessão de dias, durante os quais havia que cumprir
uma missão, uma tarefa, um ideal. Esses objectivos
que tinham eram sempre qualquer coisa que se localizava fora deles e muito acima. Eram qualquer coisa tão
grandiosa que merecia que eles se gastassem no seu
cumprimento, muitas vezes até ao extremo de darem a
vida por ela.
Consideravam muito justo e natural renunciar ao
seu consolo, ao seu conforto, à sua comodidade, para
obterem um bem relacionado com a família, com a
pátria, com Deus...
Tinham a noção de que eram construtores.
Trocavam-se por esses bens. Adiavam a felicidade. Renunciavam a ela.
Mas cumpriam-se.
E era quase sempre com surpresa que um dia
olhavam para si mesmos e se descobriam... felizes.
Tinham dado um sentido à vida. Tinham vidas
cheias.
Mas nós... Começámos por perder Deus, porque
ouvimos dizer que talvez não existisse e isso dava um
certo jeito a determinada parte obscura de nós.
Logo a seguir, naturalmente, perdemos o sentido
de pátria. E há bastante tempo que começámos a perder a família.
Apagámos do horizonte, portanto, tudo aquilo

No dia 7 de Abril de 2002 comemorou-se o Dia
Mundial da Saúde.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) escolheu para este ano o tema da promoção da Actividade
Física, celebrando-o através do slogan “Mexa-se, pela
sua saúde”. A necessidade de uma actividade física
regular e os seus efeitos benéficos foram o tema das
actividades organizadas pela OMS em todo o mundo.
Sabemos hoje que os estilos de vida estão relacionados com os principais factores de risco de muitas
doenças crónicas e que são a base dos problemas de
saúde pública nas sociedades ocidentais: consumo de
tabaco, consumo de álcool, maus hábitos alimentares e
sedentarismo. O preocupante aumento da prevalência
do excesso de peso e da obesidade nas sociedades
desenvolvidas deve-se, em grande parte, a uma ingestão calórica alimentar excessiva, a uma vida sedentária, ou à coexistência de ambas. A OMS estima que a
falta de actividade física está na origem de mais de 2
milhões de mortes por ano.
A actividade física regular e moderada é uma
das formas mais fáceis para melhorar e manter a sua
saúde. A actividade física ajuda a prevenir e controlar
certas doenças, nomeadamente doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, osteoporose, hipertensão,
dislipidemias e cancros (especialmente o cancro do
cólon).
A prática regular de actividade física de intensidade moderada contribui para o desenvolvimento da
massa muscular, melhora a circulação sanguínea,
aumenta a capacidade de armazenamento de glicogénio e de gorduras no músculo, e aumenta o rendimento
cardíaco. Também melhora as trocas celulares de oxigénio e contribui para conservar a massa óssea.
Além do anteriormente referido, a actividade física tem um importante papel na promoção do bem-estar
psicológico. Os benefícios psicológicos parecem ser
mais ou menos evidentes, nomeadamente pelo seu
impacto positivo em aspectos como a auto-estima e
imagem corporal, o aumento do sentimento de controlo
pessoal e a melhoria da auto-confiança. Por estas
razões, a actividade física regular promove o bemestar, o convívio entre as pessoas, diminui o stress e
aumenta os níveis de energia.
Segundo recomendações internacionais, cada
adulto deveria dedicar pelo menos 30 minutos à realização de actividade física moderada, preferencialmente
todos os dias da semana. Quanto mais tempo dispensar, maiores serão os ganhos. Para quem não tiver disponibilidade diária, o exercício deverá ser feito pelo
menos 3 vezes por semana. Para facilitar a sua realização, podem-se acumular períodos de 10 - 15 minutos,
somando actividades agradáveis que se enquadrem de
forma espontânea no seu quotidiano, como por exemplo caminhar em passo rápido, subir escadas, brincar
com crianças, passear o cão, andar de bicicleta, dançar, praticar jardinagem,...
A maior vantagem da actividade física é a de
aumentar o interesse geral pela nossa saúde. Dessa
forma, quando começamos a realizar actividade física
de forma regular, tendemos a cuidar de nós próprios e
a vigiar outros aspectos do estilo de vida, como a alimentação, o lazer e o sono.
Os benefícios da actividade física são únicos,
não havendo outra forma de conseguir as mesmas vantagens.
O Serviço de Saúde Pública de Viana do Castelo
através do Gabinete de Promoção da Saúde da SubRegião de Saúde de Viana do Castelo está a promover
iniciativas para que seja mais fácil ter uma vida activa.

Porque tão triste me olhas
Alegria dos olhos meus
O mês do cair-das-folhas
Também é criação de Deus
Em Moledo teus olhos vi
Enterrados em sonhos de areia
Confesso amor que senti
Aos meus subir a maré-cheia
Com inveja nunca olhes
Meus olhos meu amor
Dizem que a inveja tolhe
Tudo em seu redor
Não azuis mas sim celestes
Vitrais outonais evocando
Prenúncios Infantis e logo prestes
A fugirem, porque sonhos confessando
Se na terra nasceste
Encanto dos olhos meus
Diz-me lá o que fizeste
Para nos olhos teres os céus
Nos teus olhos meu amor
Vi teu coração abrindo
Lábios promessas em flor
Pudico sol sorrindo
Como não os amar
Se de tão meigos
Num só pestanejar
Me oferecem mil beijos
C.P.L.P.
Maria da Conceição R. de Vasconcelos
Paris

Carta ao director
Ex.mo Senhor
Director do Jornal “Cerveira Nova”

que estava acima de nós. Já não nos submetemos; já
não precisamos de servir; somos os maiores.
Resolvemos ser auto-suficientes. Quebrámos
todos os laços. E - por confusão - chamámos liberdade
a isso...
Mas se não existe nada acima de nós, de quem
receberemos a felicidade?
Devíamos pensar nisto: por mais tontos que
sejamos, somos capazes de compreender que não
possuímos a capacidade de darmos a nós mesmos a
felicidade...

É meu desejo exprimir, através deste jornal,
algumas palavras sobre os últimos acontecimentos da
minha vida, assim como da do meu marido.
Como todos sabem, desde o passado dia 3 de
Abril de 2001 o meu marido perdeu a visão. Desde
então, após 37 anos de convivência, a vida destes dois
companheiros de longa data tornou-se muito difícil.
Embora fosse feito todo o possível por uma recuperação, sabemos, actualmente, depois de esclarecidos por
vários especialistas, que nada mais há a fazer. Apesar
de tudo, continuamos muito crentes, e eu, pessoalmente, estou cada vez mais convicta da minha coragem e
da minha fé. Embora a minha saúde seja um pouco
delicada, fui sempre uma lutadora e acredito firmemente que estou a receber uma graça de Deus e da Virgem
Mãe Maria Santíssima para poder continuar a enfrentar
a vida.
Quero agradecer a todos quantos fizeram orações, a todos quantos me deram conforto com palavras
humanas e de coragem. Para todos os que não têm Fé,
quero dizer-lhes que tenho a certeza que a Deus nada
lhe é impossível e que a Fé move montanhas. Sobretudo para vós, jovens, peço-lhes que lutem por um mundo melhor; pensai nos sacrifícios dos vossos pais que
só pensam em vos indicar o caminho da vida; não lhes
dêem desgostos nem decepções. Libertai-vos de más
tentações, rezai e cantai ao Senhor, pois cantando
rezais duas vezes.
Esta carta já foi publicada no jornal “Correio de
Cerveira” e era também meu desejo que o fosse no jornal “Serra e Vale”, do qual sou assinante, já que o que
pretendia é que esta minha mensagem fosse divulgada
nas pequenas freguesias, onde tenho familiares e amigos. Foi-me recusada a publicação. Pedi, então, ao Sr.
Director do jornal “Cerveira Nova”, que com muita amabilidade se predispôs a ceder ao meu pedido.
Agradeço, pois, a compreensão e o facto de me
dar a oportunidade de revelar o meu testemunho de Fé.
Subscrevo-me atentamente,

Paulo Geraldo
Professor de Língua Portuguesa

Natália Gonçalves
(Campos)

Sub-Região de Saúde de Viana do Castelo
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A PALAVRA DE DEUS
POR: Manuel Venade Martins (pastor)
www.igrejaemanuel.com

Po rque Deus a mo u 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. Po rque Deus envio u o seu Filho ao mundo, não pa ra que condena sse o m undo, mas pa ra que
o mundo fosse salvo po r ele. S. João 3:16-17.

COMENTÁRIO - 325
JESUS É O TEU SALVADOR?
O Senhor Jesus Cristo foi sempre, em todo o tempo, o prometido de Deus, o Enviado, o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo. No momento da queda do
homem, no Éden, pelo engano de Satanás, Deus disse
que da semente da mulher viria Um que esmagaria a
cabeça da serpente, isto é, do diabo. Génesis, 3:15.
Essa promessa cumpriu-se quando Maria, por
obra, e graça do Espírito Santo, concebeu e deu à luz
Jesus, o bendito Filho de Deus, como um Cordeiro imaculado que veio tirar o pecado dos homens, como afirmou João Baptista. S. João, 1:29. O próprio Jesus, no
Evangelho de S. João em oração ao Pai, exclamou: - A
vida eterna é esta: que Te conheçam, a Ti só, por único
Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. S.
João, 17:1-3.
O apóstolo S. Pedro dá a conhecer uma grande
verdade: - No Céu e na Terra não há um nome pelo qual
devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Actos,
4:12. Esta verdade devia ser respeitada e vivida por
aqueles que se julgam ser cristãos.
Nós, cristãos evangélicos, salvos pelo Senhor
Jesus, cremos e desejamos viver o que a Palavra de
Deus ensina. Além dos textos bíblicos já mencionados,
os quais revelam ser Jesus o único Mediador entre Deus
Pai e o homem pecador, segundo as escrituras. Ninguém mais deve ser adorado.
Como se pode ver, no Evangelho segundo S.
Mateus 12:46-50, o Senhor Jesus dá bem a conhecer
quem são os Seus amigos, irmãos ou mãe: são aqueles

Castigos do Conselho de Disciplina
da A. Futebol de Viana do Castelo
PROCESSO DISCIPLINAR N.º 20/01/02
JOGO: “SOUTELENSE/CAMPOS” - 1.ª DIVISÃO
ARGUIDO: CLUBE SOUTELENSE D. CULTURA
Analisados os autos verifica-se que o Clube Soutelense Desporto e Cultura e a Associação Desportiva de
Campos não disputaram o jogo que estava designado
para o dia 24 de Fevereiro de 2002 por falta de policiamento. No recinto de jogo compareceram as três equipas.
No entanto, apesar de requisitada, a Guarda Nacional Republicana não compareceu no local.
Posteriormente, o Comandante do Destacamento
de Viana do Castelo notificou o Clube Soutelense Desporto e Cultura a solicitar informação se pretendia apresentar
queixa por tal lapso.
Ora, perante o teor desse ofício o Clube arguido
não poderá ser responsabilizado pela não comparência
dos agentes da autoridade.
Assim, devem os presentes autos ser arquivados.
Deste modo, deverá a Direcção da Associação de
Futebol de Viana do Castelo designar uma data para a
realização do jogo.

PROCESSO DISCIPLINAR N.º 11/01/02
JOGO: “CORRELHÃ/CERVEIRA - 1.ª DIVISÃO
ARGUIDO: ASSOCIAÇÃO DESP. CULT. CORRELHÃ
Instaurou-se o presente Processo Disciplinar à
Associação Desportiva e Cultural da Correlhã pelo facto
de a equipa de arbitragem mencionar no relatório do jogo
disputado com o Clube Desportivo de Cerveira que se
encontravam pessoas não autorizadas pelos regulamentos
em zona reservada, bem como comportamento incorrecto
do público, verificando-se que após a expulsão do preparador físico do Clube arguido o público afecto a este invadiu a área técnica do banco de suplentes, tendo escarrado
sobre o árbitro assistente e atirado tremoços e cascas.
Foi deduzida a acusação cujo teor se dá por integralmente reproduzida para os devidos efeitos legais.
Notificada a acusação o Clube arguido não apresentou defesa.
Dá-se por integralmente reproduzida a acusação
deduzida e por isso, condena-se o Clube arguido nas
seguintes penas:
a) Na multa de 150,00 € - alínea a) e n.º 1 do
artigo 156.º e artigo 88.º do R.D.;
b) Nas custas do Processo.

que crêem e vivem n’Éle e O seguem em obediência. No
Evangelho segundo S. Lucas 2:49, Jesus ainda só com
doze anos de idade dizia a Sua mãe que a missão d’Ele
era tratar dos negócios do Seu Pai.
S. Lucas11:27-28 mostra que bem cedo as pessoas tinham uma tendência errada que as levava a um
desvio da realidade das coisas, mas o Senhor Jesus não
permitiu tal engano, colocando todos nós na mesma
bem-aventurança. Na epístola aos Romanos 8:34, como
também em 1.ª de Timóteo 2:4-5, o apóstolo Paulo dá
nessas leituras um sentido verdadeiro de quem intercede por nós, que, é o Senhor Jesus Cristo, o qual está no
Céu à direita de Deus Pai. E S. João diz que o Espírito
Santo, na Terra, é quem convence o homem do pecado,
da justiça e do juízo. S. João 16:7-8.
Jesus, na conversa que teve com a mulher samaritana, teve o cuidado de a ensinar como se deve adorar
a Deus, esclarecendo-a que Deus é Espírito, e importa
que os que o adoram o adorem em Espírito e em verdade. S. João 4:21-24. Por conseguinte, não se deve nem
se pode adorar a Deus através de imagens de santos e
anjos, porque isso é abominável aos olhos de Deus.
Êxodo 20:3-5; Salmo 115:1-8.
Em S. Mateus 11:28-30 Jesus faz um convite
para que o ser humano venha a Ele e só assim poderá
sentir-se livre, ficar abençoado, tornar-se feliz.
Prezado leitor: examine bem todas estas citações
bíblicas e tire delas o proveito real que tem na salvação
da sua alma. O Senhor Jesus disse um dia aos que pen-

PRIMEIRA EDIÇÃO DAS
6 HORAS TT, EM JULHO, NO
AERÓDROMO DE CERVAL
O Motor Clube de Guimarães irá realizar, nos
dias 27 e 28 de Julho, a primeira edição das 6 horas
TT, que serão disputadas no novíssimo Terródromo de
Cerval, situado no Alto Minho, mais propriamente entre
Vila Nova de Cerveira e Valença do Minho.
Em colaboração com várias entidades, já foram
iniciadas as indispensáveis obras de adaptação, deste
espaço, para a realização de provas de Todo o Terreno. Assim, esta nova pista terá um perímetro de 7,5 Km
e uma largura constante entre os 6 e 8 metros.
O traçado foi feito a pensar no espectáculo e no
público, havendo várias linhas de água e saltos tanto
do agrado de quem acompanha as jornadas de TT.
Serão várias as instalações de apoio a implementar,
destacando as boxes, XC, parques de estacionamento,
bares e tasquinhas, etc..
Esta nova pista TT situa-se junto ao Aeródromo
de Cerval, na EN 13, e dista 2 Km da saída 14 da A3
(Vila Nova de Cerveira), 5 Km de Vila Nova de Cerveira
e Valença do Minho e 6 Km da fronteira de Espanha
(Galiza).
Para esta estreia, o Motor Clube de Guimarães
contará com o apoio do Aeródromo de Cerval, Associação de Municípios do Vale do Lima, câmaras municipais de Valença do Minho e Vila Nova de Cerveira e da
Região de Turismo do Alto Minho.

REMO
Três atletas da Juventude de Cerveira
vão participar na regata inter-associações
Na regata inter-associações, a realizar em
Valença, no dia 21 de Abril, vão participar três atletas
da Associação da Juventude de Cerveira, que estiveram no 1.º estágio de preparação em Viana do Castelo.
A saber: Catarina Costa, no escalão iniciado feminino e
na embarcação 1X; Marco Cunha, no escalão iniciado
masculino e na embarcação 1X; e Flávio Guerreiro, no
escalão iniciado masculino e na embarcação 2X.
Saliente-se, também, que a regata internacional
que a Associação de Remo de Viana do Castelo irá

savam estar certos, mas encontravam-se perdidos: Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida
eterna, e são elas que de mim testificam. S. João 5:3940.
Faço votos para que o leitor creia nestas verdades, e receberá de Cristo a salvação; fruirá, em Deus,
uma vida abundante e repleta de felicidade aqui na Terra
e depois da morte.

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 nesta
caminhada terrestre, pode contactar o Pastor Eugénio
Araújo - ASSEMBLEIA DE DEUS, pelo telefone 258 721
982, nosso representante em Caminha, Cerveira, etc..
Se desejar, pode visitar o nosso web site na Internet: www.igrejaemanuel.com
Ou escrever para:
ASSEMBLEIA DE DEUS EMANUEL
14, Connecticut Ave.
BAY SHORE – NY 11706
U.S.A.

ATLETISMO
Resultados obtidos pelos atletas da
Associação Desportiva de Lovelhe
na prova “Troféu Reconquista”,
realizada em Vigo, em 6 de Abril
JOÃO VENADE, no escalão de iniciados, obteve
o 2.º lugar no lançamento de martelo, com a marca de
42,56 metros.
ISIDRO PEREIRA, também iniciado, classificouse em 2.º lugar na corrida de 6 quilómetros, integrada
num escalão onde participavam atletas com idade até
aos 17 anos.
ANA DURÃO, de escalão juvenil, competiu com
atletas de escalão sénior, e obteve um excelente 2.º
lugar, ao lançar o martelo de 4 kg a uma distância de
51,49 metros. Com este engenho (martelo de 4 quilos),
embora sendo juvenil, obtém record regional de juniores e seniores.
ANDRÉ CRUZ, juvenil, classificou-se em 2.º
lugar, lançando o martelo a 41,05 metros.
CÉLIO CRUZ, júnior, obteve o 1.º lugar no lançamento de martelo, ao lançar o engenho a 58,42 metros.
Com esta marca, bateu o record regional de juniores,
que já lhe pertencia.
MARIA JOSÉ CONDE, classificou-se em 1.º
lugar, também no lançamento de martelo, com a marca
de 59,05. com esta marca, Maria José supera, largamente (em mais de 1 metro), os mínimos exigidos para
estar presente no Campeonato da Europa, que se vai
realizar neste verão em Munique (Alemanha).
Foi ainda considerada a melhor atleta presente
no torneio.
realizar será a “Regates Internationales de Bordeaux”,
em Bordéus nos dias 11 e 12 de Maio de 2002. As
equipas que irão representar a Associação vianense,
bem como o respectivo programa de trabalho, serão
divulgadas logo após a determinação dos elementos
que representarão a Selecção Nacional (e que por consequência não poderão representar esta associação).
Participaram no estágio 33 atletas dos vários clubes da região, sendo 12 de Caminha (SCC), 6 de Vila
Nova de Cerveira (ADCJC) e 15 de Viana do Castelo
(11 do ARCO e 4 do CNV).
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CAMPOS - Vila Nova de Cerveira
COMISSÃO DE FESTAS DE SÃO JOÃO

FONTENÁRIOS, FONTES OU BICAS E
LAVADOUROS PÚBLICOS

Consurso de Quadras de São João - 2002

VII

REGULAMENTO
1. Ao Concurso de Quadras de São João podem concorrer todos os cidadãos
nacionais, residentes ou não em Campos.
2. Cada concorrente pode apresentar um máximo de três quadras, relativas às
festividades de S. João, sendo obrigatório que nelas conste a palavra SÃO
JOÃO.
3. As quadras devem ser remetidas por correio, ou entregues pessoalmente à
Comissão de Festas de São João - Campos - 4920 Vila Nova de Cerveira.
4. As quadras terão de ser enviadas num envelope fechado e assinadas com
pseudónimo e num outro envelope deverá constar a identificação do concorrente com a morada completa e se possível número de telefone.
5. O prazo para entrega das quadras é o dia 10 de Junho de 2002.
6. As quadras serão analisadas e classificadas por um júri composto de cinco
elementos, sendo o Presidente um elemento da Comissão de Festas e os restantes por esta nomeados.
7. Do resultado do júri será de imediato dado conhecimento aos concorrentes,
que deverão estar presentes para receber os prémios no dia 23 de Junho,
pelas 17 horas, no local da festa.
8. Os prémios pecuniários serão de 75,00 € (setenta e cinco euros), para o 1.º
classificado; 50,00 € (cinquenta euros), para o 2.º classificado e 25,00 € (vinte
e cinco euros) para o 3.º classificado. Os concorrentes classificados do quarto
ao décimo lugar serão contemplados com menções honrosas.
9. Os casos omissos neste regulamento, ou na sua interpretação, serão da responsabilidade exclusiva do júri deste concurso.

Eleitos os corpos directivos da
Santa Casa da Misericórdia de
Vila Nova de Cerveira

26 - “FONTE DO LARGO DA FEIRA”, construída por volta do ano de
1960; situa-se a nascente no Largo da Galiza - Largo da Feira -; tem uma bica em ferro lançando
água continuamente num tanque de lavar, sendo
uma mina horizontal pertencente a Evangelina Barros Fernandes, existente no subsolo da sua propriedade sita na Rua Queiroz Ribeiro a fazer o seu
abastecimento. A mina antes referida, pertencente
que foi a Gonçalo Emílio Portugal Marreca, este
ofereceu tal água, por esta ser excessiva para consumo da propriedade em causa; os sobrantes do
tanque de lavar seguem para o rio Minho.

27 - “FONTE DO CAIS RIO MINHO”,
construída no ano de 1953; localizado na Rua do
Cais, a poente do Largo da Galiza - Largo da Feira
-, um pouco abaixo do ex-posto da Guarda Fiscal,
embutida no muro que dá suporte ao Largo de São
Sebastião e à linha do caminho de ferro; a sua
construção é em granito e tem torneira; encontrase ligada à rede pública e os seus sobrantes à rede pluvial.

28 - “FONTE DA RUA COSTA PEREIRA”, construída na década de
30; localizava-se na ligação da Rua Costa Pereira com a Rua Costa Brava, à esquina
do edifício do ex-Grémio da Lavoura; a sua construção era em ferro fundido, com duas pias e duas
torneiras; a sua água advém da mesma mina horizontal que consta no fontenário nº 17, sendo os
seus sobrantes lançados na rede pluvial; este fontenário é idêntico ao do “Arrabalde” (nº 19) e ao do
“Terreiro” (nº 21). Esteve implantado no nº 22 e
encontr a-se
ac tualmente i mplantado
no
“Terreiro” (nº 23).
29 - “FONTE DO CAMINHO DA FONTINHA - 1”, construída no início do século passado, sendo subterrada por volta de 1939 aquando
da construção do Jardim Municipal - inaugurado
em 1940 - e encontrado nas escavações para
construção do Auditório Municipal, na década de
70; era em granito, com torneira; desconhecem-se
mais pormenores bem como o seu eventual paradeiro. Não teria sido este fontenário que deu o
nome ao “Caminho da Fontinha” ?

30 - “FONTE DO CAMINHO DA FONTINHA - 2”, construída, presume-se, para substituir a anterior (nº 29) , no início da

Em Assembleia Geral foram eleitos, no dia 30 de Março, os corpos directivos
da Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Cerveira, cujo mandato aponta até
Março de 2005.
MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Presidente: Joaquim Cadaval Queirós Sousa Coutinho; Luís Manuel Ribas Lages;
António Francisco Esmeriz; Rui Alberto Rodrigues Cruz; e Alfredo José Castro Guerreiro.
MESA ADMINISTRADORA
Provedor: Silvério José Alves de Carvalho; José César Guerreiro de Morais; Augusto
Armando Romeu; Maria Júlia Fernandes Pinto Barbosa; Francisco António Sobrosa
Ferreira; Manuel Esmeriz Gomes Costa; Manuel Augusto Sousa Alves Morais; e Gaspar Lopes Viana.
CONSELHO FISCAL
Presidente: Manuel da Silva Araújo; Joaquim José Gomes Carpinteira; João Manuel
Araújo Cunha Ribeiro; Augusto Júlio Ribeiro da Silva; Ladislau Vaz Marinho; e Rui
Fernando Barbosa Ribeiro.
Na mesma Assembleia Geral foi aprovado o Relatório de Contas, da Instituição, relativo ao ano de 2001.

década de 40, localizada no Caminho da Fontinha, ao fundo do Jardim Municipal,
lado esquerdo, encostado ao armazém da electricidade da Câmara;
tinha uma bica de ferro lançando com
permanência a água num tanque de
lavar, vinda de uma mina existente
no subsolo da propriedade do extinto
Guilherme Romeu, onde hoje existe
o Bairro da Calçada; os seus sobrantes eram aproveitados para rega das
hortas situadas no lado oposto do
caminho. O referido tanque diz-se ter
sido transladado, por volta do ano de
1950, para o Outeiro da Forca (nº
10).

31 - “FONTE DAS HORTAS DA FONTINHA”, transladada para este
local, no ano de 1957 da Seixeira (nº 32); localiza-se entre o Caminho da Fontinha e a
linha do caminho de ferro; tem uma bica em ferro lançando água continuamente no
tanque de lavar, eram os seus
sobrantes destinados a rega das
hortas e mais tarde ligados à rede
pluvial; actualmente não funciona.
32 - “FONTE DA SEIXEIRA”, construída no início do século
passado, ostentava uma bica de ferro deitando água permanentemente
num tanque de lavar, cujos sobrantes se destinavam a rega das hortas;
desconhece-se o nascente de onde
provinha o seu caudal; localizava-se
no lado poente da Escola Primária “José Maria dos Santos”, no sítio denominado por
Seixeira. Transladada por volta do ano de 1957, para as hortas da Fontinha (nº 31).
Magalhães Costa/2001

CERVEIRA NOVA

Página 10

CAMPEONATO
DISTRITAL
DA 1ª DIVISÃO

CAMPEONATO
NACIONAL
DA 3.ª DIVISÃO
(Série A)

CAMPEONATO
DISTRITAL
DA 1ª DIVISÃO
DE HONRA

23ª JORNADA
RESULTADOS

Terras Bouro, 3 - Valdevez, 2
Montalegre, 3 - Valenciano, 2
Limianos, 1 - Amares, 0
Maria Fonte, 1 - Pevidém, 1
Merelinense, 1 - Fão, 4
Vianense, 3 - Ág. Graça, 2
Ronfe, 1 - Vilaverdense, 1
Monção, 0 - Valpaços, 2
Fafe, 4 - Mac. Cavaleiros, 0

CLASSIFICAÇÃO

(FUTEBOL DE SETE)

21ª JORNADA
RESULTADOS

Formariz, 2 - Correlhã, 1
Torreenses, 3 - Távora, 0
Melgacense, 3 - Neves, 4
Ambos Rios, 0 - Ponte Barca, 1
Vit. Piães, 1 - Darquense, 0
Castelense, 1 - Courense, 3
Cerveira, 3 - Alvarães, 0

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

1º - Campos

56

1º - Cerveira

49

2º - Os Raianos

53

2º - Neves F.C.

45

3º -Ponte da Barca

41

4º - Correlhã

34

5º - Melgacense

29

1º - Vianense

59

3º - Soutelense

50

2º - Pevidém

53

4º - Cult. Paçô

47

3º - Fafe

53

5º - Vila Fria

35

4º - Maria da Fonte

51

6º - Águias de Souto

34

5º - Terras de Bouro

47

7º - Bertiandos

33

6º - Valenciano

47

8º - Moreira

7º - Montalegre

46

8º - Ronfe

CASTIGOS DO CONSELHO DE
DISCIPLINA DA A. FUTEBOL DE
VIANA DO CASTELO

CAMPEONATO
DISTRITAL
INFANTIS

20ª JORNADA
RESULTADOS

Lanheses, 2 - Vit. Donas, 0
Nogueirense, 4 - Sopo, 1
Soutelense, 2 - Paçô, 0
Campos, 2 - Bertiandos, 1
Vila Fria, 2 - Águias Souto, 4
Neiva, 5 - Fachense, 0
Cabaços, 0 - Caminha, 0
Raianos, 3 - Moreira, 0

29ª JORNADA
RESULTADOS

20-4-2002

Darquense, 1 - Cerveira, 2
Ponte Barca, 3 - Barroselas, 5
Qt. Oliveira, 7 - Vit. Piães, 2
Távora, 2 - Vianense B, 6
Vianense A, 16 - Torreenses, 1
Neves, 1 - Âncora Praia, 10
Lanheses, 1 - Paçô, 1
Valenciano, 2 - Limianos, 6

CAMPEONATO DISTRITAL
DA 1.ª DIVISÃO DE HONRA
A DIRIGENTES:
15 DIAS DE SUSPENSÃO E MULT A DE 15 €
Adelino Rodrigues Esteves - Ponte da Barca
REPREENSÃO POR ESCRITO
Raul Ferreira Cardoso - Melgacense
CAMPEONATO DISTRITAL DA 1.ª DIVISÃO

1º - Cerveira

54

2º - Vianense A

47

A CLUBES
PROCESSO DE INQUÉRITO:
Associação Desportiva de Vitorino das Donas
Referente ao jogo “Soutelense/Vit. das Donas”
REPREENSÃO POR ESCRITO
António José Alves Ferreira - Águias do Souto

3º - Cultural Paçô

47

CAMPEONATO DISTRITAL DE JUNIORES

4º - Barroselas

46

5º - Quinta Oliveira

45

6º - Os Limianos

44

7º - Valenciano

41

8º - Vianense B

30

A DIRIGENTES:
15 DIAS DE SUSPENSÃO E MULT A DE 20 €
Vítor Manuel Parente Rodrigues - Darquense
A TREINADORES:
15 DIAS DE SUSPENSÃO E MULT A DE 20 €
Manuel Salvador Freitas Miranda - Darquense
A CLUBES:
PROCESSO DE INQUÉRITO
Desportivo de Monção
Referente ao jogo “Caminha/Monção”

CLASSIFICAÇÃO

6º - Darquense

29

32

7º - Vitorino de Piães

29

9º - Caminha

32

8º - Courense

25

46

10º - Fachense

30

9º - Torreenses

24

9º - Vilaverdense

41

9º - Âncora Praia

30

11º - Cabaços

29

10º - Formariz

22

10º - Amares

38

10º - Torreenses

27

12º - Neiva F.C.

23

11º - Távora

22

11º - Águias da Graça

38

13º - Desp. Sopo

19

11º -Távora

25

12º - Castelense

18

12º - Vit. Piães

23

CAMPEONATO DISTRITAL DE JUVENIS

10

A TREINADORES:
15 DIAS DE SUSPENSÃO E MULT A DE 15 €
José António Araújo de Sousa - Ponte da Barca
A MASSAGISTAS:
15 DIAS DE SUSPENSÃO E MULT A DE 15 €
Carlos Alberto Gonçalves Silva - Valenciano

12º - Monção

34

14º - Lanheses

18

13º - Valpaços

33

15º - Nogueirense

16

13º - Ambos os Rios

17

13º - Ponte da Barca

14º - Mac. Cavaleiros

33

16º - Vitorino Donas

15

14º - Alvarães

14

14.º - Darquense

9

15º - Limianos

32

15.º - Neves

2

16º - Valdevez

31

16.º - Lanheses

2

17º - Fão

31

18º - Merelinense

9

CAMPEONATO
DISTRITAL
DE ESCOLAS
(FUTEBOL DE SETE)

CAMPEONATO
DISTRITAL
JUVENIS
2.ª FASE

CAMPEONATO
DISTRITAL
INICIADOS
15ª JORNADA
RESULTADOS

7ª JORNADA
RESULTADOS

Ponte Barca, 3 - Valenciano, 4
Qt. Oliveira, 0 - Paçô, 0
Cerveira, 5 - Caminha, 2
Lanheses, 0 - Barroselas, 6
Vianense, 1 - Vila Fria, 0
Limianos, 0 - Vit. Piães, 0
Vila Franca, 0 - Ancorense, 4

Limianos, 3 - Cerveira, 0
Valenciano, 2 - Darquense, 0
Valdevez, 2 - Barroselas, 0
Vianense, 0 - Âncora, 1

16ª JORNADA
RESULTADOS
Cerveira, 0 - Vianense A, 0
Lanheses, 1 - Paçô, 4
Barroselas, 6 - Limianos, 0
Guilhadezes, 2 - Sopo, 4

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO
34

2º - Barroselas

33

3º - Vianense B

24

4º - Cerveira

22

5º - Limianos

21

6º - Desp. de Sopo

CLASSIFICAÇÃO

1º - Limianos

19

2º -Valdevez

18

3º - Âncora Praia
1º - Vianense A

4º - Vianense

12
10

5º - Cerveira

CAMPEONATO
DISTRITAL
JUNIORES

10

1º - Limianos

43

2º - Barroselas

33

3º - Cerveira

31

4º - Vit. Piães

30

CAMPEONATO DISTRITAL DE INFANTIS
A TREINADORES:
15 DIAS DE SUSPENSÃO E MULT A DE 15 €
Paulo Gabriel Magalhães Castro - Vianense

21ª JORNADA
RESULTADOS

TAÇA A.F.V.C. - 1/4 FINAL
A DIRIGENTES:
15 DIAS DE SUSPENSÃO E MULT A DE 10 €
Rui Vaz Carpinteira - Cerveira
A MASSAGISTAS:
30 DIAS DE SUSPENSÃO E MULT A DE 75 €
Alípio Fernandes Costa Caixeiro - Neves

Neves, 1 - Vit. Piães, 1
Vila Fria, 1 - Valdevez, 1
Limianos, 3 - Darquense, 3
Ancorense, 8 - Cerveira, 0
Courense, 0 - Monção, 6
Vianense, 6 - Caminha, 1

CLASSIFICAÇÃO.
1º - Vianense

54

2º - Os Limianos

41

3º - Monção

35

4º -Valdevez

35

5º - Valenciano

35

6º -Ancorense

31

5º - Caminha

30

6º - Quinta Oliveira

25

7º - Cult. Paçô

25

20

8º - Valenciano

25

7º - Valenciano

14

9º - Vianense

19

7º - Vila Fria

25

8.º - Guilharezes

12

10º - Ponte da Barca

14

8º - Darquense

22

11º -Ancorense

14

9º - Caminha

21

12º - Vila Fria

12

10º - Courense

19

13º - Lanheses

1

11º - Cerveira

16

14.º - Vila Franca

1

12º - Neves

11

9.º - Lanheses

6

10.º - Paçô

5

JUVENAL MARTINS

ADVOGADO

6.º - Barroselas

7

7.º - Darquense

3

8.º - Valenciano

3

Artigos de:
Decoração
Escolares
Guloseimas

Rua das Cortes
Vila Nova de Cerveira

13º - Vitorino Piães

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

6

COSULTÓRIO
MÉDICO
CLÍNICA GERAL

Telef. 251 796 200
Fax: 251 795 377

Linda Rosa Pinto
VENDE-SE
MÁQUINA DE TABACO
Estado de nova / Bom preço
Marca TEIDE MAX 10
Telem.: 933 457 667

http://www.cerveiranova.pt

E.N. 13 - Cabreira, n.º 6
4920-012 CAMPOS VNC
Telem.: 96 614 88 72

PROCESSO DISCIPLINAR N.º 10/01/02
JOGO: “CERVEIRA/TÁVORA” - 1.ª DIV. HONRA
ARGUIDO: CLUBE DESPORTIVO DE CERVEIRA
Instaurou-se o presente Processo Disciplinar ao
Clube Desportivo de Cerveira, ao seu Delegado Manuel
Silva e ao atleta Paulo Jorge Lemos Silva Rego pelo
facto de no dia 13 de Janeiro de 2002 o Delegado desse Clube não ter acompanhado a equipa de arbitragem
aos balneários, onde se encontravam pessoas estranhas ao jogo. Nesse local foi agredido um jogador do
Távora Robin Domingos Sousa. O agente causador da
agressão foi o jogador aqui arguido.
Além disso, aos setenta e cinco minutos de jogo
foi agredido o jogador do Távora João Carlos Rodrigues, tendo sido o agente agressor um adepto do Cerveira.
Foi deduzida acusação cujo teor se dá por integralmente reproduzido para os devidos efeitos legais.
Notificados da acusação no dia 8 de Março de
2002, sendo, por isso, extemporâneas.
Deste modo, julga-se procedente a acusação
deduzida contra os arguidos, condenando-se nas
seguintes penas:
a)- o Clube Desportivo de Cerveira em multa de
200 € e a realização de um jogo à porta fechada - artigos 152.º e 156.º do RD;
b) - O Delegado Manuel Silva com suspensão de
trinta dias e multa de 100 € - artigo 129.º do RD;
c) - O jogador Paulo José Lemos Silva Rego
com suspensão por um mês e multa de 100 € - artigo
110.º do RD.
Custas a suportar pelos arguidos na proporção
de uma terça parte cada.

