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O Aguçadoura Futebol Clube é uma 
associação desportiva que remonta ao 
início dos anos 80, desde quando o 
nosso recinto desportivo foi oficializado 
sob a designação de Estádio AG-81, há 
portanto mais de três décadas. Desde 
então têm sido vários os aguçadourenses 
que têm presidido à direcção do clube, 
demonstrando todos sempre o seu 
melhor empenho para que as equipas 
que o compõem representem com brio 
e dignidade a nossa terra, quer nos 
campeonatos a nível do nosso concelho, 
quer mesmo noutras provas em que 
entram equipas dos concelhos vizinhos.

Ao longo destas três décadas tem 
acontecido de um ex-presidente voltar a 
candidatar-se à presidência da direcção 
como é o caso presente em que o novo 
presidente, Carlos Alberto Agra da Silva 
“Capela”, volta a chefiar os destinos do 
clube, agora com uma direcção recheada 
de bons colaboradores, pode dizer‑se.

O acto da tomada de posse realizou‑se 
no dia 3 de Junho, sábado, na sede da 
Junta de Freguesia, perante numerosa 
assembleia de convidados, entre os quais 
o Presidente da Câmara, Eng. Aires 
Pereira, os Presidentes da Junta e da 
Assembleia, Fernando Rosa e Dr. Sérgio 
Cardoso, respectivamente, e órgãos da 
comunicação social do concelho e local.

Usou a palavra, o novo Presidente do 
clube, Carlos Alberto, que afirmou envidar 
todos os esforços em prol da Associação, 
agora que o estádio vai beneficiar de 
grandes obras e transformações, incluindo 
o arrelvamento sintético, conforme 
garantia do Presidente da Câmara. 
Seguiram-se depois os Presidentes da 

Junta e da Assembleia de Freguesia, 
que garantiram toda a sua colaboração 
e apoio à nova Direcção, como aliás o 
fizeram sempre.

Por fim interveio o Eng. Aires 
Pereira, afirmando que, depois de a 
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Câmara ter entervindo na recuperação e 
transformação dos campos desportivos de 
algumas freguesias do concelho, chegou 
agora a vez do estádio aguçadourense, 
onde vão ser gastos cerca de 600 mil 

A nova Direcção do Aguçadoura F.C. com os Presidentes Autárquicos

Uma aldeia com casas de xisto

O já tradicional passeio-convívio, que 
a Junta de Freguesia promove anualmente 
com todas pessoas que tomam parte 
na feitura e na distribuição do jornal 
“Terra Viva”, realizou‑se no dia 10 de 
Junho, feriado nacional, como geralmente 
tem acontecido ao longo de quase três 
dezenas de anos. No ano de 1990, data 
em que o nosso jornal nasceu, foi logo 
escolhido aquele dia feriado, para que 
todos pudessem estar disponíveis para um 
dia de passeio e convívio. Este ano foi a 
28.ª vez que fizemos este encontro com o 
pessoal do jornal e é oportuno dizer que 

Passeio‑convívio do nosso Jornal
alguns distribuidores colaboram connosco 
desde o primeiro número, publicado em 
Março daquele ano. O seu trabalho é tão 



PROGRAMA RELIGIOSO:
25 de Junho (Domingo) 10h00 – 

Hastear da bandeira de Nossa Senhora 
da Boa Viagem.

22 de Julho (Sábado) 19h00 – Início 
da novena com Missa e Recitação do 
Terço.

27 de Julho (Quinta) 21h00 – Missa 
e Procissão de Velas.

2 – TERRA VIVA

Como habitualmente fazemos em 
todos os números, publicamos mais 
uma lista de nomes de pessoas que 
contribuiram com danativos para 
custear as despesas do nosso jornal.
Manuel Zeferino Eusébio (Canadá) 50 €
Rita Moreira Eusébio (Canadá) 20 €
Dr. Manuel da Costa Torres (Brasil) 20 €
José Martins Eusébio (França) 20 €
Manuel Rodelo da Costa (França) 20 €
Família de Afonso Carvalho (Canadá) 20 €
Rosa da Costa Eusébio 5 €
Gabriel Palmeiro Dias 5 €

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

TODO O TIPO DE PEIXE FRESCO
CONGELADOS • MARISCOS

PEIXARIA
MAR MAR

Rua da Codixeira, 17 – Telem. 912 683 927
4495-025 AGUÇADOURA - Póvoa de Varzim

Tradicionais Festividades em Louvor 
de Nossa Senhora da Boa Viagem

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

«Filhos da Ana Cabaças»
Irmãos Cabaças

FUNERÁRIA DE BEIRIZ

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

Café Pão Quente da ILHA
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

29 de Julho (Sábado) 19h00 – Terço 
e Missa Vespertina.

30 de Julho (Domingo) 7h30 – 
Primeira Missa. 8h15 – Entrada da 
Banda Musical da Póvoa de Varzim. 
11h00 – Missa Solene em honra de Nossa 
Senhora da Boa Viagem abrilhantada pelo 
Grupo Coral de Aguçadoura. 15h30 – 
Chegada da Fanfarra dos Escuteiros de 
Aguçadoura. 16h00 – Saída, da Igreja 
Paroquial, da Majestosa Procissão 
de Nossa Senhora da Boa Viagem, 
acompanhada pela Cavalaria da G.N.R. 
e Sermão em Honra de Nossa Senhora 
da Boa Viagem, proferido por um distinto 
Orador (na praia).

27 de Agosto (Domingo) 10h00 – 
Descida da bandeira de Nossa Senhora 
da Boa Viagem.

FESTEJOS POPULARES:
2 de Julho (Domingo) 15h00 – Prova 

de Ciclismo Federada A. C. Porto em 
honra de Nossa Senhora da Boa Viagem.

8 de Julho (Sábado) 8h30 – Início 
do Aguçadoura Surf Spirit 2017.

9 de Julho (Domingo) 9h00 – Início 
do 2.º dia do Aguçadoura Surf Spirit 
2017. 

16 de Julho (Domingo) 9h00 – 2.ª 
Grande Concentração de Motas Antigas.

22 de Julho (Sábado) 20h00 – Actuação 
de: G.D.C.R. Senhora do Ó; Academia 
Ginásio de Aguçadoura; Grupo de Danças 
do Ginásio Corpore Sano e DJ.

23 de Julho (Domingo) 9h00 – 8.ª 
Concentração de Bicicletas Antigas. 10h00 – 
Desfile pelo percurso da Procissão e passeio 
até à Póvoa. 15h00 – Desfile e actuação 
de: Rancho Folclórico da Casa do Povo 
de Aguçadoura; Rancho Folclórico Casa 
do Povo de S. Miguel Rio Torto, Abrantes; 
Rancho Folclórico de Santo André Friande, 
Felgueiras e Ass. F. Independente de Sanfins 
de Ferreira, Paços de Ferreira.

27 de Julho (Quinta) 22h00 – Noite 
de Fados com Isabel Amorim, Kiko, 
Maria Maia e Quim de Almeida. 24h00 
– Fogo de Artifício.

28 de Julho (Sexta) 8h00 – Salva de 
Morteiros. 8h10 – Entrada do afamado 
Grupo de Zés Pereiras de Barcelinhos, 
com Gigantones, que percorrerá as ruas 
da vila. 22h00 – Banda Euphoric Show. 
24h00 – Sessão de Fogo de Artifício.

29 de Julho (Sábado) 22h00 – 
Espectáculo Musical com Luciana Abreu. 
23h00 – Grande espectáculo com David 
Carreira. 1h00 – Imponente Sessão de 
Fogo de Artifício.

30 de Julho (Domingo) 22h00 – Início 
da Grande Noite com Iran Costa. 23h00 
– Grande Espectáculo com Maria Lisboa. 
1h30 – Grandiosa Sessão de Fogo de 
Artifício.

31 de Julho (Segunda) – Fecho 
das Grandiosas Festividades com a 
Monumental Corrida de Cavalos e Póneis. 
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Papa Francisco, peregrino de Fátima
Nos dias 12 e 13 de Maio último, o 

Sumo Pontífice esteve em Fátima, não 
como mero visitante mas como peregrino, 
tal como ele próprio fez questão de 
afirmar. Logo que chegou ao Santuário e 
perante uma imensa multidão de pessoas, 
a maioria esmagadora peregrinos como 
ele, encaminhou-se para a capelinha das 
aparições e, diante da imagem da Virgem 
de Fátima, ajoelhou e ali permaneceu 
durante cerca de oito minutos em oração, 
observando-se um total e respeitoso 
silêncio naquela mole humana, que 
certamente também fez as suas preces 
naqueles momentos tão marcantes e 
solenes. O mais alto responsável pela 
Igreja Católica no Mundo esteve ali 
naquela atitude de humildade, de Amor 
à Mãe de Deus. Naqueles minutos de 
silêncio, que o Mundo inteiro acompanhou 
pela televisão, quantas preces, quantas 
súplicas terá feito o Santo Padre para 
toda a Humanidade!? E quantas graças e 
louvores deu ele a Nossa Senhora naquela 
hora, agradecendo-lhe a manifestação e a 
revelação divinas que fez aos pastorinhos 
há precisamente 100 anos!?

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

O Mundo inteiro, através dos meios 
de comunicação, assistiu àquele gesto 
que é duma grandeza sem par, não só 
para os crentes, como até para os que 
dizem não acreditar.

No dia 13, o Papa Francisco, no altar 
gigante do recinto de Fátima, procedeu 
à cerimónia da canonização dos beatos 
pastorinhos Francisco e Jacinta Marto, 
que constituiu um momento alto das 
celebrações desta peregrinação de Maio, 
no dia exacto em que fez 100 anos que 
Nossa Senhora lhes apareceu.

Nos últimos 50 anos, outos papas 
estiveram em Fátima. Paulo VI veio no 
cinquentenário das aparições, em 13 de 
Maio de 1967. Depois, em 1982, João 
Paulo II em 13 de Maio, presidiu às 
cerimónias de Fátima e também visitou o 
Santuário do Sameiro, em Braga, perante 
um mar de gente que o aguardava. Voltou 
e Fátima, em Maio de 1991 e no último 
ano do Século XX, em 2000, também no 
mês de Maio, altura em que beatificou 
os pastorinhos, agora canonizados pelo 
Papa Francisco. Também Bento XVI 
veio a Fátima na peregrinação de Maio 
de 2010.

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

Tlm. 917 584 239 • AGUÇADOURA • Póvoa de Varzim

• TRACTORES
• ALFAIAS AGRÍCOLAS
• ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Tomada de posse dos órgãos directivos do Aguçadoura F.C.
euros. A obra já foi a concurso público, 
no dia 1 de Junho, e as propostas serão 
abertas no dia 4 de Julho, com um prazo 
de execução que ronda o final do Verão 
do próximo ano. Esta promessa, que será 
uma realidade dentro de um ano, deixou 
os órgãos directivos da Aguçadoura F.C. 
naturalmente satisfeitos e entusiasmados 
para o desempenho das suas funções 
neste mandato que agora começa. 
Todavia, o Presidente da Câmara apelou 
à responsabilidade acrescida da nova 
Direcção, no tocante à conservação das 
futuras novas instalações, pois trata-se de 
um equipamento de raiz e é importante 

criar hábitos de utilização correcta e 
responsável.

No final foi servido um “Porto de 
Honra” a todos os presentes.

A nova Direcção fica assim ordenada:
Presidente – Carlos Alberto Agra da 

Silva “Capela”; Tesoureiro – Manuel 
Salvador Dourado Torres; Secretário – 
José Manuel Barbosa Campos; Vogais – 
Celestino Fontes da Costa, Adão Rodelo 
de Sá, Jorge Miguel Fontes Cambas, Nuno 
Torres Miranda, Américo Augusto Ribeiro 
Moreira, Ricardo Barbosa Campos, José 
Alberto Ribeiro Moreira, José Ferreira 
da Costa, Paulo José Eusébio da Silva, 

Rosa Maria Rodelo Martins, Manuel 
Alberto Gonçalves Maciel, Vitor Manuel 
Costa Fernandes, Alípio Fontes da Costa 
Ricardo Filipe Parente Gomes e Sérgio 
Manuel da Silva Dourado Torres..

Assembleia Geral:
Presidente – Dr. Paulo Valentim 

Martins da Costa; 1.º Secretário – Álvaro 
José Marques Novo; 2.º Secretário – Dr. 
Alexandrino Ferreira da Costa.

 Conselho Fiscal:
Presidente – José Carlos Carreira 

Briote; Secretário – Vitor Marco Boucinha 
Mateus Novo; Relator – Jorge Manuel 
Torres Carreira.

Daniel Fontes

(continuado da página 1)

O Papa Francisco, em Fátima, diante da imagem de Nossa Senhora



Baptismos

JUNHO
03 – Mateus da Silva Dias, filho de 

Fernando Manuel Alves Dias e de Carla 
Filipa Justa da Silva Dias, residentes na 
Rua das Laceiras.

10 – Mara Baptista da Silva, filha 
de Manuel Delfim Miranda Baptista e de 
Marlene Fernandes da Silva, residentes 
na Travessa da Praia.

15 – João da Costa Bernardo, filho 
de Paulo Miguel Trocado Bernando e 
de Clara Maria Fernandes Valentim da 
Costa, residentes na Rua da Aldeia.

15 – Rodrigo Furtado Ramos, filho 
de Humberto Ferreira Ramos e de Carla 
Susana Matias Furtado, residentes na 
Rua Fiéis de Deus.

Casamentos
JUNHO

03 – Mário Manuel Faria Carvalho, 
de 23 anos, desta freguesia, filho de 
António Mário Neves Faria e de Teresa 
Maria Lima Carvalho, com Maria 
Daniela de Freitas Novais, de 25 anos, 
natural de Tabuado, Marco de Canaveses, 
filha de António Manuel Soares Novais 
e de Maria Alice Ribeiro de Freitas.

MOVIMENTO PAROQUIAL

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
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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.

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

Falecimentos

ABRIL
24 – Manuel Gomes da Costa 

Ribeiro, com 86 anos de idade, casado 
com Rita Moreira Eusébio, residente 
que foi na Travessa da Paz, Codixeira. 

MAIO
10 – Hugo Ribeiro Lopes, menino 

com 2 meses de idade, filho de Simão 
Pedro Alves Lopes e de Cátia Daniela da 
Costa Ribeiro, falecido em França, onde 
os pais estão emigrados, mas sepultado 
no cemitério desta vila.

21 – José Joaquim Moreira, com 80 
anos de idade, viúvo de Maria Moreira 
Bouças, residente que foi na Rua do 
Quartel, Caturela.

28 – Maria de Lurdes Miranda da 
Costa, com 96 anos de idade, viúva de 
Adão Gomes Matias, residente que foi 
na Rua da Paz.

Interior em Pladur

Rua da Praia
AGUÇADOURA

Telem. 962 494 876
Póvoa de Varzim

DELFIM MIRANDA

Divisórias - Tectos Falsos
Isolamentos - Decoração

Solenidade
do Corpo de Deus

No dia 15 de Junho, a nossa 
comunidade celebrou a Solenidade 
do Corpo de Deus. Na missa das 
11 horas algumas dezenas de 
crianças fizeram a sua Primeira 
Comunhão, perante uma vasta 
assembleia, onde se encontravam 
os Pais, Padrinhos e demais 
familiares.

À tarde  fo i  exposto  o 
Santíssimo Sacramento e às 17 
horas saiu a Procissão Eucarística, 
que percorreu a parte sul da 
nossa vila, cujos moradores 
ornamentaram as ruas com 
artístico e vistoso tapete de flores 
em todo o percurso, como aliás 
é de costume entre nós desde há 
muitos anos. Nela se incorporaram 
as crianças da Primeira Comunhão 
com as catequistas, todas as 
Confrarias, Comissão de Festas 
e um grande número de fiéis, que 
testemunharam publicamente a 
sua fé em Jesus Eucarístico. Pena 
foi que alguns “admiradores” da 
procissão, durante o percurso, 
não tivessem o devido respeito 
pela presença do Santíssimo 
Sacramento. Sinal dos tempos.

O padre de certa aldeia ouvia dizer 
que um jovem estava a escandalizar 
aquela região com as suas leviandades 
e foi falar com ele:

– Tenho ouvido dizer que deixas 
brotar falsas esperanças no coração de 
muitas raparigas, disse-lhe.

Terias prometido casamento a uma 
rapariga daqui, a outra da aldeia próxima 
e sabe Deus a quantas mais. Como podes 
tu fazer semelhante coisa?

– Sabe, senhor padre – respondeu o 
rapaz – é que eu tenho uma bicicleta!

•   •   •
Um dia, a mãe do Joãozinho 

perguntou-lhe onde é que tinha estado.
– A brincar aos correios. Deixei cartas 

em todas as casas da rua… E cartas 
verdadeiras!

– Verdadeiras? – inquiriu a mãe. Onde 
é que as arranjaste?

– Eram aquelas que estavam no seu 
guarda‑vestidos atadas com uma fita!

Bom Humor
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importante como a elaboração do jornal, 
pois sem a sua disponibilidade e a sua 
colaboração ele não chegaria a todas as 
casas desta comunidade, como acontece 
de dois em dois meses.

Pois, naquele dia, lá fomos, logo de 
manhã cedo, com um autocarro repleto 
de pessoas alegres e animadas, rumo às 
terras de Arouca, uma vila situada na 
margem direita do Rio Arda, afluente 
do Douro, no fundo de uma várzea 

cercada de montanhas, a meia centena 
de quilómetros para nordeste de Aveiro 
e a outros tantos de Viseu, famosa pelo 
seu Mosteiro Beneditino, de fundação 
medieval. Esta preciosidade histórica foi 
visitada pelos nossos idosos, aquando do 
passeio anual que a Junta promoveu, em 
Setembro de 2011.

Depois de uma curta paragem no 
centro de Arouca, que a maior parte 
viu pela primeira vez, rumámos para o 

Passeio‑convívio do nosso Jornal
(continuado da página 1)

interior, em direcção às montanhas, e 
nesse percurso, que não foi longo, os 
últimos quatro quilómetros foram de pôr 
os cabelos em pé, pela exiguidade da 
estrada e pelo perigo iminente de uma das 
margens. O parque onde montámos tenda 
era agradável, mesmo junto à margem 
direita do Rio Arda já referido, com 
água, mesas fixas, muitas árvores e muita 
sombra, um local aprazível com todas 
as condições para este tipo de eventos.

Ali foi confeccionado o almoço 
pelas nossas cozinheiras e depois 
servido a todos, em ambiente alegre e 
de confraternização. O resto da tarde 
foi passado ali, com música e cantares 
ao som do acordeão e do violão. Houve 
quem aproveitasse a margem e até as 
águas do rio para se refrescar, enquanto 
outros preferiram visitar um apequena 
aldeia, mesmo ali ao lado, com casas 
de xisto, recuperadas e prontas a habitar, 
tendo como pano de fundo as montanhas 
verdejantes, um regalo para a vista. 
Depois de cantarmos os parabéns ao 
Presidente da Junta, por ser dia do seu 
aniversário, iniciámos o regresso a casa.

Daniel Fontes

AguçaBTT recebe troféus do pentacampeonato
A equipa do AguçaBTT é pentacampeã 

do Plano de Promoção da modalidade. 
Após a entrega dos galardões, integrada 
no evento ‘Os Dias no Parque’, o 
presidente da agremiação e membro da 
organização da prova, Carlos Santos, 
falou sobre a época que agora findou e 
a sucessão de títulos alcançados.

“É excelente. Sempre que participamos 
é para ganhar. É fruto do trabalho 
desenvolvido por parte dos dirigentes 
do Aguça.

Nós, principalmente, preocupamo‑nos 
em cativar os miúdos, desde os 4 anos. Este 
ano, lançámos a vertente de ‘Rodinhas’, 
que são bicicletas sem pedais, em que os 
miúdos fazem um equilíbrio. Essa vertente 
foi mesmo a cereja no topo do bolo”.

Para o dirigente, a equipa tem vencido 
com regularidade devido à dedicação dos 
ciclistas e também pelo elevado número 
de atletas que colocam nas provas.

“Quantos mais há, também mais 
pontos temos. Mas isso também é um 
trabalho que nós fazemos na captação. 
E contamos para o ano ter mais atletas. 
Nesta altura temos 220, no BTT. Entre 
os 4 e os 60 anos”, revelou.

“O BTT tem crescido cada vez mais”
Esta é a sétima vez que o AguçaBTT 

participa no Plano. Carlos Santos destaca 
a força da equipa e não particulariza: 
“A nível individual tivemos aqui bons 
valores, que já fazem parte do calendário 
nacional, regional e mesmo até a nível 
internacional. Eu não gostaria de 
mencionar nome nenhum porque era 
injusto, todos são bons e dão o máximo”.

O presidente  da agremiação 
aguçadourense e elemento organizador do 

Plano considera que o BTT “tem crescido 
cada vez mais, vejo mais atletas e mais 
gente interessada em organizar provas. 
Temos é uma dificuldade em arranjar datas 
para que este Plano de Promoção acabe a 
10 de junho. Ou seja, nós começamos em 
janeiro e há o campeonato  da Vila, da 
Maia, há várias provas a nível nacional e 
regional, que nos condicionam um pouco 
as datas. E então não podemos alargar 
mais o nosso campeonato”.

Um dos momentos em que a música teve o seu lugar



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 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
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AULAS DE CAPOEIRA
pelo grupo em Portugal), todas as 
Segundas-feiras, das 20 às 21 horas, 
na Escola do Outeiro, com início no 
próximo dia 10 de Julho.

Dos 5 aos 95 anos vem participar…
Não faltes!

Considerada património imaterial 
mundial, a Capoeira tem as suas raízes 
no Brasil, mas hoje é praticada em todo 
o mundo por todas as idades.

É arte, luta, dança e cultura. Dela 
fazem parte instrumentos e música, 
sendo por isso cheia de ritmos, ataques e 
defesas, o que permite aos seus praticantes 
expressão, lazer e até divertimento.

Agora a Capoeira chegou à freguesia 
de Navais pelo Grupo de Capoeira Barra 
Livre (Fundado e dirigido pelo Mestre 
Canhoto), existente em Portugal desde 
1997 e já espalhado por diversas freguesias 
da Póvoa de Varzim e Vila do Conde.

As aulas serão ministradas pelo 
Al. Formado Muzzarela (responsável 

Segredo do ‘penta’ do Navais é aliar a qualidade à quantidade
O atletismo do Centro Desportivo 

e Cultural de Navais (CDCN) está a 
viver um período de saúde competitiva, 
confirmada com a conquista da quinta 
vitória consecutiva no Plano de Promoção 
de Atletismo. É um feito inédito não só 
para a agremiação como também para a 
Póvoa de Varzim. De resto, nos últimos 
8 campeonatos, o CDCN venceu sete.

José Alberto Silva, coordenador 
técnico do atletismo do CDCN, descreve 
esta sucessão de títulos como uma 
“honra”, até porque “ter oportunidade 
de marcar também um bocadinho o 
atletismo local é importante e para os 
atletas é motivo de orgulho”.

Para se chegar a este tipo de sucesso, 
principalmente de forma sustentada e 
continuada, o técnico explica que é 
necessário “aliar a qualidade à quantidade. 
Nós temos tido atletas muito dedicados. 
Além disso, também passa muito pelo 
empenho das famílias. Há um bom 
ambiente e convívio entre todos. E isto 
continua, perdura no tempo”, apontou, 
acrescentando: “Acima de tudo, o que 
importa reter, é que é um grupo grande, 
com pessoas que gostam de atletismo e que 
não têm dificuldade em dizer presente nas 
provas. É preciso ter noção de que tivemos 
uma prova com 134 atletas, o que significa 
que há um conjunto muito alargado de 
pessoas que querem participar. E temos 
diversos campeões do PPA que também 
são, muitos deles, campeões regionais, e 
participam também no atletismo federado”.

No que se refere ao PPA e ao 
atletismo de prática ocasional, o Navais 
tem cerca de 200 desportistas nos seus 
ranques; a nível federado, tem à volta 
de uma centena: dois terços são homens 
e um são mulheres. O mais novo tem 6 
anos, o mais velho 79.

Além do PPA, o Navais é campeão 
regional de lançamentos, em masculinos, 
e vice-campeão em femininos. “Em 
termos de outras provas regionais”, 
lembra José Silva, “elas vão começar 
agora e, à partida, penso que iremos ter 
equipas a lutar pelos pódios, em quase 
todos os escalões”. No ano passado, de 

resto, atletas como André Leite, Tiago 
Vieira ou Carlos Eusébio, conseguiram 
mesmo medalhas a nível nacional.

“E o Plano de Promoção é a base 
de tudo isto”, frisou José Alberto Silva, 
concluindo: “Muitos dos atletas federados 
começaram no PPA. É uma boa escola e 
um bom viveiro para novos desportistas”
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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

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

Rui Costa segundo na 11.ª etapa da Volta a Itália

Rui Costa na Volta à Suiça

Conferência na Sede da Junta de Freguesia

O nosso conterrâneo Rui Costa, 
conhecido no mundo do ciclismo como 
um corredor de primeira categoria, tem 
somado ultimamente alguns êxitos na 
sua carreira profissional, nomeadamente 
a conquista da Volta a Abu Dhabi, nos 

À passagem do 6.º ano da elevação 
de Aguçadoura à categoria de Vila, a 
nossa autarquia, através do Presidente 
da Assembleia, Dr. Sérgio Cardoso, 
promoveu uma conferência que teve lugar 
no Salão Nobre da Junta de Freguesia, 
no dia 24 de Junho, sábado, pelas 21.30 
horas. O conferencista foi uma figura bem 
conhecida em várias áreas da sociedade 
poveira, mas sobretudo no meio cultural 
e da comunicação social, de seu nome 
José Azevedo, autor de vários livros 
publicados.

Na sua intervenção revelou ser 
conhecedor dos usos e costumes do povo 
aguçadourense, que considerou ser um 
povo trabalhador, criativo e hospitaleiro 
para com quem recebe. Fez referência 
pormenorizada às carroças puxadas 
por cavalos, que há algumas décadas 
abundavam nesta nossa terra, que era 
a que mais veículos daqueles tinha em 
todo o nosso concelho, e também aos 
campos-masseira que foram (e de certo 
modo ainda são) o ex-libris desta nossa 
terra, não obstante eles se situarem na 
sua maioria na freguesia da Estela. 
Aludiu depois à grande transformação 
de Aguçadoura, mercê do enorme 
desenvolvimento verificado nas últimas 
quatro décadas, para o que muito tem 
contribuído a Associação por demais aqui 
conhecida e mesmo a nível nacional – a 
HORPOZIM – que abrange Aguçadoura 
(onde tem a sua sede) e outras freguesias 
do nosso concelho. Através de experientes 
técnicos a ela ligados, os horticultores 

Emirados Árabes, cuja notícia publicámos 
oportunamente. Já antes deste triunfo 
conquistara o 2.º lugar na Volta a Omã, 
a vitória na etapa-rainha em S. Juan – 
Argentina, onde terminou a prova em 
5.º lugar. Também no “Giro” de Itália, 
onde correu pela primeira vez, alcançou 
o 2.º lugar em três etapas, acabando em 
27.º na classificação geral individual.

Desta vez, na Volta à Suiça, onde 
já se sagrou campeão há alguns anos, 
o Rui terminou a prova em 5.º lugar na 
geral, que ocorreu no dia 18 de Junho.

“Terra Viva” deseja-lhe muitos mais 
êxitos e felicidades para o futuro.

de hoje praticam uma agricultura mais 
eficiente e rentável, de maior abundância, 
de modo que Aguçadoura e freguesias 
vizinhas abastecem de produtos hortícolas 
as cidades mais importantes do Norte 
do País, nomeadamente o Grande Porto, 
Braga, Famalicão e outras.

No final e em jeito de comentário 
ao que foi dito pelo conferencista, falou 
uma jovem deputada à Assembleia da 
República, ali presente, natural de 
Amorim, que confirmou a expansão do 
nome da Associação de Horticultores da 
Póvoa de Varzim, pois até na capital, 
naquele órgão governamental, ela é 
conhecida e referenciada pelo que de 

Semana Cultural
O Crupo Cultural e Recreativo Aguçadourense, à semelhança dos anos 

anteriores, vai promover uma Semana Cultural, nos primeiros dias de Agosto, 
este ano com uma organização diferente do habitual. Além de alguns eventos 
menos relevantes, o Grupo Cultural está a centrar a sua prioridade na 
preparação duma encenação deveras curiosa e muito interessante, ao reviver 
os tempos de meados do Século passado, em que o tema é a construção 
dos famosos campos-masseira e a forma como as famílias viviam nesses 
tempos distantes, do que só se recordam os mais idosos. Este evento vai ser 
amplamente anunciado na nossa terra lá para os finais de Julho, altura em 
que será indicado o dia e o local onde será apresentado ao público.

José Azevedo em plena conferência

positivo tem alcançado aqui no Norte 
do País.

Outras pessoas presentes intervieram 
para dar as suas opiniões, nomeadamente 
o Presidente da Junta, Fernando Rosa, 
que agradeceu ao José Azevedo a sua 
disponibilidade para este evento, assim 
como à assembleia pela sua presença.

Daniel Fontes
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MERCADO BARRANHA
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Aeróbica
Ballet

Zumba
Hip Hop

Step
MusculaçãoAGUÇADOURA – Póvoa de Varzim
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Piano • Órgão
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Não ande a pé.
Vá de Táxi.

Maria Isabel de Sousa Pinto Vieira

Táxi Euro 2004 em Aguçadoura
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TALHO NOVO
José Manuel Gomes Dourado

Há quem não creia em Deus por 
Ele não poder “ser simultaneamente 
omnisciente, omnipotente e bom”, 
observara há tempos no Público Frei 
Bento Domingues. Para esses, não se pode 
crer num Deus que “diante do sofrimento 
do mundo, não sabe, não pode, ou não 
é tão infinitamente bom como se diz”. 
É por isso que a pergunta “onde estava 
Deus?”, tantas vezes formulada quando 
uma catástrofe advém, é susceptível de 
ter uma resposta radical: Deus não existe. 
Deus não pode coexistir com Auschwitz. 
Elie Wiesel cedo se confrontou com 
esta questão. A criança que sonhava ser 
talmudista foi deportada aos 15 anos para 
o inferno. Mas Auschwitz e, a seguir, 
Buchenwald não o fizeram abandonar a 
fé. “Insurgi‑me contra Deus, mas nunca 
o reneguei”, disse ele numa entrevista 
concedida no início de 2012 ao semanário 
La Vie. “A minha cólera manifestou‑se 
no interior da fé”. Elie Wiesel está 
com os que, como o filósofo Emmanuel 
Levinas, pretendiam que o Holocausto 
não provocasse descrença. Não se pode 
deixar de crer. Descrer em Deus seria 
oferecer aos nazis a sua segunda vitória 
sobre o povo judeu.

“Os Judeus estão impedidos de dar 
a Hitler vitórias póstumas. Eles têm 
de sobreviver como Judeus para que 
o Povo Judaico não pereça”, preveniu 
o rabino filósofo Emil Fackenheim. 
A crença em Deus não coibiu Elie 
Wiesel de indagar “as razões do Seu 
silêncio”. As interrogações sobre Deus 

O Deus de Elie Wiesel
mantiveram-se. “Se há uma resposta, 
não a conheço”, disse ele, acrescentando: 
“Mais ainda, recuso conhecê‑la. Seis 
milhões de humanos mortos nos campos, 
isso deve continuar a ser, para sempre, 
uma questão”.

O número que o semanário La Vie 
dedicou há quatro anos a Elie Wiesel 
incluía “Cinco conselhos para viver com 
fervor”. Após a morte recente do escritor 
e Nobel da Paz, vale a pena recordá‑los:

1 – “Cubram a vida de fervor. 
Tenham consciência da divindade em 
cada instante, sintam a presença de Deus 
em todos os momentos da vossa vida. 
Revistam de sagrado todos os actos 
da vida quotidiana, mesmo os mais 
simples. No hassiatismo, corrente da 
mística judaica de que me sinto próximo 
diz‑se que o engolir o pão ou o atar os 
cordões dos sapatos deve ser um acto 
espiritual. Quando nos consagramos a 
actividades profanas – comer, beber ou 
trabalhar –, é preciso ter consciência que 
estas actividades têm o valor de um acto 
de fé. Tudo está em Deus. Em todos 
os sítios, em cada momento, seja qual 
for a situação, mesmo nas tribulações. 
Colocando toda a existência sob o Seu 
olhar, sente-se a alegria simples, o fervor 
e o entusiasmo de estar próximo d’Ele.

2 – Celebrem Deus na alegria. 
Sirvo‑me muito do canto para rezar. 
No hassidismo, insiste‑se na importância 
da alegria e do entusiasmo no serviço de 
Deus: como estar triste se tudo vem d’Ele 
e se a Sua bondade inunda o mundo?

3 – Reservem momentos para fazer 
silêncio. O silêncio é um caminho que 
conduz a Deus. Há um fervor no silêncio. 
Ao longo do dia, reservem momentos 
para ficarem calados e escutarem o 
silêncio que prediz, prepara o que irá 
chegar.

4 – Não se forcem a rezar. Sejam 
vocês próprios, não façam batota: não 
rezem quando não têm vontade. Deus 
suporta a privação! Esperem que a 
vontade regresse. Não tem sentido recitar 
uma prece, apenas porque é costume 
fazê‑lo. A oração deve ser recitada no 
desejo sincero de esperar Deus.

5 – Mergulhem nos textos sagrados. 
Um filósofo escreveu: “quando se reza, 
fala-se com Deus. Quando se estudam 
os textos sagrados, é Deus que nos 
fala”. Mergulhem nos textos sagrados 
para ficar à escuta de Deus. Leiam 
lentamente, parem em certos versos, os 
que nos toquem, deixem-se surpreender 
pelas palavras de uma oração para ir 
sempre, cada vez mais profundamente, 
à descoberta do Senhor.”

in Jornal Diário do Minho



“Terra Viva” saúda o nosso Rancho 
Folclórico, que é o grande mensageiro 
da nossa terra por esse País fora, e 
deseja-lhe boa viagem aos Açores com 
óptimas actuações.

Inauguração de loja
de electrodomésticos

No passado dia 10 de Junho 
foi  inaugurada a nova loja  de 
electrodomésticos-móveis, sob a 
designação de Electro‑Queiroz, sita na 
Avenida Nossa Senhora da Boa Viagem, 
que substitui o antigo estabelecimento 
mais pequeno, com o mesmo nome, e 
que existia há precisamente 25 anos no 
prédio contíguo.

Ao seu proprietário, Sr. António Luis 
Queiroz dos Santos, com estabelecimento 
similar em Gondifelos – V. N. Famalicão, 
“Terra Viva” deseja bons negócios.

Falecimento de conterrânea
no Brasil

C h e g o u  a t é 
n ó s  a  n o t í c i a 
do  fa lec imento , 
ocorrido no dia 24 
de Junho, da nossa 
conterrânea de seu 
n o m e  J o a q u i n a 
Fernandes Moreira, que contava 90 
anos de idade, e encontrava-se emigrada 
naquele país, na cidade de S. Paulo, há 
cerca de cinco décadas, em cujo período 
de tempo veio cá de visita várias vezes.

À família enlutada “Terra Viva” 
apresenta condolências.

O aniversário dos nossos
nonagenários

Desde a nossa última publicação até 
ao presente, temos conhecimento de que 
cinco conterrâneos nossos, na casa dos 
90, comemoraram o seu aniversário e 
que nós registamos com prazer.

No mês de Maio, foram três senhoras, 
a saber: no dia 12, a D. Ângela de 
Amorim Lopes, interna no nosso Centro 
Social, completou 93 anos; no dia 28, a 
D. Júlia da Silva Ribeiro, residente na 
Rua da Codixeira – Barranha, celebrou 
os seus 95 anos, e no dia 31, a D. Alice 
Gomes de Amorim Alves, com residência 
na Travessa do Silêncio, cumpriu o seu 
93.º aniversário.

Já no mês de Junho, no dia 5, o Sr. 
Carlos Salvador da Costa, residente na 
Rua da Caturela, festejou os seus 92 
anos de vida, e, no dia 28, a D. Olívia 
Faria Rodelo, interna no nosso Centro 
Social, atingiu os 90.

“Terra Viva” felicita estes cinco 
aniversariantes nossos conterrâneos e 
deseja-lhes ainda muita vida junto dos 
seus.

Actividades do nosso
Rancho Folclórico

A Direcção do nosso agrupamento 
folclórico, à semelhança dos anos 
anteriores, promoveu mais um festival de 
folclore, que decorreu no passado mês de 
Maio, com a participação de mais cinco 
grupos vindos de diversos pontos do 
País e um da vizinha Espanha, da região 
das Astúrias. O evento realizou‑se no 
pavilhão multiusos da Junta de Freguesia, 
perante numerosa assistência, que assim 
teve ensejo de apreciar números de 
folclore diversificado, oriundo de várias 
regiões do nosso País, e também do país 
vizinho, que é bem distinto do nosso.

O programa do nosso Rancho 
para o corrente ano está recheado de 
compromissos para actuações em diversos 
pontos do nosso País, desde o Minho ao 
Algarve, e também uma deslocação aos 
Açores, onde terá várias intervenções 
em algumas localidades. A partida está 
marcada para o dia 31 do próximo mês 
de Agosto, com uma estadia de quatro 
dias.

NOTÍCIAS BREVES
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Tânia Silva Ramos

Momento Insólito
Na passada Segunda‑feira, dia 19 de 

Junho, pelas 9 horas da manhã, entrou 
no Posto dos CTT um jovem, com um 
comportamento um pouco duvidoso, a 
pedir um número da central de táxis, 
com urgência. O sujeito apresentava um 
comportamento visivelmente alterado, 
como se estivesse a fugir de alguém 
e a mão com vestígios de sangue, o 
que intrigou os funcionários da Junta 
de Freguesia, que seguiram o seu rasto.

Minutos após o sucedido, receberam 
a informação de que uma casa desta 
freguesia teria sido assaltada. Foi 
contactada imediatamente a GNR, que 
se dirigiu ao local, uma vez que o 
suspeito já se encontrava imobilizado 
pelos funcionários da Junta e os lesados. 

O suspeito confirmou a autoria do 
furto, devolvendo os pertences que 
havia subtraído, não oferecendo qualquer 
resistência. Contudo, aproveitamos para 
alertar a população para o sucedido 
e, desta forma, aconselhar cuidados 
redobrados com a segurança das vossas 
casas e bens.
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ATLETISMO TÉNIS DE MESA
G.C.R. Aguçadourense
Terminou, no passado mês de Maio, o 

Plano de Promoção de Atletismo, sendo 
uma época muito positiva para o Grupo 
Cultural e Recreativo Aguçadourense, 
uma vez que alcançou o 2.º lugar da 
tabela classificativa geral, em 8 equipas 
participantes, batendo todos os recordes 
de participação desde a sua existência.

A nível individual sagraram-se 
campeões Maria Frasco, no Lançamento 
do Dardo; José Fontes, no Salto em 
Altura; Maria Ponte, nos 60m Barreiras; 
Diogo Costa, nos 60m; Eduardo Rosa, nos 
60m Barreiras e Paulo Costa nos 60m.

Neste momento os nossos Atletas 
encontram-se de férias, reiniciarão os 
seus trabalhos em Setembro.

G.C.R. Aguçadourense
Terminou também o Plano de 

Desenvolvimento de Ténis de Mesa, 
em que o G.C.R. Aguçadourense esteve 
representado com a equipa feminina, que 
se classificou em 8.º lugar no top 12 da 
Póvoa de Varzim.

Neste momento a equipa ainda está 
a realizar treinos às segundas, quartas e 
sextas-feiras, no Pavilhão de Aguçadoura, 
das 19 às 20.30 horas, e os treinos estão 
a cargo do treinador Carlos Ribeiro.
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FUTEBOL
No passado dia 8 de Abril, o 

Aguçadoura Futebol Clube celebrou o 
seu 36.º aniversário com a realização 
de uma Gala, na Quinta Maricéu, em 
Barqueiros.

Neste evento tão especial de 
celebração, homenagem e agradecimento, 
estiveram presentes mais de 200 pessoas, 
entre as quais se destacou a presença do 
SR. Presidente da Câmara Municipal da 
Póvoa de Varzim, Eng. Aires Pereira, 
bem com do Sr. Presidente da UF 
Aguçadoura e Navais Fernando Rosa. 
Estiveram igualmente presentes diversas 

associações e grupos da nossa terra, 
dezenas de atletas e suas famílias e, 
claro, sócios e simpatizantes do clube 
que também partilharam este momento. 

No decorrer do jantar foram entregues 
troféus de homenagem aos atletas do 
escalão escolinhas, que conquistaram 
o campeonato de inter-freguesias 
da AFPPV na época 2014/2015 e a 
supertaça 2015/2016. Foi entregue 
uma lembrança do clube a cada um 
dos seus patrocinadores em forma de 
agradecimento pela sua generosidade 
e dedicação. E num momento, muito 
especial, foram distinguidos aqueles que 
ajudam nos bastidores, cujo trabalho é 
invisível mas essencial ao funcionamento 
do clube.

O momento alto da noite foi a 
apresentação do projecto do novo 
Parque Desportivo de Aguçadoura pelo 
Presidente da Câmara Municipal, Aires 
Pereira. Através de uma animação em 
vídeo os presentes ficaram a conhecer 
o futuro estádio do Aguçadoura Futebol 
Clube, cuja construção deverá começar 
no próximo mês de Setembro.

Momento dos Parabéns ao Clube

Direcção do AFC com Eng.º Aires Pereira


