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Propriedade:
Junta de Freguesia de Aguçadoura e Navais

Novembro-Dezembro de 2016
Ano XXVII - N.o 172

A Vivência do Natal
Neste rodar inconstante da vida,
eis‑nos chegados uma vez mais à quadra
natalícia, que é sempre vivida com alegria
pelos cristãos, pois é a festa da família
por excelência, não só da família como
célula da sociedade, mas de toda a
Família Humana.
Esta quadra constitui sempre um
tempo favorável e convidativo à prática
do bem, à união entre os povos. Todos
nos sentimos atingidos (mesmo aqueles
que dizem não ter fé) por algo que nos
impele para a prática do bem, nos arrebata
para o Alto e nos seduz para as coisas
de Deus. Essa atracção, tão arrebatadora

quão misteriosa,
vem‑nos d’Aquele
que um dia se dignou
tomar a condição
humana e nascer no
meio dos homens,
trazendo‑lhes uma
mensagem de Amor,
de Esperança e de
Paz.
É um tempo
propício ao exercício da solidariedade,
do amor pelo próximo, dos esforços
pela paz; paz entre as famílias, entre as
sociedades, entre as nações. Por vezes,

nos pontos do Mundo onde a guerra
e a violência são uma realidade, até
é de tradição haver tréguas na quadra
natalícia. A História regista episódios
(continua na página 3)

Mensagem de Boas Festas
Caros amigos.
Aproximamo‑nos das festas do Natal
e do fim do ano.
Este é um tempo em que, pelo ambiente
que nos envolve, somo levados a reflectir
sobre as mais variadas situações. Porque
se fala em tempo de paz, reflectimos
sobre o ano que termina. A nossa paz em
termos individuais e a paz colectiva no
país e no mundo. Facilmente concluímos
que existe um défice enorme, quando
tanta gente sofre no mundo por falta
de paz. Exemplo flagrante é o da Síria,
com as populações a fugirem da guerra
embarcando rumo à morte em pequenos
barcos sobrelotados na esperança de
atingirem um lugar seguro na Europa.
É tempo de amor e partilha, e o
espírito solidário nesta quadra é bem
forte. Facilmente as pessoas se mobilizam

para ajudar os mais carenciados. É bom,
mas o ano não é só o mês de Dezembro
e as dificuldades persistem ao longo
do ano.
Mas Natal é nascimento e celebração
de um Menino que com ele trouxe a

esperança de um mundo melhor. Que
foi esperança há dois mil anos e ainda
hoje o é para muitos.
Quando falamos de paz e nos
lembramos que muitas das guerras se
(continua na página 2)

Na vivência desta quadra festiva que estamos a viver, em que o espírito de
solidariedade e o amor ao próximo se tornam mais visíveis e verdadeiros,
por virtude do Amor que une os Homens em Jesus‑Menino, a Direcção do
“Terra Viva” e a Junta de Freguesia vêm, por este meio desejar a todos os
nossos leitores e à população em geral de Aguçadoura e Navais, incluindo
os nossos emigrantes, um SANTO NATAL e um FELIZ ANO NOVO.
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Mensagem de Boas Festas
(continuado da página 1)

devem ao facto de os homens terem
religiões diferentes, temos que apelar
fortemente ao respeito pelas convicções
de cada um.
Na nossa comunidade, embora uma
larga maioria sejamos católicos, temos
também alguns seguidores de outras
religiões, no entanto, todos vivem e
convivem em harmonia, respeitando‑se

Como sempre o fazemos, uma
vez mais publicamos os nomes
das pessoas que contribuíram com
donativos para custear as despesas
com a feitura do nosso jornal, o que
a Junta de Freguesia agradece.
Maria Amélia C. Fernandes dos Santos
Maria Moreira de O. Avidago
José Carlos E. da Silva (Córsega)
Luís Flores
Amélia Amorim
Maria da Conceição A. do Paço
Manuel Isac A. Correia (Canadá)
Benilde Gomes de Amorim
Avelino Alves Valentim
Arminda Lino
Manuel Moreira Dias
Manuel Maeiro
Venceslau Eusébio de Almeida
Idalina Dantas (Canadá)
Manuel Rodrigues Martins (França)
Carlos Alberto Marinheiro Torres (Suíça)
José Inácio Torres (França)
Bibili Inácio (França)
Maria Goreti Torres
Manuel Coelho da Silva (Rio Tinto)

10 €
5€
10 €
10 €
10 €
5€
20 €
5€
10 €
5€
5€
5€
20 €
20 €
40 €
50 €
20 €
20 €
10 €
20 €

mutuamente. E aqueles imigrantes que
entre nós vivem, sentem‑se integrados
e respeitados por todos, como me dizia
um imigrante de uma outra crença
religiosa.
Chegamos também ao fim do ano e é
tempo de balanço. No que à nossa união
de freguesias diz respeito, conseguimos
neste ano de 2016 algumas obras que
ansiávamos e projectámos outras, mas
sobretudo conseguimos responder a
muitas situações que nos foram colocadas
pelas populações. Procurámos com o
nosso trabalho responder às situações
que nos foram surgindo.
No próximo ano esperamos continuar
no mesmo rumo tendo por objectivo
o arranjo do Parque Desportivo de
Aguçadoura, a pintura dos edifícios da
Junta de Freguesia, a total pavimentação
do Cemitério de Aguçadoura e o
alargamento do Cemitério de Navais,
como obras principais, não descorando
o trabalho diário da Junta.
Termino desejanndo a todos os
habitantes da Freguesia de Aguçadoura
e Navais e aos nossos conterrâneos
espalhados pelo mundo, um Santo e
Feliz Natal e que o ano de 2017 nos
traga tudo o que mais desejamos.
Um abraço,
Fernando Rosa

Paulo M. Costa & Associados
sociedade de advogados R.L.
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

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

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
Business Partner

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

Mudámos para o servir melhor!

É Natal
As montras das lojas estão decoradas
para festa, bolas douradas, pequenas
árvores de Natal, oferta de presentes
preciosos. À noite, as ruas brilham com
estrelinhas cadentes ou estrelas cometas.
As árvores, ao longo dos passeios, com
os ramos cheios de luzinhas vermelhas,
azuis ou brancas, criam uma atmosfera
de magia...
Há um clima de expectativa. Todos
se sentem envolvidos...
O Natal não é apenas uma
recordação tradicional do nascimento
daquele Menino há 2005 anos… O
Natal está vivo! E não só nas igrejas
com os presépios, mas também entre
as pessoas pelo clima de alegria, de
amizade, de bondade que todos os anos
cria. No entanto, ainda hoje o mundo
é assolado por enormes problemas: a
pobreza até à fome, (…) uma série
de guerras, o terrorismo, o ódio entre
etnias, mas também entre grupos e
pessoas… É preciso o Amor. É preciso
que Jesus volte em força. O Menino
Jesus é sempre a imensa dádiva do
Pai à humanidade, embora nem todos
o reconheçam.
Devemos apresentar, também em
nome deles, o nosso agradecimento
ao Pai. Temos que festejar o Natal e
renovar a nossa fé no pequeno meninoDeus que nos veio salvar e formar uma
nova família de irmãos unidos pelo
amor, que se estende por toda a Terra.
Olhemos à nossa volta... Que
este amor seja dirigido a todos, mas
especialmente àqueles que sofrem, aos
mais necessitados, aos que estão sós, aos
pobres, aos pequenos e aos doentes...
Que a comunhão com eles, feita de afeto
e de bens, faça resplandecer uma família
de verdadeiros irmãos que festejam
juntos o Natal, e vai mais além.
Quem poderá resistir à força do
amor?
Iluminados pelo Natal, façamos
qualquer coisa, suscitemos ações
concretas. Serão o remédio para os
males. Podem parecer pequenos, mas
se forem aplicados em grande escala,
poderão ser luz e solução para os graves
males do mundo.
Feliz Natal para todos!
Chiara Lubich (Natal de 2005)
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50.º Aniversário do Movimento dos Focolares
Ressoam ainda algumas palavras
em Portugal
pronunciadas por Chiara, que incentivou
Em 21 de fevereiro de 2016,
assinalou-se a data oficial do 50.º
aniversário da chegada do Movimento
dos Focolares (também designado Obra
de Maria) ao nosso país. Em 1943, na
altura da Segunda Guerra Mundial, na
cidade de Trento (Norte de Itália), Chiara
Lubich e as suas primeiras companheiras,
num cenário de destruição e de morte,
decidiram escolher Deus como único
Ideal, tendo descoberto no Testamento
de Jesus “Pai, que todos sejam um!” a
razão de ser das suas vidas. O Evangelho
apresentou-se-lhes sob uma luz nova,
renovadora e sempre atual. A sua força
revolucionária está sobretudo no amor
recíproco, que gera a presença de Jesus,
segundo a Sua promessa no Evangelho:
“Onde dois ou mais estiverem reunidos
em Meu nome, Eu estarei no meio
deles”. Tal como aconteceu no decorrer
dos séculos, especialmente em momentos
de crise, de reviravoltas na História,
também hoje, com os dons dos seus
carismas, o Espírito faz com que
desabrochem novas correntes espirituais
na Igreja, suscitando movimentos,
comunidades, famílias religiosas, que
são, por assim dizer, a encarnação de
uma palavra de vida que Jesus quer
repetir para a humanidade, como remédio
para os males do tempo. Do Concílio
Vaticano II emergiu a exigência de uma
espiritualidade de comunhão, que em
muitos momentos foi invocada pelo
Papa João Paulo II e por Bento XVI.
É justamente a unidade a característica
da espiritualidade do Movimento dos
Focolares.
Para assinalar os 50 anos de presença
em Portugal, ocorreram, ao longo deste
ano especial, de norte a sul do país,
várias celebrações, tendo terminado com
uma concentração a 6 de novembro,
em Fátima. Por feliz coincidência,
celebramos o Ano Mariano no centenário
das Aparições de Nossa Senhora em
Fátima, circunstâncias favoráveis e
providenciais para uma maior fidelidade
ao Espírito Santo e um amor mais grato
e concreto a Maria.

tantas outras pessoas a colocarem Deus
em primeiro lugar e a abraçarem todos
os homens:
«Gostaria que a Obra de Maria, no
final dos tempos, em bloco, pudesse
repetir-Lhe: “Meu Deus, caminharei
na tua direção… e com o meu sonho
mais louco: levar-Te o mundo nos meus
braços”.
“Esta Obra não foi pensada apenas por
uma mente humana, mas vem do Alto.
São as circunstâncias que manifestam o
que Deus deseja. Nós procuramos seguir
a Sua vontade dia após dia”.
“Quando tudo começou, em Trento,
eu não tinha um programa, não sabia

nada. A ideia da Obra estava em Deus,
o projeto no Céu. Foi assim no início,
tem sido assim ao longo dos anos de
desenvolvimento do Movimento dos
Focolares».
É caso para dizer: também muitos
de nós têm percorrido com tantos outros
de perto e de bem longe esta estrada,
que o saudoso Padre Pedrosa nos deu
a conhecer. Certamente, lá da “Meta”
onde já chegou, continua a acenar-nos
e a lembrar que vale a pena cada nosso
“sim” nesta Obra de Maria!
Fátima Silva Alves

A Vivência do Natal
(continuado da página 1)

impressionantes e comoventes ocorridos
nas duas guerras mundiais, em que
os exércitos beligerantes cessaram as
hostilidades, no Dia de Natal, e, em
alguns casos, confraternizaram como se
de amigos se tratasse.
Mas, na sociedade de hoje, há cada
vez menos sinais do Natal cristão. Estes
são substituídos por festas profanas e
pelo Pai Natal, parecendo até que esta
figura, tão conhecida no mundo inteiro,
foi quem deu origem à celebração do
Natal. Vive‑se um Natal de tradição, com
contornos de paganismo, ignorando por
completo a figura de Jesus‑Menino, que é
a verdadeira razão de ser do Natal. Parece
haver uma obsessão do laicismo e o
homem, ao ignorar ou mesmo recusar os
valores religiosos na sua vida, fica vazio
de Deus. Nesta sociedade consumista e

materialista em que vivemos, onde o que
conta é ter bens materiais, ter fama e
bom prestígio na sociedade, o Natal não
tem mais aquele encanto que sentimos e
vivemos há várias dezenas de anos atrás.
Podemos e até devemos iluminar as
ruas, as praças, as montras e as casas,
façamos festa na família, ofereçamos
prendas e divertamo‑nos condignamente,
mas não nos esqueçamos de que
a verdadeira essência, o princípio
fundamental do Natal está no Nascimento
de Jesus‑Menino entre os homens.
Reservemos no nossos coração um
lugar especial para O receber neste Natal
de 2016 e deixemos que Ele permaneça
em nós para sempre.
Um Santo e Feliz Natal para todos.
Daniel Fontes

Espaço Agrícola
Sabia que:
A nossa região, Aguçadoura, Navais e Estela, é considerada zona vulnerável?
Sabia que na zona vulnerável há regras a cumprir em relação aos nitratos?
Sabia que entre Novembro e Fevereiro não podemos colocar estrumes nos
terrenos ao ar livre?
Sabia que já alguns produtores foram multados por colocar estrumes por
azoto a mais e por não terem análises de água e terreno actualizados?
Mais informação podem procurar junto da Horpozim, em Aguçadoura.
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MOVIMENTO PAROQUIAL
Baptismos

presente não se registaram casamentos
católicos na nossa comunidade.

NOVEMBRO
13 – Luísa Carvalho Martins,
filha de Luís Filipe Vinhas Martins e
de Anabela Fontes Carvalho Martins,
residentes na Rua de Santo André.
DEZEMBRO
18 – Nair Moreira Dias Viana, filha
de José Dias Viana e de Cátia Manuela
Moreira Dias, residentes na Rua da
Boucinha.
18 – Lara Eusébio do Vale, filha de
Belmiro Filipe Gomes do Vale e de Luísa
Patrícia da Silva Eusébio, residentes na
Rua de Santo André de Baixo.

Casamentos
No período compreendido entre a
última publicação do nosso jorna e o

canalização, regas • caldeiras de alumínio • electricidade
aquecimento central • instalações de gás • aspiração central
Rua Central, 65 – 4495-019 Aguçadoura
Póvoa de Varzim – Portugal
Tel./Fax +351 252 601 761

Falecimentos
NOVEMBRO
10 – Carmelinda Leandro Lima,
com 88 anos de idade, viúva de Manuel
Boucinha Alves, residente que foi na
Rua da Paz.
13 – Manuel da Costa Fontes, com
62 anos de idade, casado com Maria
Judite Fernandes da Silva Fontes,
residente que foi na Rua da Codixeira.
15 – Manuel Torres Alves, com 75
anos de idade, casado com Maria Celeste
Igreja Amorim, residente que foi na Rua
da Codixeira.
24 – Clementina Vieiros Martins,
com 72 anos de idade, casada com
Celestino Eusébio de Almeida, residente
que foi na Rua da Barranha.
DEZEMBRO
16 – Maria da Costa Matias, com
74 anos de idade, casada com José Maria
Martins Pinheiro, residente que foi na
Rua Fiéis de Deus.
18 – Maria Gomes Gonçalves, com
84 anos de idade, viúva de Manuel da
Conceição Martins (Gaspar), residente
que foi na Rua da Pinguela.

Os Dez Mandamentos dos Pais
1 – Amareis o vosso filho com todo
o vosso coração, com toda a vossa
alma, com todas as vossas forças.
Mas sempre inteligentemente com
todo o vosso cérebro.
2 – Vereis no vosso filho um ser e
não uma coisa de vossa propriedade.
3 – Não exigireis do vosso filho
amor e respeito. Tereis de os
conquistar.
4 – Sempre que as imprudências
do vosso filho vos fizer perder a
paciência, lembrai‑vos dos erros
que cometíeis quando tínheis a sua
idade.
5 – Pensai em todos os momentos
que o vosso filho vê em vós seres
superiores. Não os desiludais.
6 – Reflecte que o vosso exemplo
será mais eloquente para o vosso
filho que todos os conselhos que
lhe derem.
7 – Procurar representar na
existência do vosso filho um sinal
que o impeça de tomar um rumo
errado do qual dificilmente sairia.
8 – Suscitai o vosso filho a
manter‑se firme na luta pela vida.
9 – Ajudai o vosso filho a admirar
as coisas belas, a praticar a bondade,
a amizade e o amor à verdade.
10 – Fazei da vossa casa um
verdadeiro lar. Céu da vossa própria
felicidade, da de vossos filhos e da
dos amigos de vossos filhos.

A Pobreza do Presépio

FISIOTERAPIA ACUNPUNCTURA
OSTEOPATIA PODOPOSTUROLOGIA
FISIOTERAPEUTAS

NUNOVITORINO RICARDOMARTINS VITORZEFERINO

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

Pão Quente, Confeitaria e Cafetaria

DUNAS

Nova Gerência • Nova Imagem • Novo Serviço
Pão Quente a toda a hora
Serviço de Bolos de Aniversário
Complementado com um vasto serviço de Snack-Bar
Rua Loteamento Social, 64 – AGUÇADOURA
Telemóvel 911 173  678

IRMÃOS SILVA

Agência Funerária, Lda.

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

Dos Céus à Terra desce a mor Beleza,
Une-se à nossa carne e fá-la nobre;
E sendo a humanidade dantes pobre,
Hoje subida fica à mor alteza.
Busca o Senhor mais rico a mor pobreza;
Que ao mundo o seu amor descobre,
De palhas vis o corpo tenro cobre
E por elas o mesmo céu despreza.
Como? Deus em pobreza à terra desce?
O que é mais pobre tanto lhe contenta,
Que este somente rico lhe parece.
Pobreza este Presépio representa;
Mas tanto por ser pobre já merece,
Que mais o é, mais lhe contenta.
(Camóes)
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Quem é o Pai Natal?
Figura bastante conhecida, o Pai Natal
faz parte das imagens a que hoje se
associa o Natal. Mas quem é o Pai Natal?
Na verdade, o “Pai Natal” é S.
Nicolau, santo que nasceu no ano 271
na Ásia Menor, actualmente a Turquia.
Foi sacerdote e bispo da Igreja Católica,
na Diocese de Mira, também Ásia
Menor e teve um grande zelo pelo seu
povo e um carinho especial pelos mais
carenciados. Sem que ninguém soubesse,
dava ajuda material aos pobres e nem
estes se apercebiam de que era S. Nicolau
quem os ajudava. Quanto mais se tornava
conhecido pela sua imensa bondade, mais
o santo era perseguido pelas autoridades.
No ano de 342 morreu, em Mira, e o seu
corpo foi trazido para a cidade de Bari,
Itália, onde foi construído um santuário
em sua honra. Aí acorria muita gente que
lhe atribuía milagres e muitas graças.
S. Nicolau é patrono dos marinheiros
e foram estes que levaram o seu culto
até aos países do Mar Mediterrâneo e
do Mar Báltico.
A 6 de Dezembro é celebrada a festa
de S. Nicolau, e a caridade deste bom
santo originou a tradição de oferecer
presentes às crianças e até aos adultos, às
escondidas, antes do amanhecer. Devido à
proximidade da sua festa com a do Natal,
mais tarde fundiram‑se as tradições de
trocar presentes com a festa do Natal,
época em que as pessoas também se
presenteavam mutuamente.
A sua tradição fundiu‑se por toda a
Europa, chegando também à América,
cujo culto e tradição foram levados
pelos holandeses. Na América do
Norte, fortemente influenciada pelo
protestantismo, a verdadeira história
de S. Nicolau foi distorcida e foi‑lhe
adicionada uma lenda. O seu nome
foi substituído por um afectuoso “Pai
Natal” que vinha de trenó do Pólo Norte
e descia pelas chaminés para colocar os
presentes dentro das meias ou sapatinhos
das crianças. Mais recentemente, o Pai
Natal foi levado para toda a parte pela
“inovação comercial”, que se serve até
dos símbolos religiosos.
Assim, a figura do Pai Natal ficou
totalmente desligada do contexto
religioso e a sua figura – com peles,
carapuça, túnica e botas – pouco recorda
a do bondoso bispo S. Nicolau, com

NOTÍCIAS DA JUNTA
PAVIMENTAÇÃO DE RUA
Está já concluída a Rua da
Arroteia, em Navais, depois de há
vários anos ter sido alargada, chegou
a hora da sua pavimentação. Está,
assim, concluída uma via que é
também importante, já que liga a
zona sul de Navais à Estela sem que
para isso seja necessário pisar a EN
13. Uma obra que teve a Junta de
Freguesia de Aguçadoura e Navais e
a Câmara Municipal como parceiros.
MARGINAL DE AGUÇADOURA
Está finalmente concluída
a recuperação da marginal de
Aguçadoura. Depois de uma longa
espera, eis que finalmente está
pronta. Estamos certos de que esta
foi uma intervenção rigorosa e que
no mesmo local, não será fácil voltar
a ruir. Esta foi uma obra da APA Agência Portuguesa do Ambiente,
onde o papel da autarquia foi apenas
o de sugerir e ajudar quando lhe foi
solicitado.
PAVIMENTAÇÃO DA VIELA
DE SANTO ANDRÉ DE CIMA
Está também concluída a
pavimentação da Viela de Santo André
de Cima. Depois da colocação do
saneamento básico e do alargamento
até onde foi possível, está já concluída
a pavimentação em cubos. Uma obra
mitra e báculo pastoral e o evangeliário
na mão.
Contudo, é necessário “evangelizar”
esta figura, isto é, dar às nossas prendas
o sentido que lhes dava S. Nicolau; as
melhores a quem mais precisa e de uma
forma discreta e, por outro lado, procurar
que o Pai Natal não faça esquecer o
Menino Jesus.
Em certas paróquias da América há
mesmo o costume de um “Pai Natal”
fazer, na celebração da Eucaristia ou
noutra celebração com as crianças, uma
oração na qual agradecem ao Menino
Jesus as prendas que Ele deu ao Pai
Natal para distribuir pelos mais novos.

que muito agrada com certeza aos
moradores, já que esta rua há muito
que carecia de intervenção. Era uma
das raras ruas em Aguçadoura onde
não havia saneamento e cubos. A
Junta agradece a colaboração de todos
os moradores em especial à D. Maria
Adélia e filhos pelo terreno cedido
para o alargamento.
ALARGAMENTO DA PEDRA NEGRA
Está também concluído o
alargamento na Rua da Pedra
Negra. Assim, toda a rua tem
uma dimensão considerável e por
lá já pode transitar todo o tipo de
veículos, de qualquer dimensão.
Colaboraram no seu alargamento
a Câmara Municipal, ao ceder
terreno na estação elevatória, e
a D. Teresa Correia proprietária
confrontante, a quem a Junta de
Freguesia agradece.
CONTINUAÇÃO DA RUA DA ILHA
A Junta de Freguesia espera, no
ano de 2017, intervir na Rua da
Ilha, dando continuidade até à Rua
das Esqueirinhas. Aliás já foi dado
o seu início no final de Dezembro.
Em breve será marcada nova reunião
com todos os confrontantes a quem
se pede colaboração.
Fernando Rosa

E X P OS IÇÃO e V E NDAS

AMORIM & CARVALHO, LDA.
materiais de construção e cerâmicas

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

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

E muito mais!… • Visite as nossas instalações…
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ATLETISMO - NAVAIS
GALA DO ATLETISMO DO CENTRO
DESPORTIVO E CULTURAL DE
NAVAIS

Num ambiente de festa e glamour que
muito contribuiu a atuação do grupo de
dança Dancing Rebels Dance Classes.

Decorreu, no Salão da Freguesia de
Navais, a Gala do Atletismo, no passado
dia 26 de Novembro, momento para o
convívio que juntou mais de 150 pessoas
para homenagear os atletas que mais se
destacaram na época de 2016, foram eles:
Melhor atleta A Feminino - Maria
Oliveira; Melhor atleta B Feminino
- Maria Barreirinho; Melhor atleta C
Feminino - Susana Rosa; Melhor atleta
D Feminino - Margarida Miranda;
Melhor atleta E Feminino - Ophelie
Nouali; Melhor atleta F Feminino Jéssica Rosa; Melhor atleta A Masculino;
Gonçalo Fernandes; Melhor atleta B
Masculino Fábio Carvalho; Melhor atleta
C Masculino - Edgar Moreira; Melhor
atleta D Masculino Bruno Ramos; Melhor
atleta E Masculino - André Leite; Melhor
atleta F Masculino Tiago Vieira; Melhor
atleta 2015/2016 - Mário Fonseca.

Participação do Atletismo do Navais
no Matosinhos Cup saldou-se por uma
participação massiva com mais de
27 atletas dos escalões de Benjamins
e Infantis, os quais, coletivamente
arrecadaram o segundo lugar coletivo
nos escaloes de benjamins e infantis
masculinos e o terceiro lugar das atletas

benjamins femininas; individualmente
destaque para a vitória do atleta Roberto
Leonor no lançamento do peso; o
segundo lugar para Beatriz Alves, no
salto em altura; Olívia Campos no salto
em comprimento e barreiras; Martim

Moreira nos 1000 metros; terceiro lugar
para Rafael Leites na Jincana; João
Ferreira no arremesso de bola e João
Pinto nos 1000 metros.
PLANO DE PROMOÇÃO DE
ATLETISMO
Está no início o XXXVII Plano de
Promoção de Atletismo. Decorridas 3
provas, o Navais lidera a classificação
coletiva com vitórias coletivas nas provas
de corta mato de Laúndos e Beiriz, graças
aos magníficos atletas que compõem a
equipa de atletismo do Centro Desportivo
e Cultural de Navais; A próxima prova
do PPA vai ser na freguesia da Estela,
dia 8 de Janeiro, na variante de Estrada.

Tarde Cultural
22 Janeiro 2017

DELFIM MIRANDA
Interior em Pladur

Divisórias - Tectos Falsos
Isolamentos - Decoração

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

marcelino
PINHEIRO

Saúde . Bem-Estar . Equilíbrio

Fisioterapia . Acupunctura
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

Rua Central, 65 – Aguçadoura – Tm. 964 292 713

Rua da Praia
AGUÇADOURA

Telem. 962 494 876
Póvoa de Varzim

Não ande a pé.
Vá de Táxi.
Táxi Euro 2004 em Aguçadoura
Maria Isabel de Sousa Pinto Vieira

LÉBASITÁXI, LDA. Telem. 962 311 090

15 horas – Cantares
ao Menino, na Igreja
Paroquial de Navais.
15.45 horas – Cantares
de Trabalho à Capela, no
Salão junto à Igreja.
16.30 horas –
Cantares de Janeiras
com Instrumental.
Participantes:
Grupo Folclórico
“Os Camponeses
de Navais” (Póvoa
de Varzim); Rancho
Regional “Recordar
é Viver de Paramos” (Espinho); As
Cantadeiras do Vale do Neiva, Vila
de Punhe (Viana do Castelo).
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Treze anos de serviço ao movimento escutista
Celebrámos, no passado dia 19 de
Novembro, o décimo terceiro aniversário
do Agrupamento 1252 – Nossa Senhora
da Boa Viagem, fundado a 16 de
Novembro de 2003.
Treze anos nos passaram desde
esse momento marcante. Treze anos
de caminhada a contribuir para a
formação de Lobitos, Exploradores,
Pioneiros e Caminheiros. Actualmente
o nosso agrupamento é composto por 70
elementos, de entre os quais 7 Dirigentes.
Ao longo destes treze anos, temos
desenvolvido actividades que permitem
aos nossos rapazes e raparigas crescerem

Este colar, constituído por um cordão
de couro e duas contas de madeira
queimada nas pontas, reveste-se de
particular importância, pois simboliza a
partilha do dever e de conhecimento entre
as sucessivas gerações de Dirigentes; a
transmissão do “fogo original” herdado
de Baden-Powell. Trata-se de um objecto
singelo, mas que é símbolo do desprezo
pelas riquezas materiais e exemplo da
forma como pequenos nadas podem
encerrar as verdadeiras riquezas da
humanidade. Representa ainda a nossa
casa, a Natureza.

Boa Viagem, tomar como modelo de vida,
o Beato Pier Giorgio Frassati – um jovem
italiano desportista, socialmente activo e
empenhado em ser misericordioso com
os mais pobres na década de 1910.
Alguém que fez da sua curta vida uma
“aventura maravilhosa” ao serviço dos
outros e sobre quem o Papa João Paulo
II escreveu: “Ele testemunha que a
santidade é possível para todos e que
só a revolução da caridade pode incendiar
no coração dos Homens a esperança de
um futuro melhor.”
Façamos votos para que os elementos
deste Agrupamento continuem a acreditar
no Escutismo, valorizando todos os
gestos de partilha com o próximo, nas
suas aventuras de escuteiro e vivências
com outros jovens.
Deixamos um abraço especial a todos
os pais dos nossos Lobitos, Exploradores,
Pioneiros e Caminheiros, por acreditarem
nos ideais escutistas, por nos confiarem
os seus filhos e colaborarem connosco
sempre da melhor vontade.
Sempre alerta para servir!
O Agrupamento tem as portas abertas
a todos os que queiram fazer parte desta
grande família escutista.
Chefe Sónia Amorim

O Agrupamento 1252 – Nossa Senhora da Boa Viagem.

em todas as áreas da sua formação: físico,
afectivo, carácter espiritual, intelectual
e social. Estas actividades permitem
que se tornem mais responsáveis
perante os outros e mais conscientes
das problemáticas do mundo em que
vivem e de que forma podem contribuir
para concretizar o grande objetivo do
fundador: “Procurar deixar o mundo um
pouco melhor do que o encontramos.”
A celebração deste aniversário,
presidida pelo Assistente de Agrupamento
– Padre João Eiró, contou também
com a presença do Chefe de Núcleo
Cego de Maio – José Maria Fontes,
Chefe Adjunto do Núcleo – João Cepa
e a Responsável pela Formação de
Adultos – Maria Augusta Martins, que
entregaram solenemente o colar de duas
contas e o Diploma de Curso às Chefes
que terminaram o CAP I (Curso de
Aprofundamento Pedagógico): Esmeralda
Valentim, Elisabete Moreira Caramalho
e Sónia Torres Amorim.

As Chefes Elisabete Costa e
Fernanda Lima receberam também o
Diploma de Curso do GAF (Curso de
Gestão Administrativa e Financeira) que
terminaram também com distinção.
Desta forma, perante todos os
elementos do Agrupamento, pais e
toda a comunidade, os dirigentes
do Agrupamento reforçaram o seu
compromisso com o CNE – Escutismo
Católico Português, revelando espírito de
serviço ao movimento escutista.
Alguns poderão questionar: Vale a
pena ser escuteiro hoje? O Escutismo
faz sentido?
A resposta é simples: Sim. O mundo
em quem vivemos exige que crianças e
jovens sejam orientados nas suas escolhas
e desenvolvam valores que os tornem
pessoas melhores, que sejam solidários,
mais activos e respeitem a criação de
Deus.
Ao longo deste ano é objectivo do
Agrupamento 1252 – Nossa Senhora da

Florista

Cândida

Ramos de Noiva • Arranjos Florais
Coroas • Palmas • Bouquet’s
Peças Decorativas • Etc.

“Agora c/ Novas Instalações”
Tlf. 252 302 711 • Tlm. 969 009 442
Trav. Imaculada Conceição
4495-063 AGUÇADOURA
Póvoa de Varzim

Restaurante

“O Marcelino”
Grelhados

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

Marcelino Afonso Gonçalves Pires
Rua Imaculada Conceição, 49
4495-038 AGUÇADOURA - P. Varzim

Tel. 252 601 534
Tm. 968 015 488

Serralharia
de Alumínios
de Aguçadoura
de Manuel Fontes da Costa (MARANHÃO)
(Junto às Molduras Parente)
Novas Instalações:
Rua da Codixeira, 1074 – AGUÇADOURA
Telefs.: Residência 252 601 861 • Oficina 252 601 227
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Memórias

do

Passado

A CEIA DE NATAL

Na semana de Natal começavam os
preparativos para a ceia do dia 24 de
Dezembro, que, por excelência, reunia
todos os membros da família. Nessa
semana cozia-se uma fornada de pão
especial, chamado de pão coado, que era
uma mistura de trigo, milho e centeio; era
um pão mais macio, que ninguém comia
durante todo o ano e, por isso, era muito
apreciado por todos. No dia de Natal,
como a família era maior que o habitual
e não havia espaço para todos comerem
sentados à mesa, colocava-se uma manta
de trapos no chão da sala, ou cozinha,
onde todos comiam da mesma bacia. A
ceia constava de bacalhau cozido com
batatas e muita hortaliça, que depois era
molhada num molho especial, estrugido
à base de azeite, vinho fervido, cebola e
canela. No lugar da sopa ou caldo, eram
feitas umas migas doces, que só eram

NAVAIS

servidas nesse dia. Eram feitas com água
fervida, banha de porco, cebola, pão
coado, canela e açúcar, era uma espécie
de entradas que ninguém dispensava. No
fim da ceia jogava-se às cartas a pinhões,
contavam‑se histórias aos mais novos
para passar a noite.
À meia‑noite iam à missa do galo,
para ver o presépio, que era feito dentro
da igreja pelos rapazes que davam a
tropa nesse ano, muitas vezes feitos
com grande imaginação com figuras e
cascatas em movimento. A missa do galo
era uma cerimónia religiosa bastante
singela, no entanto pelas circunstâncias
de só se celebrar uma vez por ano, tinha
un atractivo especial que era: o pároco
dar o menino Jesus a beijar. A origem
dos presépios remonta a São Francisco
de Assis, que teve a ideia de fazer
reviver através da arte popular, as cenas
bíblicas, directamente relacionadas com
o Nascimento de Cristo. Em si mesmo

os presépios constituem uma lição viva
de fraternidade, amor e humildade.
Compõem o presépio a sagrada
família, os reis magos e a sua respectiva
cascata com a manjedoura e os animais,
que aqueceram o Menino com o seu bafo,
no entanto o gosto popular acentuou
este enternecedor quadro litúrgico com
o acrescentamento de outras figuras da
sua própria existência socio‑económica,
como é o caso dos músicos, moleiros,
pastores, ferreiros, sapateiros etc. Antes
de deitar, as crianças pequenas colocavam
os socos ou tamancos no telho ao pé da
lareira, na esperança de que o Menino
Jesus viesse pela chaminé e deixasse
algumas prendas, mas, infelizmente, na
maioria dos casos, o Menino Jesus não
aparecia para desilusão dos pequenos.
O Natal foi, sempre um dia dedicado
a reunir a familia num franco convívio
de amizade, partilha e amor entre toda
a família, mas foram sempre as crianças
os mais interessados e exigentes nesta
quadra com os seus sucessivos pedidos
de prendas dos seus familiares.
José Serra Moreira

Hortipóvoa e Jornadas Técnicas
No fim de semana de 26 e 27 de
Novembro de 2016, tiveram lugar no
Pavilhão Multiusos de Aguçadoura as
Jornadas Técnicas da Horpozim e a
Hortipóvoa, um evento que tem por
objectivo divulgar a nossa horticultura, os
nossos produtos, e trazer também mais
alguns conhecimentos aos nossos produtores.
Realizaram‑se colóquios, conferências,
debates e muita animação, que esteve a
cargo, no Sábado à noite, do projecto
“fado na baixa” com uma excelente noite
de fados de Coimbra. No Domingo, à
tarde, grande animação no adro da Igreja,
com a presença do Cantor Zé Amaro.
No Domingo, à noite, foi encerrado o
certame com a tradicional Sopa da Póvoa,
confeccionada com os nossos produtos

hortícolas e servida pelas senhoras
directoras da Horpozim. Foram cerca
de 500 sopas servidas, o que diz bem
da qualidade dos nossos produtos.

Aeróbica
Ballet

Zumba

AGUÇADOURA – Póvoa de Varzim

Fernando Rosa

Os Órgãos Directivos da Horpozim
Rua das Flores, 27 – 4495-034 Aguçadoura – Tel. 252 602 374 – Tlm. 936 602 540

Rua da Boucinha, 20
Telef. 252 601 375

Uma organização da Horpozim, em
parceria com a Junta de Freguesia e a
Câmara Municipal.

Hip Hop
Step
Musculação

MERCADO BARRANHA
Loteamento Social – Codixeira

VENHA COMPARAR OS NOSSOS PREÇOS
Com estacionamento sem limites
Telef. 252 601 390
AGUÇADOURA – Póvoa de Varzim
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NOTÍCIAS BREVES
O Aniversário
dos nossos nonagenários
Nos dois meses que medeiam as
nossas publicações temos sempre alguém
da nossa terra, na casa dos 90 anos, que
celebrou o seu aniversário, o que muito
nos apraz registar.
Neste findar do ano, o Sr. Adelino
Joaquim da Silva, residente na Rua
da Barranha, completou o seu 92.º
aniversário no dia 24 de Novembro findo.
Já no mês de Dezembro temos quatro
senhoras aniversariantes, pela ordem
seguinte:
– No dia 6, a D. Carmelinda Vieiros
dos Santos, viúva de Aurélio da Silva
Ramos, residente na Rua de Santo André
de Cima, completou 90 anos; no dia 14,
a D. Eva da Conceição Torres, viúva de
Joaquim Inácio Morim, com residência
na Travessa das Mimosas, mas interna no

Aulas de Música
Piano • Órgão
Guitarra (Viola)
Acordeão • Concertina
Cavaquinho
Rua das Flores, 17 – AGUÇADOURA
Tlm 965 737 319

de Laudemiro Junqueira
CORTINADOS • ESTORES • CARPETES • CALHAS • VARÕES
E TODO O TIPO DE ACESSÓRIOS
Rua Arq. Ventura Terra, 16
(Junto aos Bombeiros e ao Turismo)

PÓVOA DE VARZIM
Tlm. 966 261 540

Florista Fatinha
Trav. Imaculada Conceição, 64
AGUÇADOURA – Póvoa de Varzim
(Junto à oficina do Sr. Baldomero)

Telem. 919 579 894

Lar de Idosos de Aver‑o‑Mar, atingiu os
94 anos. No dia 19, a D. Rita Gomes de
Almeida, interna no nosso Lar de Idosos,
completou 94 anos de idade.
Mas há outra nossa conterrânea, a
D. Olívia Gomes Cambas, com residência
na Rua da Paz, que, no último dia do
ano, em 31 de Dezembro, se Deus quiser,
completará 92 anos.
“Terra Viva” felicita aqueles nossos
conterrâneos que já celebraram o seu
aniversário e faz sinceros votos para que
a D. Olívia comemore também o seu no
último dia do ano, junto de seus filhos,
netos e bisnetos.

Falecimento da esposa
de um nosso colaborador
No dia 24 de Novembro findo, faleceu
Clementina Vieiros Martins, com 72 anos
de idade, depois de doença prolongada,
que era esposa do colaborador do jornal
“Terra Viva”, Sr. Celestino Eusébio de
Almeida, que, desde a data em que o
jornal foi fundado, em 1990, procede
à sua distribuição
na área da sua
residência, no topo
Norte da nossa
Vila, cujo trabalho
tem desempenhado
sempre com espírito
de bem servir a
sua terra e os seus
conterrâneos.
A Junta de Freguesia e a Direcção
do “Terra Viva” apresentam‑lhe, assim
como a seus filhos e netos, sentidas
condolências.

• TRACTORES
• ALFAIAS AGRÍCOLAS
• ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Tlm. 917 584 239 • AGUÇADOURA • Póvoa de Varzim

FUNERÁRIA DE BEIRIZ

Eduardo Rodelo
Pintor Especializado

Irmãos Cabaças
«Filhos da Ana Cabaças»

INTERIORES • EXTERIORES • SOALHOS • LACAGENS
Trav. das Mimosas, 35 – Telem. 964 630 959
4495-092 AGUÇADOURA – Póvoa de Varzim

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

A Luz da Paz de Belém
No final da missa vespertina do
dia 17 e nas missas dominicais do
dia 18 deste mês, a chamada Luz da
Paz de Belém foi distribuída pelos
fiéis, que levaram para suas casas
uma vela com a chama da Paz.
Este movimento nasceu em Viena
de Áustria, em 1989, numa iniciativa
da televisão pública daquele país,
com a colaboração dos Escuteiros,
que elegem uma criança, que se
desloca à Gruta de Belém e recolhe
a chama que é transportada para o
seu país e depois estendida a vários
outros países que aderiram também
à iniciativa.
A Luz da Paz de Belém chegou a
Portugal, vinda de Viena de Áustria,
no dia 11 de Dezembro, pelas mãos
de uma delegação nacional do Corpo
Nacional de Escutas, e seguiu para
a Sé Catedral de Évora, de onde se
espalhou por várias dioceses através
dos Escuteiros Portugueses. Chegou
à nossa arquidiocese no dia 14, ao
Mosteiro de São Salvador de Vilar de
Frades, Barcelos, e dali foi trazida para
a paróquia de São José de Ribamar,
na Póvoa, pelo Núcleo Cego do Maio
dos Escuteiros poveiros.
A nossa paróquia recebeu‑a
no passado Sábado, sendo depois
distribuída pelas assembleias das
missas daquele dia e do Domingo.
A nossa arquidiocese recomenda, que
tenhamos a luz permanentemente
acesa pelo menos até ao próximo dia
1 de Janeiro, Dia Mundial da Paz.

Encontro pela Paz
De alguns anos a esta parte,
durante o mês de Dezembro, um grupo
de cidadãos poveiros, de colaboração
com a Câmara Municipal, vem
promovendo o chamado “Encontro
pela Paz”, com várias iniciativas
e eventos realizados neste mês,
conforme programa exposto na sede
da nossa Junta de Freguesia.
Os momentos mais marcantes desta
jornada registam‑se sempre na última
noite do ano, uns minutos antes da
meia‑noite, com um minuto de silêncio
pela Paz, e depois o lançamento de
flores brancas ao mar, junto do edifício
do Instituto de Socorros a Náufragos,
na Póvoa de Varzim.
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KARATÉ

FUTEBOL

Varzim Sport Club
II LIGA
Este campeonato está quase a chegar
ao final da primeira volta e a equipa
varzinista tem conseguido um bom
equilíbrio, mantendo‑se lá pelo meio da
tabela classificativa com alguns resultados
a que podemos chamar surpreendentes.
Depois da análise que fizemos na
última publicação do nosso jornal, o
Varzim disputou mais cinco jornadas, das
quais venceu duas, empatou outras tantas
e perdeu uma, na deslocação à Covilhã,
por 2‑0. Os empates registaram‑se contra
o F. C. Porto B, a uma bola, no campo
deste, e contra o Guimarães B, na Póvoa,
por igual resultado. Depois, venceu no
seu estádio o Cova da Piedade, por 2‑1,
e na última jornada, cometeu a melhor
e maior proeza da época, ao vencer o
Famalicão, no campo deste, por 2‑0,
sendo esta a primeira vitória obtida em
campo do adversário, neste campeonato.
A comprovar este equilíbrio, podemos
ver os resultados obtidos até agora,
que são: seis vitórias, seis empates
e sete derrotas. Daí o manter‑se mo
meio da tabela, em 12.º lugar, com
FICHA TÉCNICA
Director:

Daniel Fontes

Chefe de Redacção:

Sérgio Cardoso

Departamento de Publicidade:

Junta de Freguesia

Redacção e Administração:

Sede da Junta de Freguesia
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Depósito Legal n.o 34776/90

boas possibilidades de melhorar a sua
posição, já que se encontra quase colado
às equipas que estão acima.
Na próxima jornada o Varzim recebe
a turma de Fafe, posicionada um pouco
abaixo na classificação, mas nem por
isso poderá facilitar, porque as surpresas
acontecem sempre no futebol.
De realçar, também, o facto de o
Varzim ter vencido, no seu estádio, há
algum tempo atrás, a equipa do Vitória
de Setúbal, para a Taça da Liga.
Daniel Fontes

CAMPEONATO INTER-FREGUESIAS
Decorrido o primeiro terço do
Campeonato de Futebol Popular da
Póvoa de Varzim, o Aguçadoura Futebol
Clube continua a honrar as suas tradições
desportivas apostando na sua formação
em todos os escalões. Nesta fase os
seniores ocupam a 5.º lugar, os juvenis
8.º, infantis 9.º e escolinhas 8.º.
Destacam-se ainda os jogos realizados
para a taça dos campeões em que o
Aguçadoura recebeu o Montesinhos,
tendo-se registado um empate a dois, e
recebeu também o Juventude Portelinha
que venceu por cinco a zero. Nesta
competição o Aguçadoura FC é líder
isolado e perspetiva-se a passagem à
fase seguinte. O próximo jogo será no
dia 7 de Janeiro, em Santo Tirso contra
o Guimarei.
O presidente da Câmara, Aires
Pereira, revelou em Aguçadoura, no
decorrer da sessão de homenagens, que
o campo desportivo da freguesia local
vai receber um investimento de cerca de
meio milhão de euros com vista à sua
total renovação.
O Aguçadoura Futebol Clube agradece
o empenho de todos os atletas, treinadores
e massagistas e todo o apoio dado por
sócios e simpatizantes.

Com o ano 2016 a chegar ao fim
o CKA dá a conhecer mais uma fase
de bons resultados com os seus atletas
a nível local, nacional e internacional.
Assim a nível nacional os títulos
foram se acumulando e desde o inicio
da época e participando em 3 grandes
eventos de karaté a nível nacional:
– Taça Nacional de Karaté em
Cascais, o CKA levou 6 atletas e todos
alcançaram lugares no pódio.
Filipa Costa - 1.º lugar em kumite e
1.º lugar em kata. Ina Certan - 1.º lugar
em kumite. Sérgio Silva - 1.º lugar em
kumite. Isabel Bacelar - 2.º lugar em kata.
Ricardo Vieira - 3.º lugar em kumite.
Joana Bastos - 3º lugar em kumite e 3.º
lugar em kata.
– Open de Lisboa, competição onde
participaram 800 atletas, 100 clubes e
10 países, para além de Portugal, nós
levamos 13 atletas e trouxemos 3 lugares
no pódio:
Filipa Costa - 2.º lugar em kumite.
Ina Certan - 3.º lugar em kumite. Mário
Costa - 3.º lugar em kumite.
– Campeonato Nacional de Cadetes e
Juniores em Seia onde levamos apenas
3 atletas:
– Diogo Correia - 3.º lugar.
A nível internacional estivemos
presentes na Grécia com 4 atletas e
trouxemos 3 lugares no pódio onde os
nossos jovens exibiram orgulhosamente
a bandeira nacional, pois foram em
representação do nosso país.
Embora o CKA seja um clube
que engloba atletas de todo o concelho,
devemos sempre destacar os que são da
nossa terra, assim destacam-se, Sérgio
Silva, Ricardo Vieira e Diogo Correia.
O Centro de Karaté Aguçadourense
aproveita esta oportunidade para desejar
a todos um Santo Natal e um Ano de
2017 cheio de Saúde, Paz e Sucessos…
A Direção do CKA

