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RUI COSTA vencedor
nos Emirados Árabes
O nosso conterrâneo Rui Costa,
conhecido ciclista em todo o nosso
País e mesmo além‑fronteiras, por ter
conquistado vários troféus internacionais,
nomeadamente o de Campeão do Mundo,
em 2013, volta a inscrever o seu nome
na lista dos campeões, no passado dia
26 de Fevereiro, domingo, desta vez na
Volta a Abu Dhabi, nos Emirados Árabes,
agora integrado na equipa UAE Team
Emirates. E a proeza reveste‑se do maior
mérito, quando é certo que foi alcançada
perante os mais prestigiados ciclistas no
plano internacional.
Este brilhante triunfo, seguido da
conquista da etapa‑rainha, no dia anterior
ao final da prova, é o coroar de outros
êxitos já conquistados durante este ano
que decorre, designadamente a vitória na
etapa-rainha, em S. Juan, na Argentina,
terminando a prova em 5.º lugar na geral,
e depois na Volta a Omã, onde ficou em
2.º lugar na classificação geral.
No final desta brilhante prova em Abu
Dhabi, o Rui demonstrou a sua alegria
e felicidade pela conquista do troféu,
dedicando‑a à sua família, à equipa e
aos patrocinadores, acrescentando: “a
vitória é minha, é da equipa, é da minha
família, de todos que me apoiam”.
De salientar que, nesta prova nos
Emirados Árabes, esteve também presente
outro nosso conterrâneo, o Bruno Lima,
ex‑ciclista, mas agora nas funções de
massagista da equipa onde se integra o
Rui Costa.

A vitória do Rui na Volta a Abu Dhabi
resultou num salto de quatro lugares no
ranking mundial de ciclismo, subindo
ao 13.º posto da classificação da União
Ciclística Internacional e aproximando‑se,
a nível pontual, do top 10.
“Terra Viva” felicita o nosso
conterrâneo Rui Costa por mais este
magnífico triunfo e deseja‑lhe as maiores
felicidades para o futuro.
Daniel Fontes

O Rui Costa no momento da vitória

A fé e perseverança ajudam
nas obras do Salão Paroquial
Já há algum tempo atrás, o grupo de
catequistas da paróquia de Aguçadoura
sentiu a necessidade de recuperar o
edifício do salão paroquial que, com o
passar dos anos, envelheceu e alguns
materiais de construção mostravam sinais
evidentes da sua decadência. Como tal,
surgiu o sonho da sua
recuperação para criar
melhores condições
para a catequese e
outras actividades
paroquiais. O grupo de
catequistas começou por
fazer venda de bolos,
uma vez por mês, junto
da igreja, e, lentamente,
fomos angariando algum
dinheiro. Realizámos
também as caminhadas
com venda das t-shirts,
Um

que foram actividades bem-sucedidas,
graças ao empenho de todos para ajudar
numa causa comum a toda a comunidade.
Ao saber desta vontade, que sempre
foi demonstrada à comunidade paroquial
e com os fundos já angariados, a antiga
(continua na página 6)

aspecto do jantar no pavilhão multiusos
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Promessa – pista para a felicidade
No passado dia 18 de
Fevereiro, realizou-se a
cerimónia da Promessa
no nosso Agrupamento de
Escuteiros – 1252 Nossa Senhora da
Boa Viagem.
A promessa é sempre um dos
momentos mais importantes e marcantes
para todos os escuteiros, pois recebem
o lenço de acordo com a Secção que
integram, assumindo um compromisso
perante o Agrupamento, a família e a
comunidade cristã.
Na celebração deste dia foi-lhes
lançado, bem como a todo o Agrupamento,
o desafio de seguir o exemplo do Beato
Pier Giorgio Frassati, jovem italiano que
se dedicou à caridade e misericórdia,
refletindo nas suas acções diárias as
Bem-Aventuranças. Na sua perspectiva

de vida esse era o
único caminho para a
verdadeira felicidade.
Estas palavras são
reiteradas pelo fundador
do Escutismo,
Baden Powell, que
também acreditou
na necessidade de
“contribuir para a
felicidade dos outros”
e de “deixar o mundo
um pouco melhor do
Agrupamento1252 - Nossa Senhora da Boa Viagem
que o encontrámos”.
Que cada um dos Escuteiros do nosso como bússola para encontrarem o “norte”
Agrupamento seja capaz de abraçar esta da vida.
Pelos caminhos do Escutismo e com
causa, comum a todos os Escuteiros
do mundo, de forma desinibida, e as Bem-Aventuranças vamos construir
que na Secção em que são recebidos, um mundo novo!
Sempre Alerta para Servir!
desenvolvam valores que os distingam,
Chefe Sónia Amorim
colocando em evidência o que há de
melhor em cada um.
Acreditando no ideal escutista, dois
dos nossos Caminheiros, Cláudia e Luís,
celebraram em família escutista a sua
partida, evidenciando o seu esforço
À semelhança dos anos anteriores,
pessoal e fidelidade ao seu compromisso.
o Rancho Folclórico da Casa do Povo
Este acto simboliza que acabaram de
de Aguçadoura realizou mais um
percorrer mais uma etapa da vida de
sorteio de fim de ano, a coincidir
Escuteiro, a qual durou vários anos e
com a Lotaria do Natal, cujos prémios
contribuiu para a sua formação integral.
foram entregues às pessoas sorteadas
Estão agora aptos para assumir maiores
pela ordem seguinte:
responsabilidades, como têm revelado
– 1.º prémio: Sérgio Miguel
ao integrar as equipas de animação dos
Amorim Capelos, residente na Rua
Lobitos e dos Exploradores. Levam
do Granjeiro:
dentro de si o “Homem Novo”, capaz
– 2.º prémio: Arq.º Carlos
de distinguir o bem e mal e estar ao
Pinheiro, residente na Travessa das
serviço dos outros, tendo sempre Cristo
Flores:
– 3.º prémio: Manuel Boucinha
PEIXARIA
Correia, residente na Rua da Praia,
MAR MAR
todos de Aguçadoura.
A Direcção do Agrupamento
TODO O TIPO DE PEIXE FRESCO
CONGELADOS • MARISCOS
Folclórico aproveita o ensejo para
manifestar o seu agradecimento a toda
Rua da Codixeira, 17 – Telem. 912 683 927
4495-025 AGUÇADOURA - Póvoa de Varzim
a população aguçadourense pela sua
generosidade demonstrada aquando
da recolha anual de donativos para
Pão Quente, Confeitaria e Cafetaria
custear as despesas com o nosso
Rancho, que este ano tem um vasto
Nova Gerência • Nova Imagem • Novo Serviço
programa de actuações em diversos
Pão Quente a toda a hora
pontos do País, aonde leva sempre
Serviço de Bolos de Aniversário
o nome e os cantares populares da
Complementado com um vasto serviço de Snack-Bar
Rua Loteamento Social, 64 – AGUÇADOURA
nossa terra e da nossa gente.

Rancho Folclórico
promove sorteio

Como habitualmente, publicamos
mais uma lista de nomes de pessoas
que contribuíram com donativos para
custear as despesas com o Jornal
“Terra Viva”, desto que a Junta de
Freguesia agradece.
Manuel Torres da Silva (França)
Domingos Alves Eusébio (Suiça)
Manuel Fernandes Dias
Manuel da Costa Flores
Carla Silvia (Talho do Norte)
Carlos Alberto Fernandes Morim
Anónima
Maria Correia Gregório (Estela)
Manuel Correia Gregório (Brasil)
Amélia Correia Gregório (Brasil)
Maria (Suiça)
Antónia
Ana Narciso
Albino Costa
Manuel Azevedo
Conceição Rabalda
Amadeu Fontes da Costa
José Luis Costa Pontes (Suiça)
Gabriel do Paço Dias (Suiça)
Manuel Dias Gomes
Fernando Ribeiro
Maria Boucinha
Geraldo Ferreira
Dr. Rui Fernando da Silva Pelayo
Maria Irene Alves (Suiça)

60 €
40 €
20 €
5€
5€
30 €
5€
10 €
10 €
10 €
20 €
10 €
5€
5€
5€
10 €
25 €
20 €
20 €
10 €
20 €
5€
2€
80 €
40 €

DUNAS

Telemóvel 911 173  678
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Há 100 anos Portugal entrou na Guerra
O conflito armado que decorreu entre
1914‑1918, no princípio designado por
Grande Guerra, mas depois denominado
por 1.ª Guerra Mundial, eclodiu na
Europa, no princípio de Agosto de 1914
e só terminou com o armistício de 11
de Novembro de 1918.
Esta guerra teve a sua origem na
Europa e alastrou a diversas partes do
Mundo, envolvendo mais de 65 milhões
de homens. As suas causas foram várias,
mas o despoletar das hostilidades foi o
assassinato do Arquiduque Francisco
Fernando da Áustria, herdeiro do trono
do Império Austro‑Húngaro, em 28 de
Junho daquele ano, durante uma visita
que fez à Sérvia. Era filho do Imperador
da Áustria, Francisco José, que era
simultaneamente Rei da Hungria; daí o
Império Austro‑Húngaro.
Foram vários os países que se
envolveram na guerra. uns porque o
assassinato do Arquiduque lhes dizia
directamente respeito, outros viram‑se
arrastados por questões antigas ou
por compromissos com os principais
países beligerantes, criando‑se assim a
Triple‑Aliança do lado Austro‑Húngaro
e Alemães, e a Entente Cordiale do lado
da França, Bélgica, Inglaterra e outros.
Portugal veio também a tomar parte
no conflito, por via da Aliança que temos
com a Inglaterra, desde há alguns séculos,
mas só a partir do início de 1917, altura
em que começaram os embarques de
tropas para a França, em navios ingleses,
sob a designação de Corpo Expedicionário
Português. O primeiro embarque ocorreu
em 29 de Janeiro daquele ano, fez há
pouco precisamente 100 anos.
Mas logo no início da guerra, em
1914, Portugal mobilizou vários milhares
de soldados e fê‑los partir para Angola e
Moçambique para defesa das respectivas
fronteiras, que eram ameaçadas por alguns
países que combatiam contra a Inglaterra.
No total foram mobilizados cerca de 100
mil homens, que partiram para defesa das
nossas possessões em África uns, e para
França outros, que foram juntar‑se aos
Ingleses que combatiam os Alemães e
seus aliados, a chamada Triple‑Aliança.
Este terrível conflito mundial durou
quatro anos, fez cerca de dez milhões de
mortos e vinte milhões de feridos, muitos
dos quais inválidos para sempre. Durante
os dois anos em que Portugal tomou parte

activa nos combates,
em França, o Corpo
Expedicionário
Português perdeu
cerca de oito mil
homens no campo
de batalha, mais
trinta mil feridos
e vários milhares
de prisioneiros e
desaparecidos.
Foram vários os
aguçadourenses que
Unidade em
fizeram parte do C.
E. P. e alguns até
foram feitos prisioneiros dos Alemães,
mas não consta que tenha morrido
algum naquela terrível e longa guerra
de trincheiras.

Varzim Sport Club
II LIGA
Este campeonato vai caminhando para
o seu termo, e o Varzim, depois da crónica
que fizemos no último número deste
jornal, no final de Dezembro, disputou
onze jogos, cujos resultados são altamente
positivos: sete vitórias, três empates e
apenas uma derrota, curiosamente no seu
estádio, frente ao Braga B, por 1‑0. Nas
seis vitórias que entretanto conquistou no
terreno do adversário, são de destacar as
alcançadas no campo do Benfica B, por
2‑1, e depois contra o Sporting B por
igual resultado, para gáudio dos adeptos
varzinistas que acompanharam a equipa
nestas deslocações à capital.
Assim, com todos estes resultados

Marcha a caminha da frente de combate

Em todas as vilas e cidades
portuguesas mais antigas foi erigido
um monumento evocativo aos Mortos
da Grande Guerra.
Daniel Fontes

positivos, sempre a somar pontos, a
sua posição classificativa melhorou
substancialmente, encontrando‑se agora
em 4.º lugar, com 48 pontos e a seis
do segundo classificado, o Desportivo
das Aves, que o Varzim derrotou na
sua deslocação ao campo daquele, por
2‑1. A partir do final da primeira volta
verificou‑se uma autêntica reviravolta no
campo competitivo da turma poveira, a
avaliar pelos resultados obtidos, quer
no seu estádio, quer mesmo no terreno
do adversário como referimos atrás. Na
dúzia de jogos que ainda faltam para o
termo do campeonato, muita coisa pode
acontecer e o Varzim é capaz ainda dar
que falar.
Na próxima jornada os poveiros
deslocam‑se a Freamunde com quem
empataram a zero no jogo da primeira
volta.
Daniel Fontes

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!
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MOVIMENTO PAROQUIAL
Baptismos
JANEIRO
01 – Sofia Campinho de Sousa, filha
de José Manuel Rodrigues de Sousa e
de Maria do Carmo Lourenço Campinho,
residentes na Rua Novo Horizonte.
14 – Maria Gomes Gonçalves, filha
de Nuno MIguel Martins Gonçalves e de
Susana Maria Dias Gomes, residentes na
Rua da Cruz.
14 – Ruben de Mesquita Correia,
filho de José Alberto Gonçalves Correia
e de Patrícia da Conceição Ferreira
de Mesquita, residentes na Rua Novo
Horizonte.

Casamentos
FEVEREIRO
25 – Tiago Filipe Fernandes
Moreira, de 25 anos, desta freguesia,
filho de José Avelino da Costa Moreira
e de Natália Cristina Oliveira Fernandes,
com Patrícia Alexandra da Costa
Moreira, de 24 anos, da Estela, filha
de José Manuel Torres Moreira e de
Florinda Maria Gonçalves da Costa.

Falecimentos
DEZEMBRO
25 – Manuel Miana Faria, com
67 anos de idade, casado com Maria
Gomes de Carvalho, residente que foi
na Travessa da Igreja.
30 – Miquelina Gomes Lima, com
90 anos de idade, viúva de Manuel
Gonçalves Moreira, residente que foi
na Viela da Paz.
JANEIRO
01 – Amadeu Fontes da Costa, com
78 anos de idade, casado com Ângela
Ferreira Luís, residente que foi na Viela
de Santo André de Cima.
05 – José Joaquim da Costa, com
85 anos de idade, viúvo de Conceição
Gomes de Oliveira, residente que foi na
Rua do Feital.
12 – Manuel Matias Gomes Rosa,
com 77 anos de idade, viúvo de Irene

Gomes Soares, residente que foi na Rua
da Codixeira.
24 – Adelino Joaquim da Silva,
com 92 anos de idade, casado com Ilda
Gonçalves Soares, residente que foi na
Rua da Codixeira.
27 – Isabel Martins da Costa. com
73 anos de idade, casada com Manuel
Martins da Costa Regado, falecida em
França, mas com residência na Rua da
Codixeira.
FEVEREIRO
22 – Manuel Alberto Gomes Serra,
com 83 anos de idade, casado com Maria
Torres Boucinha, residente que foi na
Rua das Flores.
25 – André Fernandes Serra, com
68 anos de idade, casado com Blandina
Inácia Boucinha, residente que foi na
Rua da Igreja.
27 – Benjamim Lopes Eusébio, com
58 anos de idade, casado, residente que
foi na Rua da Caturela.
MARÇO
02 – Maria do Carmo Pinto Rosa,
com 94 anos de idade, viúva de Plácido
Alves, residente que foi na Av. Nossa
Senhora da Boa Viagem.
04 – Manuel Martins da Costa, com
89 anos de idade, viúvo de Alice Moreira
da Costa, residente que foi na Rua das
Frascas.

Diz-me como andas…
e dirte‑ei o teu carácter
– Os passos curtos, precipitados,
indicam as pessoas superficiais,
pessimistas, frívolas.
– Os passos lentos, com certa
firmeza, pertencem às pessoas
amáveis, serenas, de alma simples
e gentis.
– Os passos largos e lentos
assinalam vontade da cisão, génio
batalhador e espírito combativo.
– As pessoas que confiam em
si mesmas e são empreendedoras
e decisivas, caminham a direito e
batem bem os pés no chão.
– Os indivíduos astuciosos,
andando, quase descrevem curvas.
– As criaturas desanimadas,
desiludidas e melancólicas, andam
arrastando os pés como se estes
lhes pesassem muito.
– Os indolentes bamboleiam‑se
a andar.
– Os tímidos apreciam caminhar
rente às casas, num receio vago de
serem vistos.

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

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

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
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NAVAIS
O 2.º ULTRA TRAIL - PÓVOA
DE VARZIM surge como o único
Ultra Trail realizado no concelho e tem
como organização o Centro Desportivo
e Cultural de Navais e da Câmara
Municipal, e realizou‑se no dia 29 de
Janeiro último. O evento percorreu

ambiente natural, rural e urbano do Norte
do concelho da Póvoa, com início no
Parque Desportivo de Navais.
Esta prova contou com quase 700
atletas inscritos e foi, apesar do mau
tempo, um sucesso de participação. A
próxima prova de Trail vai ocorrer no
dia 18 de Agosto próximo, o Sunset Trail
da Póvoa de Varzim.
CAMPEONATO NACIONAL
DE LANÇAMENTOS LONGOS
Decorreu em Leiria, nos dias 27 e 28
de Fevereiro, e foi uma excelente prova
que culminou com um novo recorde

pessoal para Tiago Vieira, no lançamento
de disco. O José Alberto Silva foi o 1.º
classificado no lançamento do martelo.
No mesmo fim‑de‑semana, em Pombal,
decorreu o Nacional de Sub‑23, em cuja
prova os atletas do Centro Desportivo
de Navais obtiveram boas classificações.
Também no último domingo de Janeiro
decorreu, em Braga, o Nacional Sub‑20
de salto em altura, em que o atleta André
Leite obteve o 4.º lugar.
No Campeonato Regional de
Veteranos o José Alberto Silva sagrou‑se
vice‑campeão regional de veteranos e foi

NOTÍCIAS DA JUNTA
ALTERAÇÃO
DO SENTIDO DE TRÂNSITO
Foi alterado o sentido de trânsito
junto à Escola do Fieiro. Todos
podemos observar que em certas
horas do dia existem enormes
congestionamentos de trânsito neste
local.
Assim e a partir de agora o
trânsito circulará à volta da escola
num só sentido.
Esperamos a compreensão de
todos.

ligação à Rua das Esqueirinhas;
brevemente serão convocados os
confrontantes para, no local, se
acertarem pormenores.

RUA DA ILHA
Em breve começarão as obras
de alargamento da Rua da Ilha com

Está em fase de elaboração o
projecto de alargamento do Cemitério
de Navais.

o 6.º em altura, e José Gomes foi o 6.º
nos 1.500 metros e 7.º nos 3.000 metros.
No sector feminino Eugénia Morim foi
5.ª nos 1.500 metros e 6.ª nos 3.000
metros e 9.ª no lançamento de peso;
Conceição Rabaldo alcançou o 7.º lugar
no lançamento de peso e também nos
1.500 metros,
No ciclismo, a Clássica da
Primavera vai realizar‑se a 19 de
Março, uma prova com 147 km, cujo
percurso inclui sete subidas ao Monte de
S. Félix, em Laúndos. A organização é
da responsabilidade do Centro Desportivo
de Navais, do Pelouro de Desporto da
Câmara e da Associação de Ciclismo do
Porto, e espera‑se a participação de 160
atletas, entre os quais algumas equipas
espanholas e uma colombiana.

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…

CAMPO DE FUTEBOL
Esperamos em breve dar início às
obras de requalificação e colocação
de piso sintético no Campo de
Futebol de Aguçadoura.
ALARGAMENTO
DO CEMITÉRIO DE NAVAIS

O Valor dum Sorriso
• Não custa nada, mas rende
muito.
• Enriquece quem o recebe sem
empobrecer quem o dá.
• Às vezes dura um instante, mas
os seus efeitos nunca acabam.
• Ninguém é tão rico que o possa
desprezar.
• Ninguém é tão pobre que o não
possa oferecer a todos.
• Cria a felicidade em todos e
em tudo.
• É o símbolo da amizade e da
boa vontade.
• É medicina para os doentes,
repouso para os fatigados, nesga
de sol para os tristes.
• Não se compra nem se recebe a
crédito; ninguém o pode roubar.
• Nenhuma moeda pode pagar a
sua preciosidade.
• Se, durante o tempo de
ambirração, os nossos empregados
não estiverem muito dispostos
para nos sorrir, tende compaixão
deles; dai‑lhes vós um sorriso de
compreensão porque…
• Não há ninguém que tenha mais
necessidade de um sorriso do que
aquele que não pode ou não quer
oferecer o seu.
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A fé e perseverança ajudam nas obras do Salão Paroquial
(continuado da página 1)

Comissão de Festas de Aguçadoura
acabou por fazer uma doação muito
importante, a verba necessária para a
colocação de janelas e portas novas,
assim como o capoto em todo o edifício,
que o tornou mais moderno e o protegeu
das humidades e infiltrações. Entretanto,
também recebemos a doação do dinheiro
necessário para fazer um novo palco de
madeira, assim como a recuperação de
toda a madeira do salão, onde se realizam
as festas paroquiais e teatros. Com toda
esta ajuda, o grupo de catequistas já
tinha o suficiente para colocar um novo
chão no salão. Contudo, agora tornava‑se
importante renovar a pintura e a estrutura
eléctrica, que também já revelava
problemas. Assim surgiu um novo
sonho, algo que nunca tinha sido feito
na paróquia: um jantar de francesinhas
para angariar o dinheiro necessário
para acabar definitivamente com esta
reconstrução. Por isso, com a ajuda das
várias organizações paroquiais: comissão
de festas, confrarias, agrupamento de
escuteiros e grupo de catequistas foi
possível a realização deste jantar, no dia
28 de Janeiro 2017. Paralelamente a este
grande grupo, tivemos a colaboração de
várias pessoas que, a nível individual,
quiseram ajudar com trabalho, doação
de géneros alimentares, empréstimo de
materiais e máquinas, tornando possível
este grande acontecimento. Não podemos
esquecer que desde a primeira hora, a

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

Telem. 919 579 894

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

Junta de Freguesia de Aguçadoura sempre
se mostrou disponível para a realização
do mesmo.
Foi uma noite de muito trabalho,
mas com uma grande recompensa:
assistimos a uma grande unidade da
nossa comunidade; muitos foram os

Pelo aspecto vemos a extensão dos participantes no jantar

que estiveram presentes e ajudaram a
tornar possível o sonho. Mais uma vez se
comprova que os aguçadourenses juntos
fazem a diferença! É possível fazer mais
e melhor pelo mundo que nos rodeia, se
estivermos juntos.
Por tudo isto, o grupo de catequistas
quer agradecer, desde já, o empenho
e dedicação da Comissão de Festas e
Confrarias na preparação do espaço,
montagem e desmontagem de mesas
e ajuda na angariação de fundos. Um
agradecimento muito especial a todos
os escuteiros pelo trabalho e empenho
no serviço às mesas. Para que a noite se
tornasse ainda mais animada, contámos
com animação dos nossos conterrâneos
“Musivida”, que nos levaram a recordar

criar melhores condições para que os
vossos filhos ou netos possam ter um
melhor local para frequentar a catequese.
O valor angariado foi de 5.850,00
Euros
Um bem haja a todos.
As Catequistas

Aulas de Música

FUNERÁRIA DE BEIRIZ

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

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

Pão Quente todo o dia e todos os dias
Confeitaria e Cafetaria
Serviço de Bolos de Aniversário
e Pão-de-Ló, etc

VENHA VISITAR-NOS
Rua da Ilha, 20 – 4495-057 AGUÇADOURA
Telem. 913 383 717 - 966 540 604

Irmãos Cabaças
«Filhos da Ana Cabaças»

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

sociedade de advogados R.L.

PINHEIRO

Fisioterapia . Acupunctura

Café Pão Quente da ILHA

Paulo M. Costa & Associados

marcelino
Saúde . Bem-Estar . Equilíbrio

êxitos antigos; o nosso muito obrigado.
Queremos também agradecer a todos
os amigos e amigas, familiares e
aguçadourenses por tornarem possível
a realização deste evento. Obrigado pela
compreensão e participação de todos na
compra de bilhetes; assim poderemos

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

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
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GRUPO CULTURAL
E RECREATIVO AGUÇADOURENSE
MENSAGEM DO PRESIDENTE
Fundado em 14 de Março de 1990,
completa no próximo mês o seu 27.º
aniversário.
Ao longo de todo este tempo teve um
papel preponderante no desenvolvimento
da cultura, do desporto e do lazer através
da realização de actividades meritórias e
de grande sucesso, algumas delas com
marco histórico nesta terra.
Como todas as organizações deste
género, teve os seus momentos altos e
outros menos bons, mas sempre com
acção louvável.
Pelos seus Órgãos Associativos
passaram muitos jovens, hoje com
profissões de sucesso na sociedade, que
são um bom exemplo a seguir.
Empenhar-se na Cultura e no Desporto
é trabalhar para o bem comum, com
disponibilidade e criatividade, objectivo
principal das Associações deste género
e que a nossa não foge à regra.

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

Presentemente o Grupo está confinado
ao Desporto na vertente do Atletismo,
com cerca de uma centena de elementos
na sua maioria crianças e jovens, com
resultados excelentes, cujo mérito se deve
ao esforço, dedicação e empenhamento
da professora Patrícia Rosa, com a
colaboração dos pais.
Porém, a música, o teatro, as palestras,
exposições, a história local e as tradições
são vertentes que o grupo desenvolveu
ao longo destes anos, mas que agora se
encontram adormecidas.
Um grupo de sócios, alguns deles
fundadores, levados pelo saudosismo
e vontade de trabalhar, resolveram
envolver-se de novo, criando um grupo

de pessoas, com idades e profissões
diversas, para relançar novamente estas
actividades que já foram relevantes nesta
Associação e que fizeram história.
É este o principal objectivo desta
nova Direção. Mas para que isto resulte
necessitamos do apoio e colaboração
de todos.
Conscientes de que temos um grande
caminho a percorrer, é nosso propósito
não baixar os braços, devemos isso ao
nosso povo, aos nossos antepassados.
Manter viva a nossa história e divulgar
a nossa terra e as nossas gentes.
O Presidente da Direção
Dr. Sérgio Cardoso

GCR Aguçadourense - nova Direcção
No passado dia 14 de Janeiro de 2017
tomaram posse os novos órgãos directivos
do GCR Aguçadourense, sendo:
Direção:
Presidente – Sérgio Cardoso
Vice-presidente – Virgínia Silva
Tesoureiro – Carlos Lima da Costa
Secretária – Elsa Torres
Vogal – Patrícia Rosa
Vogal – Paula Carvalho
Vogal – André Torres
Vogal – Patrícia Valentim
Vogal – Sara Torres
Vogal – Carlos Fernandes
Vogal – Bruno Ferreira
Assembleia Geral
Presidente – Orlando Lino
1.º Secretário – Ildebrando Lino
2.º Sílvia Igreja
Conselho Fiscal
Presidente – Alexandre Furtado
1.º Secretário – Paulo Costa
2.º Secretário – Jacinta Costa
Formou-se deste modo um grupo de
pessoas voluntariosas, interessadas, e com
uma vontade enorme de fazer renascer
das cinzas esta associação, que só se
mantinha viva graças à persistência e ao
trabalho da professora Patrícia que, com
um grupo de pais, conseguiu manter a
secção de atletismo a funcionar.
Vamos agora continuar a apoiar o
desporto e, ao mesmo tempo, trabalhar
a parte cultural.

Precisamos e contamos com todos.
No próximo dia 17 de Março
festejaremos mais um aniversário; vamos
aproveitar esse dia para, num jantar,
fazer uma homenagem aos atletas que
se destacaram no ano passado e também
fazer a apresentação pública da nova
direção e dos seus projectos.
Teremos animação musical pelo Grupo
Musivida e ainda algumas surpresas.
Junta-te a nós. Juntos seremos mais
fortes...
A Direcção

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

DELFIM MIRANDA
Interior em Pladur

Divisórias - Tectos Falsos
Isolamentos - Decoração
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
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Memórias

do

Passado

A PÁSCOA

Na semana que antecedia a Páscoa,
toda a gente tratava de lavar a fundo as
suas casas. Era na sala que o compasso
entrava, por ser o sítio com mais espaço
para acomodar toda a família que se
reunia para beijar a cruz. Os soalhos
em madeira eram lavados com sabão
amarelo e cloreto para desinfectar e
ficar a cheirar bem. Tudo era decorado
com muito cuidado, colocando‑se as
melhores cobertas em linho com bordados
especiais, feitos somente para esse
efeito festivo, e um roda pé também
em linho bordado toda à volta da cama.
O que interessava às crianças, não era
propriamente o compasso, mas sim o
folar que os padrinhos de baptismo
costumavam dar pela Páscoa aos seus
afilhados, consoante as suas posses, que,
regra geral, ofereciam uma regueifa ou
rosca decorada com trancinhas e outros
motivos; os afilhados iam a casa dos
padrinhos do baptismo, no Domingo de

NAVAIS

manhã, buscar. Era um dia de festa para
as crianças que colocavam as regueifas
dos padrinhos ao pescoço e vinham em
direcção a casa muito satisfeitos, sabendo
que naquela semana não iam comer pão
de milho duro, mas sim, pão de trigo
que durava para toda a semana. Como
na época havia muitos filhos e cada um
trazia para casa duas regueifas era uma
fartura naquela semana.
O Juiz da Cruz tinha como missão de
preparar tudo para esse dia e que tinha
de pagar do seu próprio bolso todas
as despesas inerentes ao compasso e
que eram bastantes. Pois competia ao
Mordomo da Cruz ou Juiz pagar as
despesa dos foguetes que estralejavam
durante quase todo o dia ao passar em
casas de familiares e amigos, assim
como a refeição a todos os membros
do compasso. Era em casa do Juiz da
Cruz que se preparava o repasto sempre
à base de carnes do aviário lá de casa
confeccionado a preceito e com muito

Tarde Cultural em Navais
O Grupo Folclórico os Camponeses
de Navais, no âmbito das suas actividades
representativas e das tradições do povo
da freguesia, apresentou, no passado dia
22 de Janeiro, um programa inovador,
relembrando alguns aspectos das
vivências de outrora.
Pelas 15 horas apresentou, na
Igreja Paroquial de Navais, os cânticos
ao Menino Jesus como se faziam
antigamente, com a igreja cheia de gente
a aplaudir esta iniciativa bastante nobre
dos grupos de folclore, que se preocupam
com os seus valores, herança dos seus
antepassados.
De seguida apresentou, no salão
junto da igreja, os cantares ao serão,
recriando os momentos de alegria que

Aeróbica
Ballet

Zumba

AGUÇADOURA – Póvoa de Varzim

José Serra Moreira

incentivo de coragem e ânimo para o Grupo
Folclórico os Camponeses de Navais.
O nosso grupo folclórico agradece às
entidades oficiais, civis e religiosas que,
com a sua ajuda logística, contribuíram
para que esta festa fosse possível e se
realizasse.

transbordavam antigamente nas gentes
da lavoura com os seus cantares durante
os trabalhos e lides domésticas. E para
finalizar, apresentou outro quadro com
cantares de janeiras, recriando assim
José Serra Moreira
uma tradição que se tinha
perdido no tempo
Participaram neste
evento o Grupo Folclórico
os Camponeses de
Navais, Rancho Folclórico
de recordar é viver de
Paramos – Espinho e as
Cantadeiras do Vale do
Neiva – Viana do Castelo.
O salão esteve cheio
desde o início até o
encerramento, dando um
Cenário que serviu de fundo à actuação dos grupos
Rua das Flores, 27 – 4495-034 Aguçadoura – Tel. 252 602 374 – Tlm. 936 602 540

Rua da Boucinha, 20
Telef. 252 601 375

carinho pela esposa que também dava
o seu contributo; era uma honra ser
Juiz da Cruz, era sinal de alguém com
algum poder económico e isso trazia
respeito. Os restantes mordomos que
acompanhavam o compasso carregavam
com uma condessa para colocar os ovos
que cada família oferecia ao pároco como
folar da Páscoa. Mais tarde esse uso
acabou e foi substituído por géneros
alimentícios tais como arroz, massa,
óleos, azeite, etc. e então era necessário
mais homens para carregar com esses
donativos, caminhando pelas ruas da
aldeia, subindo e descendo vales e areais
para atalhar caminho porque tudo tinha
que terminar à noite com uma cerimónia
de recolha do compasso na igreja. Hoje
isso já não se usa, o mundo evoluiu
e agora o sistema que está em uso é
muito mais prático com mais gente a
colaborar e com menos gente a abrir
as portas, tudo se torna mais fácil, mas
aquele sentido Pascal de antigamente já
não tem o mesmo sabor nem o mesmo
significado, infelizmente são o resultado
das modernices.

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
Os nossos conterrâneos nonagenários são
em número de várias dezenas, pelo que não
é de admirar que, em todos os números do
nosso jornal, tenhamos sempre alguns que
completaram anos no espaço de dois meses.
Durante este último intervalo foram
oito os aniversariantes, na casa dos 90, que
passamos a enumerar.
Durante o mês de Janeiro foram cinco.
No dia dois, a D. Maria Azevedo Corgo,
residente na Av. Nossa Senhora da Boa
viagem, completou 92 anos; no dia dez, o
Sr. Isac de Amorim Torres, e no dia doze,
o Sr. Mário Fernandes Lino, ambos internos
no nosso Centro Social, completaram 91 e
92 anos, respectivamente; no dia dezanove, a
D. Maria Boucinha Gomes, residente na Rua
do Granjeiro, celebrou o seu 94.º aniversário,
enquanto o Sr. Isaltino Correia Gabones, no
dia 25, atingiu o seu 90.º aniversário.
Em Fevereiro, no dia 24, o nosso
conterrâneo mais idoso, o Sr. Artur Gomes
de Amorim, também conhecido por Artur
Baptista, residente na Rua do Granjeiro,
completou 99 anos de idade, e, no dia 27,
a D. Amélia Eusébio Fontes, residente na
Rua do Parau, fez 96 primaveras.
“Terra Viva” felicita todos estes nosso
conterrâneos e, dum modo particular, o Sr.
Artur Baptista que, sinceramente, esperamos
que esteja ainda entre nós, daqui a um ano,
completando os 100.

Aniversário do nosso Pároco
No dia 15 de Fevereiro findo, o Rev.
P.e João Eiró, pároco desta comunidade de
Aguçadoura, celebrou o seu 83.º aniversário.
Vai para 25 anos que o Sr. P.e João se
encontra entre nós e, apesar da sua idade,
goza de boa saúde e também de boa condição
física que esperamos e desejamos que se
mantenham por muitos anos, assim queira
Deus.
“Terra Viva” felicita o Sr. P.e João pelo
seu aniversário e deseja‑lhe ainda muita vida.

Acidente de viação mortal
Ao final da tarde do dia 24 de Dezembro
último, véspera de Natal, na vizinha freguesia
da Estela, ocorreu um grave e trágico acidente
de viação, em que o nosso conterrâneo Manuel
Miana Faria, de 67 anos de idade, casado
com Maria Gomes de Carvalho, perdeu a

vida ao pretender entrar
com a sua viatura na
Estrada Nacional 13,
vindo duma rua lateral,
sendo apanhado, por
outro veículo que seguia
naquela via. A violência
do embate foi tal que
o óbito foi declarado no local logo após o
acidente, e a notícia pôs em choque toda esta
comunidade, para mais sendo aquele dia a
véspera de Natal.
“Terra Viva” lamenta profundamente esta
tragédia e apresenta sentidas condolências à
família enlutada.

Falecimentos de conterrâneos
no Brasil, em França e na Córsega
Em finais de Janeiro
chegou até nós a notícia,
vinda do Brasil, do
falecimento de Maria
Joaquina Dourado
Fontes, que contava 83
anos de idade e residia
na cidade de S. Paulo,
há várias dezenas de anos, em cujo espaço
de tempo visitou a sua terra por diversas
vezes. Antes de emigrar residia no início da
Rua de Santo André de Cima.
Também em Janeiro,
no dia 27, em França,
onde estava emigrada há
bastantes anos, faleceu
a nossa conterrânea
Isabel Martins da Costa
Regado, com 73 anos
de idade, casada com
Manuel Martins da Costa Regado, depois de
doença grave e prolongada, sendo o féretro
para cá transladado, realizando‑se o funeral
para o cemitério de Aguçadoura, no dia 2
de Fevereiro, depois de celebrada missa de
corpo presente.
Ainda no mês de Janeiro, no dia 14,
na Córsega, onde estava
emigrado há vários anos
com a esposa e filhos,
faleceu José António
Machado Amorim
Lopes, com 59 anos
de idade, após doença
grave e prolongada.
Era natural de Aver‑o‑Mar, mas casado
com a nossa conterrânea Maria de Fátima

Fontes Lopes, tendo sido sepultado naquela
ilha francesa.
Em 27 de Fevereiro, nos arredores
de Lisboa, para onde se transferira com
a esposa e filhos, há
algum tempo, depois de
ter estado emigrado em
França durante vários
anos, faleceu Benjamim
Lopes Eusébio, com 58
anos de idade, vítima
de doença grave e
prolongada. Transladado para cá, o funeral
realizou‑se para o cemitério de Aguçadoura,
depois de celebrada missa de corpo presente.
Já no dia dois de Março chegou‑nos
a notícia de falecimento de outra nossa
conterrânea, que se encontrava emigrada no
Brasil há mais de cinco décadas, de seu nome
Maria da Silva Gomes, também conhecida
por Maria Miana, com 96 anos de idade,
que era viúva de Salvador Gomes Alves
e residiu, antes de emigrar, na Av. Nossa
Senhora da Boa Viagem, junto ao antigo Posto
dos Correios, agora Sede do Aguçadoura F. C.
Às famílias destes nossos conterrâneos,
dum modo particular aos irmãos da Isabel
da Costa, o Evaristo, o Américo, o Mário, o
André e a Alzira, residentes na cidade de S.
Paulo e a quem o nosso jornal também chega,
“Terra Viva” apresenta sentidas condolências.

Inauguração da Clínica
de Serviços Médicos Costa Verde
No próximo dia 10 de Março vai ser
inaugurada oficialmente a Clínica Serviços
Médicos Costa Verde, sediada no ângulo da
Rua dos Guizos com a da Caturela. Embora
esteja já em actividade há algum tempo, só
recentemente obteve todas as valências para
que foi criada.
O acto de inauguração terá a presença
de várias personalidades, nomeadamente o
Presidente da Câmara Municipal da Póvoa
de Varzim, Eng.º Aires Pereira, e o Senhor
Arcebispo Primaz de Braga, D. Jorge Ortiga,
a cuja Arquidiocese pertencemos.

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

10 – TERRA VIVA

posição do grupo. Nesta segunda fase
deslocámo-nos a Penafiel, tendo o jogo
terminado com a derrota da nossa equipa.
CAMPEONATO INTER-FREGUESIAS Os próximos jogos da competição são
O Aguçadoura Futebol Clube regista em casa, nos dias 11 de Março e 1 de
os seguintes resultados no Campeonato Abril, contra o Águias Figueiras e o São
de Futebol Popular da Póvoa de Varzim: Mamede, respectivamente.
o escalão Sénior ocupa neste momento
Informamos que está a chegar ao
final o mandato
desta direcção e
que haverá eleições.
As listas deverão
ser enviadas
ao presidente
da assembleia
do clube, o Sr.
Presidente da Junta
Fernando Rosa, até
1 de Abril, dia em
que fazemos 36
anos. As eleições
serão no sábado,
dia 29 de Abril.
Equipa do escalão Infantil

FUTEBOL

o primeiro lugar após treze vitórias
consecutivas para o campeonato, tendo
dezasseis vitórias, dois empates e duas
derrotas. Nas camadas jovens os juvenis,
infantis e escolinhas encontram-se em
décimo terceiro, décimo primeiro e
décimo respetivamente. Uma situação que
não agrada e que terá que ser melhorada
pela direcção.
Na taça dos campeões, o Aguçadoura
Futebol Clube passou na primeira
FICHA TÉCNICA
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Desta forma a nova direcção poderá
iniciar a preparação da próxima época
com esta ainda a decorrer. A tomada de
posse, no entanto, será quando terminar o
campeonato, no dia 17 de Junho de 2017.
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.

ATLETISMO
G.C.R. Aguçadourense
Desde Novenbro que se tem vindo
a realizar o Plano de Promoção de
Atletismo, promovido pela Câmara
Municipal; a nível colectivo a nossa
secção de atletismo encontra-se em
primero lugar, embora tenha uma margem
mínima do segundo classificado.
A nível individual têm-se destacado os
atletas, Tomás Oliveira, Ricardo Morim,
Daniel Maia, Ricardo Costa, José Fontes,
Alex Paço, Maria Isilda Costa Maria
Luís Ponte, Diogo Costa, Marco Torres,
Sandrina Matos, Ana Catarina Leal e
Jorge Fontes.

KARATÉ
Com o decorrer da época o
CKAguçadourense, continua a dar
que falar pela positiva nos meios da
modalidade, devido aos bons resultados
conquistados nos campeonatos em que
participam.
A 18 de Fevereiro estiveram
presentes na Taça CNK com 42 atletas
e conseguiram 31 lugares no pódio, sendo
que 8 ficaram em 1.º lugar, 5 em 2.º
lugar e 18 em 3.º lugar.
Numa competição em
que estiveram presentes
clubes de todo a país o
CKA conseguiu ser o clube
que arrecadou o maior
número de medalhas, facto
esse que encheu de orgulho
o seu mestre Victor Poças,
pois é fruto de muitas horas
de trabalho e dedicação.
Neste fim-de-semana
– 4 e 5 de Março uma
pequena comitiva com

apenas 4 atletas deslocaram-se até
Carnaxide, em Oeiras, para participar no
Campeonato Nacional de Seniores, tendo
obtido um 3.º lugar com a atleta Filipa
Costa e o Vitalie Certan que conseguiu
pelo 6.º ano consecutivo manter o título
de Campeão Nacional no seu peso.
O CKAguçadourense leva a bandeira
da nossa cidade e o nome de Aguçadoura
por todo país.
A Direcção do CKA

