
Neste ano que decorre, por exigência 
do calendário, a Páscoa foi celebrada 
já no final de Março, contrariando um 
pouco o que é mais habitual ser no mês 
de Abril.

Nesta nossa comunidade, as cerimó-
nias decorreram com a mesma dignidade 
e o mesmo brilho dos anos anteriores, 
vividas com profundo espírito religioso, 
com sentido do divino, pois celebra-se 
a Festa maior da Igreja – a Paixão, a 
Morte e a Ressurreição de Jesus Cristo 
Redentor da Humanidade.

A Páscoa, nesta nossa terra, começa 
a ser preparada e vivida logo no início 
da Quaresma – um tempo favorável 

Conforme fizemos referência no 
número anterior, a nossa autarquia 
promoveu uma exposição do nosso jornal, 
cuja abertura ocorreu no dia 18 de Março 
findo e prolongar-se-á até 20 de maio 
próximo, estando patente ao público, 
todos os dias úteis, das 17 às 19 horas, 
na sede da Junta de freguesia.

Este evento tem por fim assinalar 
os vinte e cinco anos de existência 
do jornal “Terra Viva”, completados 
no decorrer do ano transacto, e ali os 
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As Festas da Páscoa 
em Aguçadoura

A Exposição do nosso Jornal continua

como a Igreja lhe chama – com uma 
semana de pregações, confissões gerais, 

o Sagrado Lausperene e a comunhão 
pascal, como exercício para a vivência 
desta quadra festiva sem par ao longo 
do ano litúrgico. Logo no Domingo 
de Páscoa, dia maior de toda a quadra 
quaresmal, é vivido sempre de forma 
intensa e com profunda devoção por 
toda a população, cujas cerimónias têm 



As Festas da Páscoa
em Aguçadoura

Como habitualmente o fazemos, 
continuamos a publicação de pessoas 
que contribuíram com donativos, para 
custear as despesas ocasionadas com 
o jornal “Terra Viva”, gesto que a 
Junta de Freguesia agradece.

Manuel Moreira Dias  10 €
Maria Amélia R. Silva (Suíça) 30 €
Isac Vieira 40 €
Isabel Valentim Ribeiro 5 €
Manuel Martins Valentim 5 €
Carlos Lopes Fontes (Córsega) 50 €
Sebastião Alves 5 €
Manuel Fernandes Dias 20 €
Carla Sílvia “Talho Norte” 5 €
Manuel Zeferino Eusébio (Canadá) 40 €
Domingos Alves Eusébio (Saíça) 40 €
Manuel Moreira da Costa 10 €
Carlos Salvador da Costa 5 €
Família de Afonso Carvalho (Canadá) 30 €

(continuado da página 1)

o seu termo com a visita da Cruz a 
todas as casas, dando continuidade a 
uma tradição que vem desde tempos 
imemorais.

Já no dia antes, no Sábado Santo, 
a Vigília Pascal é sempre uma cerimó-
nia ímpar, com cânticos solenes e 
harmoniosos, em que o Céu parece 
unir-se à Terra, com o vasto templo, 
que é a nossa igreja, repleto de fiéis, 
como foi o caso deste ano. Depois, no 
domingo, todos abrem as portas de suas 
casas para dar entrada à comitiva do 
Compasso, que leva a imagem de Jesus 
Cristo a beijar e a abençoar todas as 
pessoas, que todos acolhem com muita 
alegria, com respeito e dignidade.

É uma tradição bonita e enternecedora, 
que constitui um gesto de humildade, mas 

também uma prova de fé e esperança 
n’Aquele que deu a vida para remissão 
e salvação da Humanidade, porque a 
Páscoa, para os Cristãos, é Vida, é o 
Triunfo sobre a morte. Neste dia é 
bem visível a alegria no rosto de todos, 
pequenos e adultos, porque a magia do 
dia de Páscoa a todos fascina e contagia, 
assim num meio pequeno e pacato como 
o nosso.

As famílias visitam-se mutuamente 
e até acontece, por vezes, que pequenas 
desavenças são sanadas nesse dia especial 
e feitas são também as pazes. Prouvera a 
Deus que, no decorrer do ano, o ambiente 
entre as famílias e até os vizinhos fosse 
sempre assim que a sociedade seria bem 
melhor e mais feliz.

Daniel Fontes

A arte de comunicar uma má notícia.
Pelas 4 horas da manhã, alguém bate 

à porta.
Aparece a dona da casa.
– Quem é o senhor?
– Sou um amigo do seu marido.
– E o que deseja?
– Venho diser-lhe, minha senhora, que 

o seu marido esteve a jogar no Casino 
e perdeu 5.000 contos.

– Cinco mil?! Impossível! No dia em 
que ele perder esse dinheiro… morre.

– Pois foi isso mesmo que aconteceu, 
minha Senhora. Queira aceitar os meus 
sentimentos.

A esperteza do jovem polícia.
Um rapaz da aldeia foi para Lisboa, 

alistar-se na Polícia. No primeiro dia que 
entrou ao serviço, o chefe mostrou-lhe 
o que tinha a fazer:

– Olha, vais fazer a tua ronda, desde 
aquele poste até aquela luz vermelha lá 
adiante, estás a ver?

O jovem polícia lá foi, mas durante 
uma semana andou desaparecido. 
Finalmente apresentou-se ao serviço.

– Ó chefe – disse ele indignado – 
aquela luz vermelha que me indicou 
era de um camião que ia para Aveiro!!!

Bom Humor
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O Leão Moribundo

Alguém disse…

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

Há uma fábula da autoria de Esopo 
(fabulista famoso da antiga Grécia) a que 
ele deu o nome de “O leão moribundo”.

–  Um ve lho  leão ,  sen t indo 
aproximar-se a morte, deitou-se à entrada 
da sua caverna e dispôs-se a esperar, 
serenamente, o fim.

Pressentindo a sua debilidade 
e impotência, os animais da selva 
decidiram tirar desforço do poder que 
sobre eles exercera o velho rei. E todos 
lá foram, cada qual com a sua vingança: 
o javali com a sua dentada, o touro com 
a sua cornada, etc, etc. E até o asno, 
sentindo-se em segurança, lhe virou o 
rabo e lhe desferiu um par de patadas.

E Esopo extrai assim a moral desta 
sua fábula: “Só os cobardes insultam a 
majestade agonizante”.

O Prof. Cavaco Silva é o político 
português que, na vigência da actual 
constituição, mais credibilidade objectiva 
mereceu por parte dos portugueses. 
Não falo de popularidade (não foi, 
com certeza, o mais popular). Falo de 
credibilidade a que chamo objectiva, 
porque foi objectivamente atestada pelas 
urnas.

As suas atitudes e comportamentos, 
o seu saber e a sua competência, o seu 
estilo e personalidade, o seu desem-
penho como Primeiro-Ministro e como 
Presidente são questões polémicas, 
controversas, legitimamente passíveis de 
toda a discussão e interpretação. Questões 
subjectivas, por isso.

Mas que conquistou quatro maiorias 
absolutas (duas no Parlamento e duas 
na Presidência), não é uma opinião 

subjectiva, é um facto objectivo.
Os políticos portugueses que mais 

se aproximaram deste “record” de 
confiança são Ramalho Eanes, Mário 
Soares e Jorge Sampaio, todos com duas 
maiorias absolutas (para a Presidência e 
nenhuma para o Parlamento, que também 
tentaram), ou seja, metade do conseguido 
por Cavaco Silva.

Aqui chegados, das duas uma: ou 
admitimos que o povo português se 
enganou, repetidamente, dando por 
quatro vezes a confiança a quem não a 
merecia e assumimos, corajosamente, a 
nossa anti-democracia, ou, pelo contrário, 
aceitamos que “o povo é quem mais 
ordena”, mais vivenciando do que 
proclamando a democracia.

Nos últimos dois anos do seu mandato, 
tornou-se moda o “tiro a Cavaco”. 
Sem razões ou com razões abstrusas, 
tornou-se “chic” dizer mal de Cavaco, 
as mais das vezes sem se saber explicar 
porquê, porque sim, porque parecia bem 
(exceptuando-se aqui os comentadores e 
críticos (poucos) que sabiam expor as 
suas razões de discordância).

Ultimamente ninguém tinha votado 
em Cavaco. Todos, ou quase, dele se 
demarcavam. Muitos o negaram – a 
lembrar a negação de S. Pedro. E uma 
boa percentagem dos seus milhões de 
eleitores abandonaram o navio como 
ratos assustados.

Os ataques começaram sob a forma 
de crítica, legítima, e, à medida que o 
fim se aproximava, foram crescendo de 
acidez, passando ao desrespeito, daqui 
à falta de educação e daqui ao insulto e 
mesmo ao insulto “chineleiro” – como 
é o caso de um conhecido comentador 
da nossa praça.

Ignorando, intencional e comple-
tamente, uma legitimidade e uma 
credibilidade conquistadas nas urnas, 
os mais ferozes críticos denunciaram a 
sua consabida hipocrisia: proclamam, 
a propósito de tudo e de nada, uma 

democracia que não aceitam e, por isso 
mesmo, não vivenciam. Democratas por 
fora, ditadores por dentro.

Por isso, os dois últimos anos da 
presidência de Cavaco Silva parecem a 
fábula de Esopo, com que começamos 
este comentário: durante esse espaço de 
tempo não houve burra nem burro que 
não lhe viesse dar a sua patada.

Moura Pacheco
Prof. Universitário aposentado

in “A ORDEM” - Porto

– O mal de um país onde o governo 
é fraco, não é a força da oposição, mas 
a memória do eleitorado.

– É melhor merecer honras e não as 
ter do que tê-las sem as merecer.

– Não importa quanto dura a vida, 
nem quão rápido passa. O transcendente 
é o que fazemos com ela.

– O que pedimos com frequência a 
Deus não é que nos permita fazer a Sua 
vontade, mas que nos aprove a nossa.

– Mais vale um prato de hortaliça 
com afecto do que um de carne com 
rancor.

– Um lugar para estacionar o 
automóvel é um lugar que os que têm 
automóvel encontram sempre quando 
andam a pé.

– Com sacrifício pode ser que 
consigas pouco, mas sem sacrifício é 
certo que nada conseguirás.

– Para julgares um homem, não 
queiras saber a sua ocupação, mas o 
que faz nos tempos livres.

– Não dizer nada é a única forma de 
dizer tudo e tudo continuar por dizer.

– A fé em Deus faz-nos crer no 
incrível, ver o invisível e realizar o 
impossível.

– Nada há mais perigoso do que um 
amigo ignorante. Mais vale um sábio 
inimigo.

– Pensa-se, muitas vezes, que a 
autoridade é a primeira razão, mas a 
primeira razão é que é a verdadeira 
autoridade.

– A impaciência tem asas e não corta 
a meta. A intenção faz as malas e perde 
sempre o comboio. A vontade vai a pé 
e chega sempre à meta.

– É tão absurdo afirmar que um 
homem não pode amar sempre a 
mesma mulher, como afirmar que um 
bom violinista não pode tocar sempre 
o mesmo instrumento.
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Baptismos
MARÇO

19 – Guilherme Dias da Silva, 
filho de Joaquim Manuel Martins Silva 
e de Maria Amélia Alves Dias Silva, 
residentes na Rua do Feital.

28 – Eduarda Campinho Neves, 
filha de Pedro Miguel Torres Neves e 
de Maria do Alívio Lourenço Campinho, 
residentes na Rua Novo Horizonte.

ABRIL
10 – Dinis Rodrigues Correia, filho 

de André Miguel da Costa Correia e 
de Natália Maria Ferreira Rodrigues, 
residentes no Largo do Cruzeiro.

Casamentos

No período compreendido entre a 
edição do último número do nosso jornal 
e o presente, não se registaram casamentos 
católicos na nossa comunidade.

Falecimentos
MARÇO
03 – Simão Pedro Rodelo Gabones, 

com 35 anos de idade, solteiro, com 
última residência em França, onde estava 
emigrado.

ABRIL
02 – Manuel António Rodrigues 

Valentim, com 40 anos de idade, filho 

Estão abertas as inscrições 
para o ATL da Junta de 
Freguesia de Aguçadoura 
e Navais para ano letivo 
2016/2017.

Estão também abertas as 
inscrições para as férias de 
Verão.

de Manuel Ribeiro Valentim e de Maria 
da Conceição Lopes Rodrigues, residente 
que foi na Rua do Quartel, na Caturela.

08 – Maria Morado Torres, com 
96 anos de idade, viúva de Joaquim da 
Silva, residente que foi na Rua Central.

13 – Albina Gomes Ferreira, com 
92 anos de idade, viúva de Manuel 
Fernandes Lourenço, residente que foi 
na Rua da Paz.

19 – Maria Moreira da Costa, com 
87 anos de idade, solteira, residente que 
foi no Loteamento Social.

20 – José Alberto Ferreira de 
Miranda, com 67 anos de idade, casado 
com Maria Celeste Dourado da Cruz, 
residente que foi na Rua da Boucinha.

24 – Artur Miguel Valentim, com 84 
anos de idade, casado com Rita Gomes 
Miana, residente que foi na Rua da 
Codixeira.

Falecimentos em Navais, em 2015.
Janeiro  –  Carminda Gomes 

Machado, da Rua Agra das Bouças. 
Amélia Gomes Sonhim, da Rua da 
Burgada. Olívia Fernandes Ribeiro, 
da Rua do Comão.

Fevereiro – Elvira Joaquina Ribeiro, 
da Rua Santo António. Maria Gomes 
Vieira Serra, da Rua do Outeiro.

Março – Salvador Gomes Moreira, 
da Rua da Burgada. António Boucinha 
da Costa Lordelo, da Rua da Burgada. 
Ilda Maria Morim do Paço, da Rua 
Sagrada Família. Fernando Manuel 
S. Miranda, da Estrada Nacional 13.

Abril – Albina da Silva Martins, 
do Largo do Moinho.

Maio – Celestino da Silva Moreira, 
da Rua Santo António. Maria da 
Conceição Gomes Silva, da Rua dos 
Limoeiros.

Junho – Manuel João Barros 
Carvalho, da Rua Agra de Bouças. 
Manuel Maçães da Silva, da Rua dos 
Penedos.

Julho – Albina Azevedo da Silva, 
da Rua Nossa Senhora da Boa Viagem.

Agosto – Joaquim da Costa Parente, 
Travessa do Bico.

Setembro – Manuel Gomes Angeira, 
da Rua dos Moliceiros.

Outubro – Amélia Rosa Moreira, 
da Rua de Perlades. Manuel Gomes 
da Silva Neto, da Rua Santo António. 
Alexandrina da Conceição Silva, da 
Rua de Sonhim.

Novembro – Artur Fernandes Torres 
e Luis Lourenço Ferreira.

Dezembro – Carminda Alves da 
Silva, da Rua da Burgada. Francisco 
Xavier de Souto Barbosa, da Rua do 
Espinhal.

MOVIMENTO PAROQUIAL

(continuado da página 1)

visitantes encontrarão as notícias dos 
acontecimentos mais marcantes e de 
maior relevo ocorridos na nossa terra e 
também fora dela, durante as duas últimas 
duas dezenas e meia de anos, com 
particular destaque para a requalificação 
da nossa zona costeira, o rasgar de novas 
vias na freguesia, assim como todos 
os trâmites que seguiu o processo de 
elevação da nossa terra à categoria de 
vila, cujo estatuto alcançou em Abril 
de 2011, há portanto cinco anos, e que 

A Exposição do nosso Jornal continua
deu origem à deslocação de mais de 
50 pessoas que acompanharam a nossa 
autarquia à Assembleia da república, onde 
apreciaram “in loco” a votação que nos 
concedeu aquele estatuto.

Muitos outros acontecimentos os 
visitantes poderão recordar, cujas notícias 
estão publicadas nos 167 números do 
Boletim Informativo de Aguçadoura, 
denominado por “Terra Viva”.

Daniel Fontes
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Mudámos para o servir melhor!

Rua Santo André de Cima, 297 – AGUÇADOURA
Telef./Fax: 252 601 395 • Tlm.: 933 265 903 | 929 066 835

geral@nsistemas.pt • www.nsistemas.pt

Business Partner

A INFORMÁTICA PERTO DE SI!
Software de Gestão e Facturação

Reparações de Portáteis e Computadores
Tinteiros e Toners - Originais e Reciclados

Sistemas de Vigilância e Alarmes

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

Manuela Moreira - Solicitadora

Balcão único
compras / vendas
partilhas / inventários
registos prediais / automóveis
acidentes de viação
direito civil
direito fiscal / público
execuções

Paulo M. Costa & Associados

NAVAIS - ATLETISMO
Ao longo dos passados dois meses 

muitas foram as provas em que os 
atletas do Centro Desportivo e Cultural 
de Navais participaram, de norte a 
sul do país, sempre com o intuito de 
obter a melhor classificação possível, 
sempre com a convicção de que era 
possível alcançar lugares de destaque. 
Pelo que apresentamos nesta noticia, 
algumas das provas em que partici-
pamos, dando destaque aos resultados 
obtidos, agradecendo desde já a todos 
pelo empenho e dedicação, sejam eles 
primeiros ou últimos, o importante 
é praticar desporto e aprender a ser 
melhores pessoas, formando, para além 
de atletas os homens e mulheres de 
amanhã.

Torneio Jovem de lançamentos 
do Porto – Destaque coletivo para a 
equipa masculina, a qual se classificou 
em segundo lugar com os mesmos 
pontos da primeira; nesta classificação 
os destaques individuais vão para Edgar 
Moreira, que foi segundo no lançamento 
do peso, martelo e dardo e em terceiro 
no lançamento do dardo, ficou Guilherme 
Correia. No feminino foi alcançado 
o terceiro lugar para Sara Flores, no 
lançamento do Martelo.

C a m p e o n a t o  R e g i o n a l  d e 
lançamentos – Nesta competição ainda 
nos encontramos a discutir um lugar no 

NAVAIS - CICLISMO
Nos passados dois meses o Centro 

Desportivo de Navais participou em 
variadas provas. Aqui anunciamos 
algumas delas e as classificações coletivas 
das mesmas, não esquecendo que são o 
fruto do trabalho e dedicação de muitos 
atletas, treinadores, dirigentes e pais que, 
de forma incansável, têm trabalhado em 
prol da equipa e da modalidade; para 
todos eles o nosso muito obrigado.

A equipa de ciclismo do Centro 
Desportivo e Cultural de Navais continua 
a somar bons resultados. Os mais novos, 
no escalão de escolinhas, venceram 
coletivamente a primeira prova da Taça 
Regional do Porto de XCO, que decorreu 
em Valongo. 

Decorreu, em Amarante, no passado 
dia 2 de Abril, mais uma prova do 
campeonato regional de XCO, onde o 
Navais foi terceiro coletivamente.

Decorreu, no passado dia 3 de Abril, 
em Melgaço, mais uma prova de XCO 
do campeonato XCO do Minho,  na qual, 
colectivamente, o Navais foi segundo 
classificado.

Decorreu, no dia 17 de Abril, 
mais uma jornada do XCO de Vila 
do Conde, prova na qual os atletas do 
Centro Desportivo e Cultural de Navais 
alcançaram mais uma grande vitória na 
geral do campeonato.

Vila do Conde

Valongo

Pódio, em termos individuais; destaque 
para o lançamento do peso, prova na 
qual o pódio foi composto por atletas 
do Navais, sendo o campeão regional 
o atleta Tiago Vieira, sendo segundo 
José Alberto Silva e terceiro Sérgio 
Carvalho; no lançamento do martelo 
Sérgio Carvalho foi segundo classificado; 
no lançamento do disco José Alberto 
Silva foi terceiro classificado.

Campeonato Regional de provas 
combinadas – Esta prova decorreu no 
estádio municipal da Maia; o grande 
destaque vai para o atleta André Leite, 
que se sagrou vice-campeão regional 
com marca que o classificou para o 
campeonato Nacional da especialidade; 
nessa competição obteve mínimos para 
o nacional de Juvenis nos 110 metros 
barreiras.

Campeonato Zona Norte de Juvenis 
– Nesta prova, que decorreu em Lousada, 
mais uma vez André Leite participou 
em duas provas e nessas duas provas 
alcançou lugares de pódio; foi o vencedor 
no salto em altura e, no 300 barreiras, 
foi segundo, prova na qual alcança 
mínimos para o nacional de juvenis; 
Gregori Portillo nessa prova também 
alcançou acesso para a final B nos 100 
metros livres.

Campeonato Nacional de Veteranos 
– Decorreu em Pombal mais um 

(continua na página 6)
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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.

Interior em Pladur

Rua da Praia
AGUÇADOURA

Telem. 962 494 876
Póvoa de Varzim

DELFIM MIRANDA

Divisórias - Tectos Falsos
Isolamentos - Decoração

No início de Maio vai entrar em concurso público a concessão do Bar 
da Praia e a concessão da praia. Os interessados devem contactar a Junta 
de Freguesia.

NOTÍCIAS DA JUNTA

Sede:
Rua da Igreja Velha, 100
4755-575 VILAR DE FIGOS BCL
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.

Campeonato Nacional de Veteranos, 
prova na qual os nossos atletas marcaram 
presença e na qual Carlos Eusébio foi 
vice-campeão Nacional no salto com 
vara; também no Pódio ficou José Alberto 
Silva no lançamento do peso ao alcançar 
o terceiro lugar.

Na vertente de estrada, o maior 
destaque vai para o atleta Mário 
Fonseca que alcançou a vitória na 
meia-maratona de Belmonte, pelo que 
junto transcrevemos as declarações do 
mesmo, relativas a esta prova:

“Hoje fui correr a meia-maratona de 
Belmonte. Foi o meu regresso (pontual) 
às meias-maratonas em estrada, coisa 
que não fazia desde 2012. Debaixo de 
um temporal, muita chuva, vento e frio, 
com um percurso duro, com subidas 
inclinadas e os últimos 3 km que mais 
pareciam uma parede. E não podia correr 
melhor. GANHEI!!! Nunca tinha ganho 
uma meia, e ainda por cima corri com 
o meu ídolo do atletismo, e se ia é um 
orgulho correr com ele, se é uma honra 
ir junto dele, então ganhar deixou-me em 
choque. Hoje ganhei ao senhor Paulo 
Gomes, e digo senhor porque todos no 
atletismo sabem o que ele representa 
para nós atletas e especialmente para 
mim. Nem queria acreditar quando, aos 
15km, ataquei forte e fiz os últimos 6 km 
a dar tudo o que tinha e não tinha e 
no meu encalço vinha um dos melhores 
atletas nacionais. E consegui vencer. 
Nem nos meus melhores sonhos. Chorei 
de alegria. Esta está a ser a melhor 
época de sempre; se acabasse agora 
já me dava por muito satisfeito com 
o que ganhei. Mas sou ambicioso e 
trabalho diariamente para atingir o meu 

grande objetivo. Espero ter forças para 
o conseguir. Até la deixem-me festejar 
este momento. Obrigado a todos vocês 
pelo apoio e carinho”.

Equipa do Centro Desportivo 
e Cultural de Navais foi segunda 
classificada na Taça de Portugal de 
Montanha.

Prova que decorreu em Albergaria-
-a-Velha, no passado dia 24 de Abril; 
a equipa composta pelos atletas Mário 
Fonseca, Milton Gonçalves, César Vilas 
Boas, Isidro Miranda e Carlos Santos, 
os destaques individuais vão para Mário 
Fonseca, que foi segundo classificado na 
taça de Portugal e campeão regional do 
Porto; Carlos Santos foi 6.º Júnior na 
taça de Portugal e segundo no regional 
do Porto.

Decorreu no passado dia 25 de Abril, 
o torneio cidade de Lourosa, prova na 
qual o Navais marcou presença; nesta 
competição muitos foram os pódios os 
quais passamos a indicar: André Leite foi 
vencedor, no salto em altura, e segundo 
nos 60m barreiras; Beatriz Alves foi 
vencedora nos 60m; Edgar Moreira foi 
vencedor nos 60m e segundo nos 1000m; 
Carlos Silva foi segundo classificado, 
no salto em altura, no mesmo lugar 
do pódio, mas, no lançamento do peso 
classificou-se José Alberto Silva; em 
terceiro ficou Tiago Alves nos 60 m e 
Daniel Costa no lançamento do peso.

Plano de Promoção de Atletismo – 
A três jornadas do final do XXXVI Plano 
de Promoção de Atletismo a equipa do 

NAVAIS - ATLETISMO
(continuado da página 5)

Pódio colectivo de Navais

Pódio colectivo de Navais
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Navais está na liderança, após ter vencido 
sete das nove provas realizadas até ao 
momento, tendo, no dia 24 de Abril, 
alcançado mais uma vitória na jornada de 
pista em Navais; aqui foram vencedores 
das suas provas  os atletas Paulo Barbosa 
no arremesso de bola, Guilherme Correia 
no lançamento do dardo, Carlos Silva, 
Ondina Salgado, Ophelie Nouali nos 60 
m, Tiago Vieira, Inês Craveiro e Liliana 
Manhente no lançamento do peso; no 
salto em altura Marco Moreira, e nas 
barreiras André Leite. Em segundo 
classificaram-se os atletas Luís Bouças, 
no salto em comprimento; nos 60 m Rui 
Nogueira; no lançamento do peso José 
Alberto Silva e Daniela Miranda, no 
arremesso de Bola Paula Morim e João 
Pedro Ferreira; no salto em altura Edgar 
Moreira, Sara Santos e Susana Rosa; em 
terceiro classificaram-se Pedro Martins, 
Catarina Barreirinho; no salto em altura, 
Luciana Carvalho e Olívia Campos nos 
60 m, e nas barreiras Eduardo Eusébio.



Tlf. 252 302 711 • Tlm. 969 009 442
Trav. Imaculada Conceição

4495-063 AGUÇADOURA
Póvoa de Varzim

Ramos de Noiva • Arranjos Florais
Coroas • Palmas • Bouquet’s

Peças Decorativas • Etc.
“Agora c/ Novas Instalações”

Florista Cândida

Rua Arq. Ventura Terra, 16
(Junto aos Bombeiros e ao Turismo)

PÓVOA DE VARZIM
Tlm. 966 261 540

CORTINADOS • ESTORES • CARPETES • CALHAS • VARÕES
E TODO O TIPO DE ACESSÓRIOS

de Laudemiro Junqueira

AGUÇADOURA – Póvoa de Varzim

Rua da Boucinha, 20
Telef. 252 601 375

Alguns anos atrás… a caminho do Jardim de Infância de 
Aguçadoura, depois da Escola da Boucinha, da Escola E. B. 2,3 
de Aver-o-Mar e finalmente da Escola Secundária de Rocha 
Peixoto, fascinei-me pela área da Saúde e dos cuidados ao 
próximo. Ingressei assim no curso de Medicina da Escola de 
Ciências da Saúde da Universidade do Minho, em Braga, tendo de seguida voado 
para Lisboa para realizar o Ano Comum no Hospital Curry Cabral.

Tive depois o privilégio de escolher a especialidade médica que considero a 
mais completa, a especialidade da Pessoa: a Medicina Geral e Familiar. Decorreram 
assim quatro anos intensivos de formação num dos locais de renome nacional na 
área da Medicina Geral e Familiar – a USF S. Julião, em Oeiras – tendo também 
realizado um estágio curricular em Newcastle (Reino Unido). Dediquei-me a várias 
áreas da saúde, com destaque para as doenças respiratórias, a cessação tabágica, a 
medicina do viajante e as infiltrações peri-articulares nas doenças reumatológicas. 
Colaborei na realização de diversos trabalhos científicos, um dos quais mereceu o 
prémio internacional de investigação Vasco da Gama Movement Junior research 
Award 2013.

Concluí a especialidade de Medicina Geral e Familiar, a 8 de Outubro de 2015, 
com a classificação final de 19,6 valores, o que me permitiu, em concurso nacional, 
a colocação pretendida no Centro de Saúde da Póvoa de Varzim.

Olho para trás… e 31 anos decorridos, a alegria é enorme pela realização 
pessoal de um percurso profissional que pareceu tão longo, até finalmente regressar 
às origens. É com muito orgulho e toda a satisfação que sou hoje Médica de 
Família na minha terra Natal. O caminho começa, aliás, continua, assim como a 
determinação de o percorrer!

Em jeito de agradecimento a todos quantos, de tantas formas, me apoiaram 
e me acompanham, partilho um trecho da dedicatória do meu curriculum vitae:

“À minha Família, de sangue e de coração. Pelo amor incondicional, pelas 
pérolas e pela doçura com que me enchem. Por estarem sempre aí, por vibrarem 
comigo, ao perto, ao longe, todos os dias da minha vida.

À USF S. Julião, às pessoas que a renovam, por partilharem o seu legado, por 
me terem tornado mais um na Equipa e me fazerem sentir sempre em casa.

Aos utentes, que todos os dias me ensinam e me fazem querer ser melhor, ser 
a médica que eles precisam.”

Conceição Torres Alves

NOTA: Esta é a história breve e simples, mas plena e rica no seu conteúdo, de 
uma jovem médica aguçadourense, cujo percurso de vida é digno do maior apreço.

“Terra Viva” felicita a jovem Dr.a Conceição Alves e seus dedicados pais, 
desejando-lhe as maiores felicidades.

Regresso às Origens

Rua das Flores, 27 – 4495-034 Aguçadoura – Tel. 252 602 374 – Tlm. 936 602 540

Aeróbica
Ballet

Zumba
Hip Hop

Step
Musculação

Varzim Sport Club
II LIGA

Quando  f a l t am apenas 
três jornadas para o termo do 
campeonato, a equipa varzinista 
pode respirar fundo e dar-se 
por feliz, pois ocupa um lugar 
folgado e bem definido na tabela 
classificativa, tudo levando a crer 
que se vai posicionar num dos 
primeiros dez lugares, num total 
de 24 equipas. Com efeito, dos 
três jogos que tem para disputar na 
presente época, dois realizar-se-ão 
no seu estádio, perante o seu 
público, um frente ao Mafra, com 
quem empatou na primeira volta, 
e o outro com o Portimonense 
cujo resultado foi favorável aos 
algarvios na primeira mão. O 
terceiro encontro é no campo do 
adversário, na periferia de Lisboa, 
com o Oriental, que perdeu na 
Póvoa por 2-0, já no final da 
primeira volta.

Por tudo isto pode concluir-se 
que o Varzim tem assegurada a sua 
permanência no segundo escalão 
do futebol nacional, podendo já 
fazer preparativos para a próxima 
época. 

Daniel Fontes

Novas Instalações:
Rua da Codixeira, 1074 – AGUÇADOURA

Telefs.: Residência 252 601 861 • Oficina 252 601 227

de Manuel Fontes da Costa (MARANHÃO)
(Junto às Molduras Parente)

Serralharia
de Alumínios
de Aguçadoura

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
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De todas as atividades económicas 
da Freguesia, a que mais se destacou 
nos livros de visitações foi a da apanha 
do sargaço, mais conhecido vulgarmente 
por argaço. Devido às dificuldades 
financeiras, as pessoas recorriam a esta 
atividade durante a noite, aos domingos 
e feriados, deixando, por vezes, de 
cumprir o preceito obrigatório de assistir 

Usos e costumes do 
povo de Navais

Memórias do Passado
sargaço, a sua sementeira era inferior; por 
este facto todos os seareiros eram também 
sargaceiros por necessidade própria; eram 
sobretudo os homens que apanhavam o 
sargaço, envolvendo-se muitas vezes em 
ondas bastantes fortes, arriscando por 
vezes a sua vida; as mulheres arrastavam 
o sargaço para um local onde o mar não 
pudesse lá chegar e estendiam-no ao 
sol, para que este pudesse secar, para 
ser depois mais fácil o seu transporte, 
que se fazia em carros de bois, desde 
a praia até os terrenos dos agricultores. 
O povo de Navais realizava a maior 
parte dos seus trabalhos em comunidade, 
sobretudo nas plantações e colheitas, em 
que todos participavam; assim conviviam 
durante essas tarefas onde aproveitavam 
para lançar alguns cânticos durante os 
trabalhos, para ajudar a passar o tempo. 
Mas também recorriam sazonalmente 
ao trabalho remunerado, feito pelos 
jornaleiros, que dependiam desse salário 
para a sua sobrevivência. Toda a gente 
cantava de alegria, mostrando assim 
um grande prazer em participar sem 
sequer ter um ordenado; era muitas vezes 
somente pela merenda, que era oferecida 
pelos agricultores e que quase sempre 
não eram mais que umas azeitonas e pão, 
muitas vezes já com algum bolor, que 
era preciso aparar com a faca; o vinho 
era quase sempre de fraca qualidade e 
muitas vezes misturado com água para 

cantavam as pessoas, os passarinhos, os 
grilos, as rãs e todos os outros animais 
se manifestavam com alegria, e bebiam 
água que corria nos riachos.

A hora da merenda era aquela que 
mais se ansiava, porque, para além de 
permitir algum descanso, também se 
comia algo que a maior parte das pessoas 
não tinham possibilidades para o fazer. 
Eram sempre refeições muito ligeiras e, 
sempre que possível, com produtos de 
casa; merendavam no meio do campo, 
estendiam uma toalha no chão com a broa 
e azeitonas num prato e não havia copos 
para ninguém. Limpavam-se as mãos à 
roupa, que também estava bastante suja; 
bebiam todos da mesma cabaça, limpando 
somente o orifício com o antebraço antes 
de beber e passávamos de imediato para 
outro. Ninguém se recusava a beber, 
uns após os outros, e toda a gente se 
sentia feliz com tão pouco. Quando as 
máquinas modernas se instalaram na 
nossa agricultura, a forma de se trabalhar 
foi alterada e as pessoas deixaram 
de trabalhar em conjunto e a alegria 
perdeu-se, acabaram-se as cantigas e os 
convívios, até os passarinhos deixaram 
de cantar, devido à destruição do seu 
habitat natural, e os grilos simplesmente 
foram assassinados com todos os 
produtos químicos e fertilizantes que 
se lançou para os solos. A agricultura é 
uma atividade que tem sido explorada 
há muito tempo e continua a ser o 
sustento de algumas famílias, mas duma 
forma mais industrializada, e com pouco 
respeito pelo ambiente e a conservação 
dos solos; está relacionada ao plantio 
de extensas áreas de monocultura e um 
dos principais problemas que se reflete 
diretamente na produtividade agrícola 
de extensas áreas é a distribuição 
inadequada de calcário, semente, adubo, 
herbicida e inseticida no terreno. Este 
facto tem conduzido zonas de baixa 
produção dentro da área cultivada. Nos 
últimos 40 anos, aproximadamente, foi 
transformada por completo, devido à 
competitividade que é exigida, obrigando 
os agricultores a produzirem em mais 
quantidade e qualidade aparente, porque 
os frutos são maiores e contentam a vista 
do consumidor.

José Serra Moreira

render mais. A higiene não fazia parte 
do vocabulário da época. A comida era 
servida num só recipiente e toda a gente 
se servia com as próprias mãos, muitas 
vezes por lavar, por falta de água no local. 
Toda a gente vivia contente, cantando 
com muita alegria enquanto trabalhavam, 

às missas dominicais e outros atos 
religiosos que eram impostos na época. 
Daí resultou a especial vigilância das 
autoridades eclesiásticas, nomeadamente 
dos visitadores, que eram uma espécie de 
inspetores na sociedade, incumbia-lhes 
urgir as normas do direito canónico e 
defender a moralidade e pureza dos 
costumes, facilmente em perigo com o 
trabalho noturno nas praias. A colheita, 
aos domingos e dias Santos era contra 
a santificação dos dias de preceito, por 
isso a Igreja e os visitadores condenavam 
os transgressores com penas bastante 
avultadas, revertendo a favor da igreja. 
Essas coimas datam desde 1630, 
conforme consta no livro de visitações 
(no livro 1 folhas 36). As referidas multas 
foram fixadas, em 1652, em 100 reis por 
cada vez e por pessoa, revertendo para 
a cera da Senhora do Rosário. No ano 
seguinte as referidas multas passaram 
para o dobro. Em 1703, aplicou-se a 
multa de 300 reis às moças solteiras que 
fossem apanhadas à noite na apanha do 
sargaço sem estarem acompanhadas do 
pai. O sargaço era um fertilizante muito 
rico para os terrenos areosos das dunas 
dos campos-masseira e quem não botasse 
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Trav. Imaculada Conceição, 64
AGUÇADOURA – Póvoa de Varzim

(Junto à oficina do Sr. Baldomero)
Telem. 919 579 894

Florista Fatinha

Telef. 252 602 605 – Telem. 919 070 386
Rua da Praia, 516 – AGUÇADOURA

«Filhos da Ana Cabaças»
Irmãos Cabaças

FUNERÁRIA DE BEIRIZ

Telef. 252 601 390
AGUÇADOURA – Póvoa de Varzim

Loteamento Social – Codixeira

VENHA COMPARAR OS NOSSOS PREÇOS
Com estacionamento sem limites

MERCADO BARRANHA

Trav. das Mimosas, 35 – Telem. 964 630 959
4495-092 AGUÇADOURA – Póvoa de Varzim

INTERIORES • EXTERIORES • SOALHOS • LACAGENS

Eduardo Rodelo
Pintor Especializado

Tlm. 917 584 239 • AGUÇADOURA • Póvoa de Varzim

• TRACTORES
• ALFAIAS AGRÍCOLAS
• ASSISTÊNCIA TÉCNICA

O Aniversário
dos nossos nonagenários

Sempre que o nosso jornal é editado 
há alguém da nossa comunidade, na casa 
dos noventa que cumpriu anos, no curto 
espaço de dois meses.

Desta vez foram quatro senhoras as 
aniversariantes que naquele período de 
tempo completaram anos, pela ordem 
seguinte:

– No dia 6 de Março, a D. Rosa 
Gomes de Almeida, residente na Rua de 
Parau, celebrou o seu 95.º aniversário. 
Depois, já no mês de Abril, no dia 2, a 
D. Carminda da Silva Gomes, residente 
na Rua da Codixeira, completou 90 anos 
de idade; no dia 5, a D. Maria José 
Gomes Júlio, residente na Rua de S. 
Bento, Caturela, fez 92, e, no dia 25, a 
D. Maria Dourado Gomes, residente na 
Rua da Barranha, completou 91 anos.

Entretanto chegou ao nosso conheci-
mento que a D. Joaquina Moreira da 
Silva Figueiredo, interna no Lar de Idosos 
de Aver-o-Mar, cuja foto publicamos, 
também atingiu esta faixa etária e 

NOTÍCIAS BREVES
já vai nos 92 anos, 
completados no dia 
29  de  Fevere i ro 
passado.

“Terra Viva” felicita 
todas estas senhoras 
e deseja-lhes ainda 
muita vida.

Festival Internacional
de Folclore

À semelhança dos anos anteriores, a 
Direcção do Rancho Folclórico da Casa 
do Povo de Aguçadoura promove mais 
um festival de folclore, em que actuarão 
vários agrupamentos oriundos de diversos 
pontos do país e também um da Corunha, 
da vizinha Espanha.

O evento terá lugar no Pavilhão 
Multiusos da Junta de Freguesia, no 
dia 14 de Maio, pelas 21 horas.

O nosso Rancho
vai à Córsega

Vem mesmo a propósito informar, 
também, que o nosso Rancho Folclórico 
vai deslocar-se à Córsega, onde vai 
actuar para os emigrantes portugueses, 
à semelhança do que já aconteceu nesta 
mesma altura do ano, em 2001, há 
portanto 15 anos.

   A partida está prevista para o dia 
19 de Maio, em autocarro, e desde já 
desejamos que tudo decorra como o que 
está planeado e que esta digressão por 
terras tão distantes seja um êxito.

Obras
no Centro Paroquial antigo

Já tiveram início as obras de manu-
tenção e conservação no edifício do 
Centro Paroquial antigo, junto à igreja.

Os trabalhos começaram pelo exterior 
do edifício, mas devem ser extensivos 
ao interior onde a intervenção também 
é de alguma necessidade.

Semana Bíblica

De 6 a 14 de Março passado decorreu, 
na nossa comunidade paroquial, uma 
semana dedicada à Bíblia Sagrada, em 
cuja actividade se empenharam as nossas 
catequistas, que animaram as assembleias.

A Bíblia foi trazida da paróquia 
de Aver-o-Mar, por pessoas daquela 
comunidade, e entregue em Aguçadoura 
que, por sua vez, ao fim duma semana de 
permanência aqui, fez a entrega solene 
à paróquia de Navais, que a recebeu 
condignamente.

Falecimento
de conterrâneos
em Lisboa e em França

No dia 3 de Março último faleceu, 
na capital, onde residia e trabalhou 
durante muitos anos, Manuel Torres 
Boucinha, que contava 77 anos de idade; 
e naquele mesmo dia e mês também 
faleceu, vítima de acidente no trabalho, 
em França, onde se 
encontrava emigrado, 
Simão Pedro Rodelo 
Gabones, com 35 
anos de idade, tendo 
sido transladado para 
cá e cujo o funeral 
se realizou para o 
cemitério local, depois 
de celebrada missa de 
corpo presente.

Às famílias enlu-
tadas “Terra Viva” 
apresenta condolên-
cias.
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GCRA ATLETISMO

FUTEBOL

CICLISMO

O Plano de Promoção de Atletismo 
está a aproximar-se do fim; faltam 
neste momento três provas, sendo 
uma de estrada e duas de pista. Neste 
momento, o GCR Aguçadourense lidera 
a classificação de estrada e encontra-se 
em terceiro lugar na tabela classificativa 
geral. O campeonato de corta-mato 
terminou, no passado dia 17 de abril, 
tendo o Aguçadourense obtido três 
vitórias individuais: Bernardo Silva nos 
Benjamins Masculinos, Maria Isilda Costa 
nos Iniciados fem. e Sandro Gonçalves 
nos Juvenis Masculinos; destacaram-se 
também, nesta disciplina, Emma Correia, 
Francisca Furtado, Tomas Oliveira, Diogo 

O Aguçadoura Futebol Clube, quando 
falta apenas uma jornada para terminar 
o campeonato, ocupa as seguintes 
classificações no Campeonato de Futebol 
Popular da Póvoa de Varzim: o escalão 
Sénior está em terceiro; os Juvenis em 
décimo primeiro; os Infantis ocupam em 
oitavo e os Escolinhas ocupam em sétimo.

Na taça dos campeões, o Aguçadoura 
Futebol Clube passou à meia-final, 
classificando-se como primeiro do grupo. 
O adversário desta meia-final é o Cristelo 
de Lousada. No passado dia 23 de Abril, 
jogamos a primeira mão no complexo 

Costa, Marco Torres e Márcia Carreira.
No Campeonato de Pista tem-se 

destacado, na Velocidade: Elsa Costa, 
Alex Paço, Márcia Carreira, Mariana 
Costa, Ana Leal, Sandrina matos, 
Diogo Fonseca e Diogo Costa nos 60m 
Barreiras. No salto em comprimento: 
Emma Correia, Beatriz Macedo, Tomás 
Oliveira, João Silva, Pedro Silva, Marco 
Torres, Sandro Gonçalves e Alexandre 
Lopes. No Salto em Altura: Maria Ponte 
e Sofia Novo. No lançamento de Bola: 
Ricardo Morim, Beatriz Moreira e Sara 
Moreira, no lançamento de Dardo: Susana 
Carreira. No lançamento de peso: Diogo 
Carregosa e Fernando Lopes.

Rui  Costa  fecha pódio  da 
Liège-Bastogne-Liège ganha por Poels, 
da Sky, realizada no dia 24 de Abril.

O ciclista português Rui Costa 
terminou hoje no terceiro lugar a 
‘clássica’ Liège-Bastogne-Liège, ganha 
pelo holandês Wout Poels, que deu 
à equipa britânica Sky o primeiro 
‘monumento’, depois de um ‘sprint’ a 
quatro.

Na 102.ª edição da última prova de 
um dia das Ardenas, Bélgica, com 248 
quilómetros de extensão, a decisão da 
vitória ficou restrita a um grupo de quatro 
ciclistas que se isolaram na penúltima 
subida do dia, a três quilómetros da meta.

O suíço Michael Albasini (Orica) 
atacou na penúltima subida, em 
empedrado, e Rui Costa (Lampre Merida) 
foi o mais rápido a responder, com o 
espanhol Samuel Sánchez (BMC) e o 
holandês Wout Poels a juntarem-se ao 
duo, já na descida.

Mesmo com um quarteto desgastado, 
em que apenas Albasini comandava, o 
pelotão, já reduzido a 20 ciclistas pelas 
três subidas dos últimos 20 quilómetros, 
não tinha capacidade para perseguir a 
fuga.

A última ascensão, que habitualmente 
decide a prova, impediu a recolagem 
dos principais favoritos e Poels lançou o 
‘sprint’ a 300 metros da meta instalada em 
Ans, Liège, garantindo a primeira vitória 
da Sky nas clássicas mais mediáticas 
– Milão-SanRemo, Volta à Flandres, 
Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège e 
Volta à Lombardia.

Albasini garantiria o segundo posto, 
à frente de um Rui Costa que superou 
o quarto lugar da Liège-Bastogne-Liège 
de 2015, alcançando o segundo pódio 
em ‘monumentos’, depois do terceiro 
de 2014 na Lombardia.

municipal de Lousada, onde perdemos 
por três bolas a uma. Este jogo contou 
com a forte presença dos nossos sócios e 
adeptos que muito fez por ajudar a equipa, 
enchendo-nos de orgulho e extremamente 
agradecidos. A segunda mão será no 
estádio AG81 no dia 7 de Maio, pelas 
17 horas. Contamos mais uma vez com 
o vosso apoio para que possamos chegar 
à final, que será em Santo Tirso, no dia 
28 de Maio. 

Informamos que a sede do clube tem 
estado aberta todas as sextas-feiras, das 
21 às 22 horas. 

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.

Equipa do escalão sénior no jogo contra o Cristelo
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