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PARA assinalar os vinte e cincos anos 
de existência deste pequeno órgão 

de informação local, completados no 
decorrer do ano que há pouco terminou, 
a nossa autarquia decidiu realizar uma 
exposição com todos os números do 
“Terra Viva”, na sede da Junta de 
Freguesia, que estará brevemente patente 
ao público. São muitos os expositores 
que ostentam todas as publicações, do 

Aspectos diferentes da primeira página do jornalUm aspecto da exposição do jornal na sede da Junta de Freguesia

A Junta de Freguesia promove 
Exposição do Jornal “Terra Viva”

publicadas durante este quarto de século. 
Está também patente ao público um breve 
historial sobre o “Terra Viva”, escrito pelo 
seu principal responsável, donde se infere 
a grande dificuldade que se verificou 
nos primeiros tempos de publicação, 
pela escassez de notícias, e depois como 
tudo mudou com o decorrer dos anos, 
mercê do progresso verificado no nosso 
meio nas mais variadas áreas, desde a 

partidário, de modo que este pequeno 
jornal possa entrar em todas as casas 
sem ferir quaisquer susceptibilidades dos 
nossos leitores. Aliás, ele tem sido um 
forte e importante elo de ligação entre 
Aguçadoura e os seus filhos emigrantes 
espalhados por vários países e continentes, 
desde os Estados Unidos, Canadá, Brasil 
e Venezuela, até à Europa, nomeadamente 
a França, Suíça e Alemanha. São mais de 

primeiro número até ao último, editado 
no passado mês de Dezembro, que 
correspondem aos anos de 1990 até ao 
presente.

Os responsáveis pela exposição 
estão a fazer um trabalho minucioso 
e demorado, mas interessante, dando 
destaque às notícias de maior relevo 
que ocorreram na nossa terra e foram 

cultura ao desporto, com acontecimentos 
de topo a nível nacional, do meio social 
ao económico que se desenvolveram com 
grande notoriedade.

É de salientar que, desde o início, tem 
sido preocupação, por parte da Direcção 
do jornal e da Junta de Freguesia, manter 
uma linha de orientação imparcial, 
de total isenção no campo político e 

três centenas de exemplares que enviamos 
sempre que o jornal é editado e fazemo‑lo 
com gosto e satisfação até, pois sabemos 

(continua na página 2)
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Filial:
Rua da Igreja, 29
4495-027 AGUÇADOURA PVZ
Tlf. 253 851 185 | 252 602 727
Fax 253 857 043
Tlm. 963 062 489 | 968 632 367 / 9
www.irmaos-silva.pt
geral@irmaos-silva.pt

IRMÃOS SILVA
Agência Funerária, Lda.

Publicamos mais uma lista de 
nomes de pessoas que contribuiram 
com donativos para custear as 
despesas com a feitura e envio do 
jornal “Terra Viva”, cuja colaboração 
a Junta de Freguesia agradece.

Francisco Petejo Gomes (França)  50 €
Dr. Augusto Soares da Silva 30 €
Café Laceiras 2,5 €
Anónimo 1 €
José Orlando G. Amorim 5 €
Manuel João Carvalho Neves 10 €
Gervásio Martins 5 €
Sérgio Valentim 5 €
Anónima 5 €
Fernando Gomes da Silva 5 €
Célia Nunes 5 €
Carla Silva “Talho Norte” 5 €
Armandina Rodelo Correia 5 €
José Inácio Torres (França) 20 €
Bibili Inácio (França) 20 €
Maria Goreti Torres 10 €
Casa Rio Alto 10 €
Fernando Ribeiro 30 €
Mário Macedo 10 €
Manuel Viana (Suíça) 10 €
Maria Gregório Correia Pedrinha (Estela) 10 €
Amélia Gregório Moreira (Brasil) 10 €
Manuel Correia Gregório (Brasil) 10 €
Manuel Moreira Amorim 20 €
Maria Pereira 5 €
Anónimo 2 €
Amadeu Fontes da Costa 25 €
Maurício Lopes da Costa 30 €
Anónima 5 €
Maria da Conceição A. do Paço 10 €
Manuel Alves Torres 20 €
Franklim Maranhão 5 €

Há 47 anos registou‑se forte sismo em Portugal
No dia 28 de Fevereiro de 1969, pelas 23h00, o nosso País foi abalado por 

forte sismo, que atingiu a magnituude de 7,3 na escala de Richter, cujo epicentro 
se verificou a cerca de 230 km, a sudoeste de Lisboa.

Em Aguçadoura também foi sentido com alguma violência, embora sem estragos 
nas habitações, mas a população apanhou um grande susto. Os mais velhos 
recordam‑se com certeza.

quanto eles gostam de receber notícias 
da terra que os viu nascer, falando dela 
e dos seus conterrâneos. Eles próprios 
no‑lo afirmam muitas vezes, quando nos 
visitam de férias, e é fácil compreender 
que assim é, se verificarmos, na secção 
“Amigos do nosso jornal”, a generosidade 
dos seus donativos que publicamos em 
todos os números.

O arquivo do nosso jornal, que a 
Junta de Freguesia possui e conserva 
com todo o empenho, constituirá um 
legado importante para as nossas gerações 
vindouras, e será uma mais valia para 
os seus conhecimentos sobre a origem 
desta terra e das suas gentes, desde 
os primórdios da nacionalidade. Ali 
encontrarão dados importantes sobre a 
forma como os Aguçadourenses viveram 
no passado, sobretudo no último século; 
quais os seus feitos nesta laboriosa terra, 
destacando‑se aqui a construção da nossa 
igreja, mesmo no meio do século XX; 
como Aguçadoura se tornou freguesia, 
desanexando‑se de Navais e agora 
voltando a unirem‑se por imposição 
governamental; todo o processo da sua 
elevação a vila, em Abril de 2011; todos 
os melhoramentos nos últimos 25 anos, 
sendo de realçar a requalificação das 
nossas praias, assim como a aquisição 
de bens patrimoniais por parte da nossa 
autarquia e vários outros bens e serviços 
que a nossa população hoje usufrui. Tudo 
isto está bem explanado no nosso jornal, 
ao longo de todos estes anos em que 
foi editado.

Por tudo quanto fica descrito 
podemos afirmar, sem qualquer receio 
de exagero ou pretensão de vaidade, 
que o jornal “Terra Viva” atingiu o 

Neste número o jornal ostenta 
o cabeçalho original, como que a 
comemorar os 25 anos de existência. 
Foi com este formato que o jornal foi 
feito por algum tempo e agora podemos 
compará‑lo ao actual, que assinala o 
progresso na nossa terra.

Também informamos que, em virtude 
do fecho da Tipografia Camões, no final 
do ano, o jornal agora é feito na Digital 
Cruz, em Vila do Conde, cujo e‑mail 
consta da ficha técnica.

NOTA DA REDACÇÃO

A Junta de Freguesia promove 
Exposição do Jornal “Terra Viva”
(continuado da página 1)

Um aspecto dos expositores do Jornal “Terra Viva”

estatuto de adulto com este quarto de 
século de existência e constitui uma 
mais valia para Aguçadoura, agora unida 
administrativamente a Navais, por cuja 
população também é distribuído, pois as 
notícias de lá também são publicadas.

Daniel Fontes
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Pão Quente, Confeitaria e Cafetaria

Nova Gerência • Nova Imagem • Novo Serviço

Rua Loteamento Social, 64 – AGUÇADOURA
Telemóvel 911 173  678

Pão Quente a toda a hora
Serviço de Bolos de Aniversário

DUNAS

Complementado com um vasto serviço de Snack-Bar Marcelino Afonso Gonçalves Pires

Serviço de:
Casamentos, Baptizados, Comunhões, Festas, etc.

Restaurante

Grelhados
“O Marcelino”

Rua Imaculada Conceição, 49
4495-038 AGUÇADOURA - P. Varzim

Tel. 252 601 534
Tm. 968 015 488

Rua Central, 65 – 4495-019 Aguçadoura
Póvoa de Varzim – Portugal
Tel./Fax +351 252 601 761

canalização, regas • caldeiras de alumínio • electricidade
aquecimento central • instalações de gás • aspiração central

NOTÍCIAS DE NAVAIS

Caros habitantes,
A Junta de Freguesia da União de 

Freguesias Aguçadoura‑Navais, vem aqui 
dar conhecimento de que a Fábrica da 
Igreja Paroquial do Divino Salvador, 
entre nós conhecida como Comissão 
Fabriqueira, representada pelo seu 
Presidente Padre Pedro Amorim iniciou 
mais um processo judicial contra esta 
Junta e contra a Freguesia.

Reclamam, neste processo, a 
propriedade do edifício onde funciona 
a sede da Junta, ou seja dizem que este 
edifício não é propriedade da Freguesia, 
mas sim da Comissão Fabriqueira.

Depois de recentemente este grupo, 
sempre representado pelo Pároco, ter 
tentado registar este mesmo edifício 
em seu nome, numa Conservatória de 

outro distrito e de a Junta de Freguesia 
ter impedido tal, conseguindo anular o 
registo feito às escondidas e ter também 
ganho o processo iniciado pelo pároco 
para inverter a anulação, tentam agora 
e, num novo processo, uma vez mais 
conseguir a propriedade exclusiva do 
edifício.

Muito nos espantamos com este 
novo processo e com esta insistência 
sem limites pela propriedade do edifício, 
mas, como sempre, a Junta defenderá os 
interesses da Freguesia e o seu património 
até às últimas instâncias.

Não nos pouparemos a esforços para 
garantir que nada é retirado ao Povo e 
à Freguesia.

Esperamos poder contar com o apoio, 
como aliás sempre contamos no passado, 

de todos aqueles que sabem que este 
edifício foi construído pelo povo e para 
o povo.

Da nossa parte este edifício teve 
sempre as portas abertas para todos, pois 
sendo da Freguesia, é de todos e todos 
podem usá‑lo. Temos, no entanto, sérias 
dúvidas de que caso os proprietários 
fossem outros, houvesse igual boa 
vontade e abertura.

Defender este património é para 
nós uma questão de honra e de justiça, 
mas acima de tudo de respeito por 
todos aqueles que ajudaram a construir 
o edifício! Uns com dinheiro, outros 
oferecendo o seu trabalho gratuito, muitos 
foram aqueles que trabalharam para que 
a Freguesia tivesse um edifício digno e 
adequado a preencher as necessidades 
dos seus habitantes!

Lutaremos pelo que é nosso! 
Contamos convosco!

O Rancho Folclórico
tem nova Direcção

Para o próximo triénio, o Rancho 
Folclórico da Casa do Povo de Aguça‑
doura tem novos órgãos directivos assim 
constituídos:

Direcção: Presidente ‑ Américo 
Augusto Ribeiro Moreira; Vice‑Presidente 
‑ Clarisse Marta Soares Macedo Moreira; 
Secretário ‑ José Lima Martins; Tesoureiro 
‑ Maria da Conceição Soares Macedo 
Andrade; 1.º Vogal ‑ Maria Soares Lage; 
2.º Vogal ‑ Américo Fernandes Moreira.

Assembleia: Presidente ‑ Manuel da 
Silva Torres; Vice‑Presidente ‑ Tânia 
Andreia Macedo Andrade; Secretário ‑ 
José Manuel Correia Neves; 1.º Vogal 
‑ Fernando Gomes da Silva; 2.º Vogal 
‑ José Ilídio Torres Martins; 3.º Vogal ‑ 
André Filipe da Fonseca Maia.

Conselho Fiscal: Presidente ‑ Manuel 
Gonçalves Martins; Vice‑Presidente ‑ 
David Correia Torres; Secretário ‑ Rui 
Carlos da Silva Moreira.

Sorteio do Rancho
Como habitualmente, o Rancho 

Folclórico promoveu um sorteio no 
fim do ano, cujos premiados foram os 
seguintes:

1.º prémio: n.º 2034 ‑ LCD, para 
Simão Pedro Valentim, residente na Rua 
da Ilha.

2.º prémio: n.º 2339 ‑ Máquina de 
café, para Bruno Manuel Garrido Simões 
(Café Marítimo), Rua da Praia.

3.º Prémio: n.º 2679 ‑ Telemóvel, 
para Joaquim Paulino Torres Carreira, 
residente na Rua da Praia.

*         *         *

A Direcção do Agrupamento faz saber 
que terminou a campanha de angariação 
de fundos e agradece à população em 
geral a generosidade do seu contributo.

Entretanto, a nova época de actua‑
ções começará, com um programa 
preestabelecido, à semelhança dos anos 
anteriores, levando bem longe o nome da 
nossa terra e divulgando a nossa cultura e 

o nosso folclore, típico da região nortenha 
do País.

Eleições Presidenciais
No dia 24 de Janeiro último, 

realizaram‑se as eleições presidenciais 
em todo o território nacional, cujo acto 
decorreu dentro de perfeita normalidade, 
predominando o civismo de toda a 
população. A nossa terra não fugiu à 
regra, porquanto a ordem e o civismo 
fizeram a nota dominante dos nossos 
eleitores, que sempre pautaram o seu 
comportamento pela razão e o bom senso 
nestes actos cívicos, ao longo de 42 anos 
de democracia.

Em Aguçadoura os resultados, após a 
contagem dos votos, foram os seguintes:

Marcelo Rebelo de Sousa (1480 
votos); Sampaio da Nóvoa (228 votos); 
Marisa Matias (103 votos); Vitorino Silva 
(64 votos); Maria de Belém (40 votos).

Os restantes candidatos tiveram uma 
votação irrelevante.
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Rua Central, 65 – Aguçadoura – Tm. 964 292 713

S a ú d e  .  B e m - E s t a r  .  E q u i l í b r i o

Diagnóstico terapêutico - Terapia manual não invasiva
Fisioterapia em condições neuromusculoesqueléticas, 
neurológicas, respiratórias e médico-cirúrgicas.

Diagnóstico Tradicional Chinês - Ansiedade - Depressão - Insónia 
Dor de Cabeça / Enxaqueca - Dor na Coluna - Ciática - Artrite 
Reumatoide - Fibromialgia - Gota - Infertilidade - Hipertensão e 
Hipotensão Arterial - Rinite Alérgica - Desabituação Tabágica 
Coadjuvante aos Tratamentos de Rádio e Quimioterapia 
Cranioacupunctura para AVC

P I N H E I R O

Fisioterapia . Acupunctura

marcelino

Rua Rio d’Aldeia, 77 – 4495-229 Navais – P. Varzim
Tlm.: 968 256 448 | 969 125 884
E-mail: ramosagrinavais@gmail.com

Tânia Silva Ramos

Não ande a pé.
Vá de Táxi.

Maria Isabel de Sousa Pinto Vieira

Táxi Euro 2004 em Aguçadoura

Telem. 962 311 090LÉBASITÁXI, LDA.

Rua do Granjeiro, 375 – 4495-043 AGUÇADOURA – Póvoa de Varzim
e-mail: amorimcarvalholda@sapo.pt – Tel./Fax: 252 601 091 - Tm.: 927 797 216

E muito mais!… • Visite as nossas instalações…

Comercializamos artigos Sanitários e Acessórios
Pavimentos, revestimentos e outros produtos técnicos:
Cimento, Colas, Vigas, Tijolos, Ferro, Areias, Tintas, etc.

EXPOSIÇÃO e VENDAS

AMORIM & CARVALHO, LDA.
mater ia is  de const rução e cerâmicas

Interior em Pladur

Rua da Praia
AGUÇADOURA

Telem. 962 494 876
Póvoa de Varzim

DELFIM MIRANDA

Divisórias - Tectos Falsos
Isolamentos - Decoração

Marginal de Aguçadoura
Continua ainda por reconstruir a marginal que, em Janeiro de 2015, ruiu 

na praia de Aguçadoura. A Junta de Freguesia, em parceria com o Município 
da Povoa de Varzim, têm procurado junto das entidades responsáveis (Agência 
Portuguesa do Ambiente) pressionar para que seja dado início às obras. 
No entanto, a tarefa não tem sido fácil, já que as verbas para o efeito são 
escassas e, apesar de várias reuniões com as pessoas responsáveis, ainda 
não podemos dizer quando se iniciarão as obras. Tivemos reunião com o 
Sr. Secretário do Estado do Mar e com o responsável pela A.P.A. Norte 
que nos deixaram algumas esperanças de que em breve poderemos ter luz 
verde, mas a mudança de governo e a troca de responsáveis pela área bem 
como a falta de orçamento de Estado não tem ajudado em nada no nosso 
problema. Vamos acreditar que, em breve, tudo se resolverá.

Bar da Praia
Está concluído o bar de apoio à Praia de Paimó. Em breve toda a zona 

envolvente sofrerá alguns melhoramentos, que pretendemos venham a tornar 
aquele local mais agradável.

Também está para breve a abertura do concurso público para a exploração 
do bar que, na altura devida, será dado a conhecer a toda a população.

Instalação da rede de gás natural
Têm sido muitos os transtornos causados pela instalação da rede de gás 

natural, nomeadamente na Rua Fiéis de Deus. As condições atmosféricas 
também não têm ajudado. No entanto, em breve será colocado o tapete 
betuminoso. As futuras ligações e a construção dos ramais também irão 
danificar o pavimento. Pedimos, por isso, aos proprietários das casas que 
pretendem fazer a ligação ao gás natural que façam o mais brevemente 
possível. Para o efeito devem dirigir se à Junta de Freguesia para obter 
informações. Brevemente passará pelas casas um comercial da EDP gás para 
sensibilizar as pessoas à ligação do gás natural.

NOTÍCIAS DA JUNTA
D. Genoveva, viúva inconsolável, 

mandou erigir um mausoléu ao esposo e 
gravar na lápide a seguinte inscrição: “É 
tão grande a minha dor que não posso 
viver”.

Ao cabo de um ano, D. Genoveva 
contraía segundas núpcias e mandou 
acrescentar: “só”.

Numas manobras militares, o sargento 
chama o soldado 27 e diz‑lhe:

–  V ê s  a q u e l a  e s t a ç ã o  d e 
caminho‑de‑ferro? É necessário torná‑la 
inutilizável pelo inimigo.

Uma hora mais tarde, o soldado 
27 apresenta‑se, sorridente, perante o 
sargento e anuncia:

– Pronto, meu sargento; a estação já 
não tem utilidade para o inimigo.

– Parabéns. Como conseguiste?
– Tenho aqui todos os bilhetes do 

comboio.

D. Catarina resolveu pintar de louro 
o seu cabelo castanho sem dizer nada ao 
marido. No dia da pintura, ela voltou para 
casa nervosa, a pé, no preciso momento 
em que ele chegava também a casa.

Sem demonstrar o menor sinal de 
surpresa, correu para ela e, tomando‑a 
nos braços, murmurou:

– Beija‑me depressa antes que a 
minha mulher chegue!

– Senhor guarda, então eu não 
conheço o Código da Estrada? Fique 
sabendo que aquilo que eu conheço no 
Código daria para encher uma biblioteca!

– De acordo, mas com aquilo que a 
senhora desconhece daria para encher 
um hospital.

Bom Humor
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Dourado Fontes e de Sónia Alexandra 
Torres Alves, residentes na Rua do 
Grangeiro.

 

JANEIRO
09 – Tiago da Silva Eusébio, filho 

de Vitor Manuel da Costa Eusébio e de 
Mónica Torres da Silva, residentes na 
Rua das Flores.

10 – Martim Alves Novo, filho de 
Márcio Filipe de Sousa Novo e de Tânia 
Gabriela Moreira Alves Novo, residentes 
na Rua Fiéis de Deus.

Casamentos
JANEIRO

19 – Sérgio da Costa Moreira, de 
35 anos, desta freguesia, filho de Paulino 
Gomes Moreira e de Isabel Oliveira 
da Costa, com Carina Isabel Matias 
Fernandes, de 29 anos, desta freguesia, 
filha de José Celestino Ferreira Fernandes 
e de Ana Leite Matias.

26 – Ricardo Samuel Laranjeira 
Soares, de 31 anos, de Darque, Viana 
do Castelo, filho de José Eduardo Maciel 
de Sousa Soares e de Maria Filomena 
Ferreira Laranjeira, com Patrícia 
Valentim Eusébio da Silva, de 31 anos, 

Baptismos
DEZEMBRO

19 – Maria Clara Gomes Marques, 
filha de Vitor Hugo da Silva Marques 
e de Maria Helena Valentim Gomes, 
residentes na Rua do Granjeiro.

19 – Matilde Oliveira Torres, filha 
de André Alexandre Carreira Torres e 
de Lucinda Cristina Pinheiro Oliveira, 
residentes na Rua Alto da Caturela.

20 – André Gonçalves da Silva, 
filho de Pedro António Ferreira da Silva 
e de Iolanda Susana Correia Gonçalves, 
residentes na Av. de Santo André.

20 – Martim da Silva Ribeiro, 
filho de Sérgio Miguel Torres Ribeiro 
e de Paula Valentim Eusébio da Silva, 
residentes no Beco de Santo André de 
Cima.

26 – Daniel Afonso Nunes, filho 
de Pedro Miguel de Sousa Nunes e de 
Célia Alexandra Moreira Afonso Nunes, 
residentes na Rua Bonitos de Amorim, 
Póvoa de Varzim.

26 – Martim Félix Rodrigues, filho 
de Raul Filipe Rodrigues da Silva e de 
Susana Almeida Félix, residentes na Rua 
da Codixeira.

26 – Dinis Alves Albano Dourado 
Fontes, filho de Hugo Vitor Albano 

desta freguesia, filha de José Eusébio 
da Silva e de Ilídia Valentim Martins 
da Costa.

Falecimentos
DEZEMBRO
15 – Cidália Gomes Lima, com 85 

anos de idade, viúva de Edmundo da 
Costa Pereira, residente que foi na Rua 
do Feital.

16 – Salvador Rodelo da Costa, 
com 94 anos de idade, viúvo de Maria 
Rosa da Costa, residente que foi na Rua 
das Frascas.

24 – Ana Joaquina da Costa, com 
93 anos de idade, viúva de Moisés 
António Valentim, residente que foi na 
Travessa do Rio, Codixeira.

29 – Marcos Gomes da Cruz, com 
69 anos de idade, casado com Maria 
Freitas Moreira, residente que foi na 
Rua do Quartel.

JANEIRO
03 – José Gomes Martins, com 

77 anos de idade, casado com Teresa 
Eduarda Morais dos Santos, residente 
que foi na Rua da Praia.

13 – Olinda Gomes do Paço, com 97 
anos de idade, viúva de Américo Alves 
Correia, residente que foi na Rua da Ilha.

MOVIMENTO PAROQUIAL

No dia 20 de fevereiro, o Agrupamento 
de Escuteiros 1252 – Nossa Senhora da 
Boa Viagem esteve em festa e celebrou 
a promessa dos seus novos elementos. 

Depois da vigília, realizada na 
noite anterior, em conjunto com as 
suas famílias e todo o Agrupamento, 
os novos escuteiros receberam os seus 
lenços, símbolo da promessa, da boa 
ação que devem realizar e dos valores 
que devem defender. A nossa família 
escutista conta agora com mais nove 
Lobitos, mais seis Exploradores e quatro 
Pioneiros, dispostos a seguir os ideais 
do Escutismo. 

Enquanto membros do Escutismo 
Católico Português, pretendemos 
continuar a ajudar os nossos rapazes 
e raparigas a crescer, desenvolvendo o 

Promessa Escutista compromisso com o mundo de amanhã
seu carácter. Queremos orientá‑los na 
construção de um mundo, que apresenta 
cada vez mais mudanças e desafios, que 
exigem tomada de decisões e escolha de 
caminhos a seguir.

 O Escutismo continua a representar 
um modelo edu‑
cativo capaz de 
oferecer às crianças 
e jovens oportu‑
nidades para serem 
cidadãos de um 
mundo mais fraterno 
como ambicionava 
B a d e n ‑ P o w e l l . 
Façamos votos para 
que o trabalho no 
nosso agrupamento 
continue a oferecer 

aos pais, um complemento à sua acção 
de educadores e que o grande Chefe 
continue a ser a estrela polar de cada 
dirigente e cada escuteiro. 

Sempre Alerta para Servir!
Chefe Sónia Amorim 



6 – TERRA VIVA

HORÁRIO 2.a a 6.a • 9:00 - 12:30 • 14:00 - 21:00 sábado • 14:00 - 18:00
RUA DA AREOSA, 44 • 4495-021 AGUÇADOURA • 252 602 978

FISIOTERAPEUTAS NUNOVITORINO RICARDOMARTINS VITORZEFERINO

FISIOTERAPIA ACUNPUNCTURA
OSTEOPATIA PODOPOSTUROLOGIA

sociedade de advogados R.L.

Rua da Codixeira - 1.o - Sala E • AGUÇADOURA

paulo m. costa
elisabete da ponte
natércia gonçalves
vera eusébio
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Aeróbica
Ballet

Zumba
Hip Hop

Step
Musculação

Bodas de Ouro
Matrimoniais Varzim Sport Club

II LIGA
Depois da crónica que fizemos 

no último número do nosso jornal, 
o Varzim disputou 11 jogos no 
campeonato e pode dizer‑se que 
o resultado desses encontros é 
positivo, pois obteve 6 vitórias, 
mais 3 empates, sofrendo apenas 2 
derrotas, uma delas no seu estádio, 
por 2‑0, contra o Freamunde, com 
quem havia empatado a uma bola 
no jogo da primeira volta.

Após 33 jornadas já decorridas, 
a turma poveira ocupa a 9.ª 
posição na tabela classificativa, 
com 46 pontos, num total de 
24 equipas, sendo notória uma 
melhoria nesta segunda volta com 
bons resultados a surgirem, mesmo 
contra as equipas mais cotadas 
neste campeonato. É o caso do 
triunfo sobre o Guimarães B, no 
campo deste, por 1‑0, e, na última 
jornada, na Póvoa, por 2‑0, contra 
o F. C. Porto B. Já antes destas 
vitórias inesperadas, o Varzim 
cometeu a proeza de ir derrotar 
o Leixões, no campo deste, por 
um concludente 4‑0, e também 
o empate a uma bola contra o 
Benfica B, na capital.

Por tudo isto, pode‑se afirmar 
que a equipa poveira está numa 
linha ascendente de rendimento, 
com boas perspectivas para 
disputar com tranquilidade e 
confiança a parte que resta para 
o final do campeonato.

Daniel Fontes

O casal formado pelo sr. José Maria 
Martins Pinheiro e D. Maria da Costa 
Matias, residentes na Rua Fiéis de Deus, 
completaram 50 anos de casados, no dia 
22 de Janeiro findo. Para comemorar 
essa feliz data, o casal aniversariante 
participou na Eucaristia das 11 horas, 
no lugar habitualmente reservado aos 

noivos, renovando os compromissos de 
matrimónio feitos há meio século, dando 
provas duma verdadeira e sólida união 
conjugal, contrastando com as correntes 
que avassalam a mentalidade moderna, 
que consideram o casamento como um 
contrato que pode terminar por qualquer 
futilidade.

“Terra Viva” felicita o casal aniver‑
sariante por tão feliz data e deseja‑lhe 
as maiores felicidades.

NAVAIS - ATLETISMO
Atletas do Navais no Pódio do 

Nacional Militar.
No passado dia 18 de Fevereiro 

no Campeonato Nacional Militar de 
estrada, realizou‑se, na Base Naval de 
Lisboa (Alfeite), na distância de 10 km 
e com a participação das selecções da 
Marinha, Exército, Força Aérea, GNR e 
PSP esta prova de Atletismo. Os atletas 
Poveiros do Centro Desportivo e Cultural 
de Navais, Mário Fonseca, ficou em 
3.º lugar M35 e Filipa Costa também 
alcançou o terceiro lugar do seu escalão.

No passado Sábado, decorreu, no 
estádio municipal da Póvoa de Varzim, o 
Triatlo Técnico Regional, uma prova que 
contou com a presença de mais de uma 
dezena de atletas do Centro Desportivo 
e Cultural de Navais, distribuídos pelos 
escalões de Infantis a Juvenis; o maior 
destaque vai para André Leite segundo 
classificado do escalão de juvenis

No passado Domingo, o Centro 
Desportivo e Cultural de Navais marcou 
presença nos Campeonatos de Portugal de 
Atletismo de Pista Coberta em Pombal; 
Tiago Vieira foi 12.º classificado absoluto 
e 5.º sub 23 no lançamento do Peso e 
Pedro Martins foi 17.º nos 800 metros.
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– Devemos sempre deixar passar uma 
noite sobre a injúria da véspera.

(Napoleão)

– A perfeição do relógio não está em 
andar depressa, mas em andar regulado.

(Vauvenarges)

– Nada existe tão alto que o homem, 
com força de vontade, não possa apoiar 
a sua escada.

(Schiller)

– Antes de falar, pondera o que vais 
dizer e procura não dizer coisa de que 
hajas de arrepender‑te.

(S. Jerónimo)

– A ira não é mais do que uma 
loucura momentânea; por isso, controla 
a tua emoção ou ela controlar‑te‑á.

(Horácio)

– Todo o homem que é alguém tem 
contra si todos aqueles que se desesperam 
de não ser alguma coisa.

(Rastignac)

– Esperança! Eis o único remédio 
universal e barato para todos os males 
que afligem o homem. 

(Hannah Cowley)

– Quando passo o dia inteiro a 
trabalhar sempre se me depara um 
entardecer maravilhoso.

(Goethe)

– O homem que perdoa ao seu 
inimigo, fazendo‑lhe um benefício, 
parece‑se com o incenso que perfuma 
o fogo que o consome.

(Lookman)

– Não são as ervas más que afogam 
a boa semente, mas sim a negligência 
do lavrador.

(Confúcio)

– Vi as fúrias das mulheres e as ondas 
do mar e lamento mais os maridos que 
os marinheiros.

(Byron)

– Imita o menos possível a grande 
maioria dos homens em sua enigmática 
doença de complicar tudo.

(René Char)

Pensamentos

A família, nascida da mútua comunhão de vida e de amor conjugal, 
fundada sobre o matrimónio entre um homem e uma mulher, é o lugar 
primário das relações inter pessoais, o fundamento da vida das pessoas e o 
protótipo de toda a organização social.

Este berço de vida e de amor é o lugar apropriado no qual o homem 
nasce e cresce, recebe as primeiras noções da verdade e do bem, onde 
aprende o que quer dizer amar e ser amado e, por conseguinte, o que quer 
dizer ser pessoa.

A família é a comunidade natural onde se tem a primeira experiência 
e a primeira aprendizagem da sociabilidade humana, pois nela não só se 
descobre a relação pessoal entre o “eu” e o “tu”, mas também se dá o passo 
em relação ao “nós”. Neste clima de afecto natural, que une os membros 
da comunidade familiar, cada pessoa é reconhecida e responsabilizada na 
sua singularidade, pelo que é.

A entrega recíproca do homem e da mulher, unidos em matrimónio, cria um 
ambiente de vida no qual a criança pode desenvolver as suas potencialidades, 
tomar consciência da sua dignidade e preparar‑se para o futuro.

A família educa segundo todas as suas dimensões, rumo à plenitude da 
sua dignidade. É o âmbito mais apropriado para o ensinamento e transmissão 
dos valores culturais, éticos, sociais, espirituais e religiosos, que são essenciais 
para o desenvolvimento e bem‑estar, tanto dos seus próprios membros como 
da sociedade.

O amor – que é a alma da família em todas as suas dimensões – só é 
possível se houver entrega sincera de si mesmo aos outros. Amar significa 
dar e receber, livre e reciprocamente, o que não se pode comprar nem vender.

Graças ao amor, cada membro da família é reconhecido.
in Jornal “A Ordem”

O valor permanente da Família
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VENHA COMPARAR OS NOSSOS PREÇOS
Com estacionamento sem limites

MERCADO BARRANHA

Existem por todo o País várias 
instituições de caridade, públicas e 
privadas, que dão de uma maneira geral 
apoio aos mais desfavorecidos.

 Mas noutros tempos, os pobres 
não tinham apoio oficial e eram os 
conterrâneos com mais poder económico 
que prestavam algum apoio solidário, a 
quem mais dele necessitasse.

Existia na Freguesia de Navais, assim 
como noutras terras muitas famílias 
pobres que viviam da caridade dos 
outros, devido a serem famílias bastante 
numerosas e a maior parte das vezes 

Os pobres de Santo António

Memórias do Passado

com doença no casal, que os impedia 
de trabalhar. As pessoas com mais 
poder económico e devido à sua fé, 
eram bastante solidárias para com esses 
pobres, dando‑lhes, sempre que possível, 
uma esmola em produtos alimentares 
que vinham diretamente da terra que 
cultivavam, ou mesmo em dinheiro que 
contribuía para a alimentação do seu 
agregado familiar. A solidariedade era 
uma palavra de ordem, que a Igreja 
anunciava com muita frequência, 
deixando assim os fiéis com algum poder 
económico, mais sensíveis para partilhar 

Tlm. 917 584 239 • AGUÇADOURA • Póvoa de Varzim

• TRACTORES
• ALFAIAS AGRÍCOLAS
• ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A arte é dom de quem cria;
Portanto, não é artista
Aquele se só copia
As coisas que tem à vista.

Contigo em contradição
Pode estar um grande amigo;
Duvida mais dos que estão
Sempre de acordo contigo.

Dás‑me pouco, não me espanto,
Conheço o teu coração,
Há poucos que valem tanto
Como o muito que outros dão.

Entre leigos ou letrados
Fala só de vez em quando,
Que nós, às vezes, calados,
Dizemos mais que falando.

Para não fazeres ofensas
E teres dias felizes,
Não digas tudo o que pensas,
Mas pensa tudo o que dizes.

A arte é dom
de quem cria

Vai subindo lentamente,
Só assim serás alguém,
Que quem sobre de repente
Raramente sobe bem.

O oiro, o cobre e a prata,
Que correm pelo mundo fora,
Servem sempre de arreata
P’ra levar burros à nora.

Que o mundo está mal, dizemos,
E vai de mal a pior;
E afinal, nada fazemos
P’ra que ele seja melhor.

Talvez paz no mundo houvesse,
Embora tal não pareça,
Se o coração não estivesse
Tão distante da cabeça.

Gosto de apertar a mão
Áspera dos calos que tem;
Também as côdeas de pão
São ásperas, mas sabem bem.

Se as asas das louvaminhas
Não cansassem como cansam,
Subiriam as galinhas
Onde as águias não alcançam.

António Aleixo
Poeta popular português

com os mais desfavorecidos; ninguém 
era rejeitado na sociedade, toda a gente 
se unia para resolver todos os problemas 
que pudessem surgir. 

Por tradição, as famílias abastadas 
que não tinham herdeiros diretos, doavam 
à Igreja, grandes quantias em dinheiro 
para serem distribuídas aos pobres da 
Freguesia, sob a administração da Igreja, 
e esta fazia a sua distribuição segundo 
os critérios do pároco, que era a pessoa 
que melhor conhecia a realidade e a 
dimensão da pobreza de cada um 

Assim: todas as segundas‑feiras, 
no fim da missa das almas, eram 
distribuídas na sacristia aos chamados 
pobres de S. António, dois escudos, 
meia broa de pão, e um quilo de arroz. 
O último benfeitor que deixou uma 
grande quantia em dinheiro para ser 
distribuída pelos pobres da freguesia, 
foi: o Sr. Luís Gonçalves Laúndos, do 
lugar da Burgada; era uma pessoa muito 
amiga dos pobres, que também cedeu 
algumas parcelas de terreno para os 
pobres da freguesia construírem as suas 
modestas casas. No lugar do Comão, 
foram construídas algumas casas em 
terrenos cedidos graciosamente por este 
benfeitor, que infelizmente a Freguesia 
de Navais esqueceu, e nunca o colocou 
na lista dos grandes nomes dos nossos 
antepassados. Pessoalmente, faço‑lhe 
hoje a devida homenagem mesmo que 
tardia, mas muito sentida e merecida ao 
Sr. Luís Gonçalves Laúndos, que sua 
alma esteja em eterno descanso.

José Serra Moreira
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O Aniversário
dos nossos nonagenários

Como habitualmente fazemos 
em todos os números do nosso 
jornal, publicamos mais uma lista de 
aniversariantes nonagenários da nossa 
comunidade que, nestes dois últimos 
meses, completaram anos, pela ordem 
seguinte:

No dia 2 de Janeiro, a D. Maria 
Azevedo Corgo, residente na Av. Nossa 
Senhora da Boa Viagem, completou 91 
anos de idade; no dia 10 do mesmo mês, 
o Sr. Isac Amorim Torres com residência 
na Rua da Areosa, cumpriu 90 anos; no 
dia 12 também Janeiro, a D. Clarinda 
Martins Eusébio, residente na Rua de 
Santo André de Baixo, fez 94 anos, assim 
como o Sr. Mário Fernandes Lino, com 
residência na Rua Alto da Caturela, que 
completou 91 anos; no dia 19 do mesmo 
mês, a D. Esmeralda Amorim Lopes, 
residente na Rua da Caturela, fez 94 anos, 
e, no mesmo dia a D. Maria Boucinha 
Gomes, residente na Rua do Granjeiro, 
completou 93 anos.

 Já no mês de Fevereiro, no dia 24, 
o Sr. Artur Gomes de Amorim, residente 
também na Rua do Granjeiro, completou  
98 anos de idade sendo presentemente 
a pessoa mais idosa de Aguçadoura. 
Finalmente, no dia 27 também de 
Fevereiro, a D. Amélia Eusébio Fontes, 
residente na Rua do Parau, completou 
92 anos.

NOTÍCIAS BREVES
“Terra Viva” felicita todos estes nossos 

conterrâneos e porventura mais algum 
de quem não tenhamos conhecimento, 
desejando‑lhes ainda muita vida, tanta 
quanta Deus lhes queira dar.

Licenciatura em Medicina
No último número do nosso jornal 

publicámos a notícia do final do 
Curso de Medicina de uma jovem 
aguçadourense, mas entretanto chegou ao 

No decorrer destes 40 anos foram 
várias dezenas de pessoas que integraram 
o grupo, muitas das quais já partiram 
para o outro lado da vida. Porém, é de 
salientar que ainda há no grupo três 
elementos que dele fazem parte desde 
a primeira hora e que são: Ildebrando 
Amorim Lino, Orlando Lino e Olímpia 
Valentim da Costa, que ainda estão para 
durar.

Este grupo foi sempre o animador da 
missa das 9 horas, ao domingo, tendo‑se 
criado outro, há já alguns anos, sob a 
orientação musical do Prof. Eduardo 
Carvalho, que se denomina “Coro das 
11”, por solenizar a missa das 11 horas, 
também ao domingo.

Para assinalar os 40 anos de vida do 
grupo mais antigo, no dia 7 de Janeiro 
findo, foi celebrada missa de acção 
de graças, pelas 18 horas, solenizada 
pelo grupo, agora reforçado por vários 
elementos que haviam feito parte dele 
e, no final da celebração, muitos outros 
ex‑elementos se juntaram, na ordem 
de algumas dezenas, entoando cânticos 
natalícios, já que estávamos na quadra 
do Natal, para agrado da assembleia, 
que ovacionou longamente a actuação.

No final, as pessoas dirigiram‑se 
para o salão paroquial, onde os “velhos” 
elementos, do ainda resistente grupo 
“Musivida” actuaram com canções 
antigas e outras quase modernas, ao 
mesmo tempo que era servido um lanche 
comemorativo aos presentes.

Parabéns aos resistentes do Grupo 
Coral e do “Musivida”. Recordar é viver.

Falecimento em França
Em finais de Dezembro do ano 

findo, faleceu naquele país, onde estava 
emigrada com o marido e filhos, a nossa 
conterrânea Maria Torres Giesteira, com 
68 anos de idade, depois de doença grave 
e prolongada, tendo sido lá sepultada.

À família enlutada “Terra Viva” 
apresenta condolências.

nosso conhecimento que mais um jovem 
nosso conterrâneo, também no decorrer 
do ano passado, concluiu o Mestrado 
Integrado em Medicina, na Universidade 
do Algarve, com a excelente média de 
16 valores.

O jovem Manuel Alberto de Amorim 
Correia, de 36 anos de idade, filho do 
Sr. Manuel Torres Correia e da D. Maria 
Celeste Gomes de Amorim, já em 2001 
concluíra o Curso de Radiologia, cuja 
actividade desempenhou vários anos, 
valorizando‑o agora com o Curso de 
Medicina.

“Terra Viva” felicita o Dr. Manuel 
Alberto Correia pela conquista da meta a 
que se propôs, desejando‑lhe as maiores 
felicidade na sua nobre missão.

O Grupo Coral da Paróquia
comemorou o 40.º Aniversário

O Grupo Coral da nossa comunidade 
paroquial foi criado em finais de 1975, 
cuja iniciativa se deve ao falecido P.e 
Cândido Pedrosa e ao Dr. Sérgio Cardoso, 
na altura recém‑casado e acabado de 
chegar a esta terra, que adoptou como 
sua, mantendo‑se como ensaiador e seu 
principal responsável.
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FUTEBOL

ATLETISMO

BTT

No passado dia 24 de Janeiro de 
2016 realizou‑se cá, em Aguçadoura, 
a 5.a Jornada de plano de promoção de 
atletismo.

O Aguçadoura Futebol Clube regista 
os seguintes resultados no Campeonato 
de Futebol Popular da Póvoa de Varzim: 
o escalão Sénior ocupa neste momento a 
terceira posição com doze vitórias, quatro 
empates e duas derrotas; os Juvenis 
contam com cinco vitórias, cinco empates 
e oito derrotas e mantêm a décima 
posição; os Infantis ocupam a oitava 
posição, registando dez vitórias, seis 
empates e duas derrotas, e os Escolinhas 
ocupam a sexta posição registando oito 
vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

Na taça dos campeões o Aguçadoura 
Futebol Clube passou na primeira 
posição do grupo. Nesta segunda fase 
deslocámo‑nos a Penafiel, tendo o jogo 
terminado com a derrota da nossa equipa. 
Os próximos jogos da competição são 
em casa, nos dias 5 de e 26 de Março, 
contra o São Mamede e o Valinha, 
respectivamente. 

Informamos que, a partir do dia 1 
de Abril, a sede do clube estará aberta 
todas as sextas‑feiras, das 21h às 22h. 

Destacamos o empenho da nossa 
junta de freguesia, ao iniciar as obras de 
requalificação do nosso estádio e assim 
colocar as nossas instalações ao nível 
das restantes do concelho.

O Aguçadoura Futebol Clube agradece 
o empenho de todos os atletas, treinadores 
e massagistas e todo o apoio dado por 
sócios, simpatizantes e todos os nossos 
patrocinadores.

Caros leitores, é com grande orgulho 
que vos informamos que a equipa 
Aguçadourense “AGUÇAbtt” se iniciou 
no Plano de Promoção de btt da Póvoa 
de Varzim, como estamos habituados a 
ver. A Vencer.

A 1.ª prova realizou‑se em Aguçadoura, 
no passado dia 27 de Fevereiro, no 
parque da Vila. A organização da prova 
contou com a colaboração dos populares 
na cedência de alguns espaços de trabalho 
para a passagem de atletas.

Desde já a equipa do AGUÇAbtt 
agradece aos mesmos pelo contributo e, 
apesar das condições climatéricas adversas, 
tudo decorreu dentro do esperado, com a 
presença de dezenas de atletas desde os 
mais novos aos mais velhos. 

É de referenciar a equipa da casa 
que, ao vencer, começa em destaque na 
liderança do Plano de Promoção de btt 
da Póvoa de Varzim. A equipa com mais 
n.º de atletas em prova, demonstrou união 
e cumplicidade entre os seus atletas.

A nível colectivo, nesta prova, o 
G.C.R.A. subiu ao topo do pódio com 
um honroso primeiro lugar, feito inédito 
da secção de atletismo.

Equipa do escalão Juvenil no jogo contra o CDC Navais

Nesta prova o G.C.R.A. esteve 
presente com 72 atletas, dos quais se 
destacaram: Bernardo Silva (1.o Benj. 
Masc.), Emma Carreira (2.a Benj. Fem.), 
Francisca Furtado (4.a Benj. Fem.). 
Beatriz Macedo (5.a benj. Fem.), Maria 
Isilda Costa (1.o Iniciados Fem.), Pedro 
Silva (3.o Iniciados Masc.), Diogo Costa 
(4.o Iniciados Masc.), Márcia Carreira 
(3.a Juvenis Fem), Mariana Costa (5.a 
Juvenis Fem.), Sandro Gonçalves (1.o 
Juvenis Masc) e Alexandre Lopes (5.o 
Juvenis Masc.)

Um bem‑haja a quem apoia o desporto 
e quem efetivamente o eleva. Obrigado 
a todos os atletas que envergaram a 
camisola e que tão bem a representam 
por todo o Portugal.

Desta forma o G.C.R.A encontra‑se 
no 3.o lugar colectivo geral e lidera o 
campeonato de estrada.


