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Fim‑de-Semana Cultural 2017
O fim‑de‑semana cultural foi um sucesso.
Tudo começou com a vontade de dar a
conhecer à juventude um pouco da história
da nossa terra, nomeadamente dos “Campos
Masseira”.
O projecto era arrojado, visto que
tínhamos tomado a direcção do GCRA, há
pouco tempo, e a experiência era pouca
ou nenhuma na organização deste tipo de
actividades.
No entanto, a vontade era muita, a
teimosia e o apoio dos envolvidos também.
As dificuldades foram vencidas pouco a
pouco, as barreiras ultrapassadas e o sonho
tornou-se realidade.
No a 1.º dia, sexta-feira, o desfile de
trajes, desde os anos 30 aos anos 90, contou
com um trabalho por trás que só foi possível
graças ao apoio de todas as pessoas que
nos emprestaram as roupas e das mulheres
que tiraram horas dos seus afazeres para se
juntarem a nós na escolha, registo e catálogo
de todas as peças recebidas.
Juntando a isto os textos, a simpatia,
alegria e disponibilidade dos jovens modelos,
realizou-se um espectáculo histórico e, ao
mesmo tempo, divertido deixando o público
assistente, saudoso e encantado.
Para a palestra de sábado, intitulada “Os
Campos Masseira e a sua importância no
desenvolvimento da região”, foi convidada
uma filha da terra que se afastou fisicamente
dela aos 18 anos: “tenho-a, no entanto,
sempre no coração” – diz Josefina da
Costa Torres Moreto. Falou da terra, da
infância, dos costumes, com sentimento e
conhecimento, com experiência vivida e
estudos feitos. Encontrou e abraçou amigos
de infância, respondeu a dúvidas e sugestões
dos assistentes com sabedoria e inteligência.
Mostrou que, apesar de há mais de 50 anos
fora da terra, ainda prevalece dentro dela a

garra e paixão que marca o
povo de Aguçadoura.
Durante os três
dias estiveram em
exposição algumas fotos
antigas de pessoas e de
festas de Aguçadoura.
Exposição que recebeu
os mais variados elogios
e promessas de que para o ano “também
empresto as minhas fotos”. É para continuar,
tenha a Patrícia paciência, para a organizar.
O ponto alto foi o encerramento, no
domingo, dia escolhido para a encenação

ao ar livre da descoberta do campo e do
ramo d´obra.
Este trabalho foi um turbilhão de emoções.
Tantas histórias ouvidas e passadas para
o papel, tantas noites de riso e algumas de
(continua na página 3)

As festas de Nossa Senhora da Boa Viagem
As festividades em honra da nossa
Padroeira decorrem sempre na última
semana do mês de Julho, e este ano
o seu término coincidiu com os dois
últimos dias daquele mês.
A Comissão de Festas, que desta
vez cumpriu o seu segundo ano do seu
mandato, elaborou um vasto programa
com números para vários gostos, que
fizeram afluir um número incontável
de pessoas à nossa terra, vindas das
localidades vizinhas e até de outras mais
distantes.
No tocante aos festejos populares
pode dizer‑se que houve eventos
variados durante todo mês, a começar
logo no primeiro domingo com
uma prova de ciclismo federado da
Associação de Ciclismo do Porto, que
decorreu no percurso da procissão. Nos
fins‑de‑semana seguintes houve provas

de Surf e concentração de motas antigas,
que percorreram a nossa vila e arredores,
e, no anterior às festas, houve conjuntos
musicais, mais uma concentração e
desfile de bicicletas antigas, na manhã
(continua na página 6)

O andor de Nossa Senhora da Boa Viagem
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Fim‑de-Semana Cultural 2017
(continuado da página 1)

desânimo, tantas incertezas, tanta insegurança.
Não sei como conseguimos. Imaginámos,
escrevemos, encenámos e representámos uma
peça, sem qualquer formação artística, tendo só
(e foi o que precisamos) um grupo de pessoas
de várias idades e profissões, que, em comum,
tinham apenas o gosto pelo teatro e o amor à
sua terra “AGUÇADOURA”. Eles conseguiram
transmitir ao publico a mensagem de história,
trabalho, luta e esperança…

Publicamos mais uma lista de nomes
de pessoas que ofereceram donativos para
custear as despesas do jornal “Terra Viva”.
Carlos Lopes Fontes (Córsega)
50 €
Lúcia Moreira da Costa (Córsega) 20 €
Franklim Maranhão
5€
Alexandrino Gomes Ferreira
10 €
Maria Gomes de Almeida
5€
Paulo Costa / Sónia Gil (Suiça) 20 €
Fernando Ribeiro
20 €
Leontina Loureiro (Suiça)
20 €
Ângela Ferreira Luís
25 €
Antero Eusébio de Almeida
20 €
Isabel Martins (Suiça)
15 €
Manuel Valentim Correia (Canadá) 15 €
Vitor Correia
5€
Anónimo
5€
António Araújo Simões (França) 20 €
Vitor Hugo Pera (França)
20 €
André Martins da Costa (França) 20 €
Anónima
20 €
Albino Rodrigues (França)
10 €
Irene Rodrigues (França)
10 €
Carlos Torres (Canadá)
50 €
José Ribeiro (Canadá)
50 €
Laurentina Silva (Canadá)
40 €
Manuel Ferreira
5€

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

velhos a recordar e a juventude a delirar com
o conhecimento adquirido sobre a história
dos seus antepassados.
Valeu a pena o esforço, as noites a dormir
pouco, as horas roubadas à família e ao

Muito se podia dizer e escrever sobre
este grupo de pessoas, mas não vou
distinguir ninguém;
todos foram importantes
e indispensáveis, todas
deram o seu melhor.
Estarei para sempre
grata a quem acreditou
e apoiou este projecto
desde o dia em que foi
apresentado.
Sabia que se corresse
bem ia ser um sucesso,
mas nunca pensei que
fosse tão bom.
Uma cena do ramo d’obra do campo masseira
Os apoios da Junta
de Freguesia na pessoa do Sr. Presidente, descanso, a teimosia ao dizer é possível,
Fernando Rosa, da Paróquia na pessoa do Sr. sim, tudo valeu a pena.
Foi o nosso lançamento como grupo,
Padre João Eiró, e da Câmara Municipal na
pessoa do Sr. Presidente Aires Pereira, muito não vamos parar, queremos sempre mais e:
contribuíram para que o primeiro Fim de “Juntos somos mais fortes”.
PS: Dedico este trabalho ao meu PAI e
Semana Cultural desta direcção fosse coroado
a
todas
as pessoas da sua geração.
de êxito e onde todas as actividades foram
cheias de interesse e emoção, com os mais
Virginia Torres da Silva

Actividades do nosso Rancho Folclórico
Algarve, 24 e 25 de Junho de 2017,
em São Brás de Alportel. Foram muitos,
quase 700 km; na noite, em que a noite se
transforma em noites mal dormidas e doridas!
Mas chegamos a São Brás de Alportel, no
Algarve. A nossa cultura chegou, as nossas
tradições chegaram e também os trajes do
Rancho Folclórico da Casa do Povo de
Aguçadoura.
O calor ambiente era sufocante, ventos fortes
e quentes, mas as suas gentes refrescaram‑nos
na forma do seu acolhimento fraterno e sorriso
aberto, sincero e abraço acolhedor!
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
Rua da Ilha, 20 – 4495-057 AGUÇADOURA
Telem. 913 383 717 - 966 540 604

FUNERÁRIA DE BEIRIZ

Irmãos Cabaças
«Filhos da Ana Cabaças»

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

Depois houve folclore; primeiro dois
outros ranchos também convidados – Leiria
e Setúbal. Antes do nosso Rancho, actuou
o Rancho da casa, de São Brás de Alportel.
O Rancho da Casa do Povo de Aguçadoura
teve a honra de fechar o festival. Apesar
do adiantado da hora, cerca das 2 horas da
manhã, ninguém arredou pé do anfiteatro.
Aplaudiram‑nos, beberam da nossa
cultura e das nossas tradições que, apesar
do sacrifício, levamos tão longe.
Dançaram connosco o “Vira Geral”,
ficaram e gostaram!
Toda esta festividade não seria possível
sem o apoio que nos foi dado pela Câmara
Municipal da Póvoa de Varzim, na pessoa
do Ex.mo Sr. Presidente, Sr. Eng. Aires
Pereira, a quem endereço os meus melhores
agradecimentos pela oferta do autocarro.
Com os meus melhores cumprimentos
O director do Rancho da Casa do Povoa
de Aguçadoura. Américo Augusto

PEIXARIA

MAR MAR
TODO O TIPO DE PEIXE FRESCO
CONGELADOS • MARISCOS

Rua da Codixeira, 17 – Telem. 912 683 927
4495-025 AGUÇADOURA - Póvoa de Varzim
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NOTÍCIAS DA JUNTA
RUA DO RIO
Foi pavimentada a parte que
faltava na Rua do Rio com ligação à
Marginal Norte. Procedeu‑se também
ao alargamento da mesma. A Junta de
Freguesia agradece aos confrontantes
a colaboração.
RUA DA ILHA.
Estão a decorrer as obras na
Rua da Ilha com ligação à Rua das
Esqueirinhas.
Têm surgido algumas situações
difíceis de resolver mas, com a
colaboração de todos, será possível
concluir a obra dentro em breve.
A Junta agradece a colaboração
dos confrontantes, pois estes serão
por certo os mais beneficiados.
Esta rua será alargada, feitas as
forras e pavimentação em cubos.
LIGAÇÃO DA RUA DAS AGRAS
À RUA DA ARROTEIA.
A pedido dos confrontantes, foi
feita uma limpeza a esta rua desde
as Agras até a Arroteia.

Já no ano passado tinha acontecido
uma intervenção nas linhas de água
desta zona. Assim, aos poucos vai
ficando melhor esta rua que, de futuro
poderá ser pavimentada.
OBRAS NA ESCOLA
DA BOUCINHA.
A Escola da Boucinha foi pintada
na parte exterior, e nalgumas salas,
onde também foi substituído o piso
que era de soalho e que estava muito
velho, por soalho flutuante.
UTILIZAÇÃO DOS CONTENTORES
DE LIXO.
Recomenda‑se a boa utilização
dos contentores do lixo. Não deitar
lixo nos contentores sem que seja
acondicionado em sacos. Não deixar
sacos junto aos contentores. Não
depositar verdes.
Se todos colaborarmos podemos
ter as nossas ruas mais limpas.
CAMPO DE FUTEBOL.
Está para breve o início das obras
de remodelação do nosso parque
desportivo, está a decorrer o prazo

Colónia de Férias 2017
Teve lugar mais uma edição da Colónia
de Férias 2017, uma organização da Junta
de Freguesia de Aguçadoura e Navais,
que contou com mais de 60 participantes,
distribuídos pelas duas colónias efectuadas.

De referir que a mesma teve início com os
participantes dos 14 aos 16 anos e começou
no dia 25 de Julho e terminou no dia 28
do mesmo mês, para os participantes mais
novos, com idades entre os 10 e os 13 anos,
decorrendo de 1 a 4 de Agosto.
Foram dias de muita diversão e actividades,
com visitas a lugares maravilhosos, com
passagem pelo parque aquático de Vila Real,
Magikland, com a pernoita em Touguinhó,

passagem pelas piscinas municipais da Póvoa
de Varzim e pelo Clube de Caçadores da
Estela; estes foram os ingredientes de mais
uma edição destas colónias, a 17.ª, a todos
os que participaram, para o ano há mais,
sendo que a mesma está aberta às crianças
e adolescentes das nossas freguesias.
Um especial agradecimento aos voluntários
que permitiram mais uma vez organizar este
evento e que de forma graciosa tudo fazem
para o melhor desenrolar da actividade; ao
município da Póvoa de Varzim pela sua
disponibilidade para auxiliar esta organização
e todos os pais e participantes por nos
depositarem a vossa confiança.

de pronúncia do tribunal de contas
e, em breve, teremos obras no nosso
parque.
CONVÍVIO
DOS NASCIDOS EM 1961
No passado dia 26 teve lugar o
passeio convívio dos nascidos em
1961. Um passeio por S. Martinho
do Porto – Peniche – Caldas da
Rainha, com almoço. No regresso
com paragem em Grijó, para jantar e
dançar até altas horas da noite. Uma
festa bonita com gente da borga que
permite a que os nascidos no mesmo
ano se encontrem e recordem velhos
tempos.
Os parabéns aos nascidos em 1961.

Os aniversariantes em convívio

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…

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

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

• TRACTORES
• ALFAIAS AGRÍCOLAS
• ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Tlm. 917 584 239 • AGUÇADOURA • Póvoa de Varzim
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MOVIMENTO PAROQUIAL
Baptismos
JULHO
22 – Miguel Eusébio da Silva, filho
de Manuel Guilherme Carvalhido da Silva
e de Cláudia Patrícia Martins Eusébio,
residentes na Travessa da Senhora da
Boa Viagem.
22 – Simão Cambas Serra, filho de
Hélder Miguel Soares Serra e de Daniela
Patrícia Correia Cambas, residentes em
Aguçadoura.
22 – Daniel Torres Moreira, filho
de Daniel Leandro Gomes Moreira e
de Maria do Carmo Valentim Torres,
residentes na Rua do Silêncio.
23 – Carolina da Silva Torres,
filha de José Carlos Eusébio Torres e
de Natália Moreira da Silva, residentes
na Rua do Silêncio.
23 – Gustavo Vilar Loureiro, filho
de Carlos Orlando Torres Loureiro e de
Lénia Alexandra Ferreira Vilar, residentes
na Rua da Areosa.
26 – Renato Eusébio Marinho, filho
de Ângelo Miguel Lopes Saraiva Marinho
e de Elsa Joana Martins Cavalheiro
Eusébio, residentes na Rua da Boucinha.
AGOSTO
05 – Hugo Manuel Viana Eusébio,
filho de Simão Pedro Torres Eusébio e
de Tânia Sofia Morim Viana, residentes
na Rua de Todos‑os‑Santos.
05 – Ermelinda Jesus Loureiro,
filha de José Ilídio Gomes Loureiro e de

Helena Maria de Jesus Leite, residentes
na Rua da Praia.
05 – André Fernandes Silva, filho de
José André Fernandes Silva e de Marta
Filipa da Costa Gomes, residentes na
Rua da Cruz.
05 – Félix Torres Moreira, filho
de Ricardo Miguel do Paço Moreira e
de Maria de Fátima Boucinha Torres,
residentes na Rua Central.

Casamentos
JULHO
15 – Carlos Miguel da Costa Gomes
Fernandes, de 29 anos, desta freguesia,
filho de José Augusto Gomes Fernandes
e de Jacinta da Costa Fernandes, com
Elsa Filipa Lino da Silva, de 25 anos,
desta freguesia, filha de Manuel António
Ribeiro da Silva e de Maria Fernandes
Morim Lino.
24 – Manuel Guilherme Carvalhido
da Silva, de 37 anos, de Aver‑o‑Mar,
filho de José Pereira da Silva e de
Virgínia Nunes Carvalhido, com Claúdia
Patrícia Martins Eusébio, de 27 anos,
desta freguesia, filha de António Dourado
Eusébio e de Maria Amélia Correia
Martins Eusébio.
AGOSTO
04 – Carlos Fernando Matos Pereira
Rocha, de 36 anos, desta freguesia, filho

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

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

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

de João Reinaldo Costa Rocha e de Maria
Adelaide Matos Pereira Rocha, com
Eduarda Carina de Paço Moreira, de
23 anos, de Aver‑o‑Mar, filha de Virgílio
Manuel Neves Moreira e de Fernanda
Maria Martins do Paço Moreira.
05 – José Ilídio Gomes Loureiro,
de 51 anos, de Amorim, filho de Adelino
Gomes Loureiro e de Clarinda Torres
Gomes Rosa, com Helena Maria de
Jesus Leite, de 33 anos, de Touguinhó,
Vila do Conde, filha de António Pereira
Leite e de Albertina de Jesus da Silva
Leite.
NOTA: Por falta de espaço não
pudemos publicar todos os Baptismos
e Casamento, o que faremos no próximo
número.

Falecimentos
JULHO
01 – Olívia Gomes Cambas, com
92 anos de idade, viúva de José Torres
de Carvalho, residente que foi na Rua
da Paz.
06 – Manuel Ilídio Lima de
Amorim, com 63 anos de idade, casado
com Custódia do Céu Pedrosa Fontes,
residente que foi na Rua das Agras.
08 – José Gonçalves da Silva
Mineiro, com 88 anos de idade, casado
com Maria de Azevedo Corgo, residente
que foi na Av. de Nossa Senhora da
Boa Viagem.
15 – Aurélio Lopes Pontes, com 63
anos de idade, casado com Maria Amélia
Alves Ribeiro Pontes, residente que foi
na Rua do Feital.
15 – Manuel Leandro da Costa
Moreira, com 84 anos de idade, casado
com Maria Ferreira Rodrigues, residente
que foi na Av. de Nossa Senhora da
Boa Viagem.
AGOSTO
12 – Rosa Junqueira Alves Lima,
com 85 anos de idade, viúva de Salvador
Gonçalves da Costa Rodrigues, residente
que foi na Rua da Trindade.

DELFIM MIRANDA
Interior em Pladur

Divisórias - Tectos Falsos
Isolamentos - Decoração
Rua da Praia
AGUÇADOURA

Telem. 962 494 876
Póvoa de Varzim
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Saúde para todos!
O “Saúde para todos!” trata‑se de um novo projecto que o jornal “Terra Viva”
passará a contar em parceria com o Dr. Bruno Valentim, um jovem médico Aguçadourense.
Um bem-haja a todos os Leitores do
“Terra Viva”. Neste novo espaço irei
abordar temas médicos de forma muito
prática e acessível a todos. Escreverei
sobre alguns dos problemas/doenças mais
comuns, explicarei alguns conceitos, darei
algumas dicas e cuidados a ter no seu diaa-dia, para uma saúde melhor e bem-estar.
O principal objectivo deste projecto
é fazer Educação para a Saúde, dando
bons conhecimentos à população, para
desta forma terem mais e melhor saúde.
Sendo esta a primeira edição, começarei
por falar de algo essencial e fonte de
vida; falarei da importância da água para
o nosso organismo. Estamos em Agosto,
em pleno Verão, as temperaturas estão
muito elevadas, e como tal, é preciso
sensibilizar as pessoas para o maior risco
de desidratação.
A água é o principal constituinte do
nosso organismo e participa em praticamente
todos os processos fisiológicos.
As necessidades diárias dependem
da idade, da sua condição de saúde, da
actividade física, da ingestão alimentar,
das condições climáticas, da temperatura
e humidade do ambiente.
Diariamente temos perdas de água
importantes, nomeadamente através da
pele sob a forma de transpiração, através
dos pulmões devido à respiração, e pelas
fezes e urina. Assim, temos de compensar
estas perdas, ingerindo água, sob a forma
de líquidos (as mulheres mais de 1,5l/dia
e homens pelo menos mais de 1,9l/dia
– Fonte: Instituto Hidratação e Saúde) e
sob a forma de alimentos, como sopas e
frutas, e as gelatinas (ligth), que são uma
óptima fonte de água, sendo extremamente
útil na hidratação de crianças e idosos,
que muitas vezes se recusam a hidratar e
a alimentarem-se.
A Desidratação é o que ocorre quando
a quantidade de água utilizada ou perdida é
superior àquela que é ingerida, não havendo
água corporal suficiente para assegurar
o correto funcionamento do organismo,
surgindo a Sede. Pelo que devemos beber
água, antes mesmo de esta surgir.
As crianças e os idosos são mais
susceptíveis à desidratação. Mas porquê?
As crianças, ou porque ainda são muito
pequenas e não conseguem pedir, ou porque
estão a brincar e esquecem-se de beber. Os
Idosos, porque apresentam transversalmente
alterações neurológicas típicas, que levam
à perda do “mecanismo da sede”.
Dado o principal meio de subsistência
da nossa população ser a agricultura não
posso deixar de alertar para o maior risco de
desidratação a que os nossos conterrâneos
estão sujeitos, quer pelo esforço físico,

quer pela exposição a altas temperaturas,
principalmente aqueles em que trabalham
por longos períodos no interior de estufas.
Devemos então, estar atentos aos
seguintes sinais e sintomas que denunciam
a desidratação: sede, boca seca, diminuição
do volume de urina, urina mais concentrada,
fadiga, confusão mental, aumento da
temperatura corporal, “pele seca” e
descamativa nos lábios e/ou no corpo.
Para evitar a Desidratação opte por
ter sempre perto de si uma garrafa de
água, para não se esquecer de ir bebendo
regularmente. Prefira sempre beber água
em vez de bebidas açucaradas, como os
refrigerantes, ou bebidas alcoólicas, como
por exemplo, a cerveja, que faz aumentar

Festa do Emigrante
Festa do Emigrante e da Gastronomia
foi nos dias 12 e 13 de Agosto com
início às 15 h. com o Torneio de Futebol
Infantil, ganho pela equipa anfitriã do
Navais; às 20 h., teve início o Arraial
com muita e variada comida e bebida e
com uma multidão que acorreu e desta
forma engrandeceu esta festa; actuação,
às 22 h., de Domingos Moça e sua banda,
seguido do Dj Kicker, às 23.50 horas.
Domingo, às 9.30 h., passeio de BTT,
às 10 h. caminhada, às 11.30 h. Aula de
Zumba; Almoço com início às 12 h. e às
14.30 h. actuação de Karaté, terminando
o dia com a magnífica actuação dos
“Musivida”.
Festa que, pela primeira vez, teve
lugar no Parque Desportivo Alberto
Silva, campo de futebol de Navais e

Festa de Verão do ATL
No passado dia 21 de Julho, o ATL
da União de Freguesias Aguçadoura e
Navais realizou a sua festa de Verão. Foi
um momento animado onde se juntaram
as famílias para assistir ao espectáculo

o débito urinário, como tal, quando vai
beber aquela cerveja fresquinha para “matar
a sede” em vez de hidratar poderá estar a
desidratar-se. Se não gosta de beber água,
opte por aromatizar a água, adicionando
algumas gotas de limão (sem açúcar), opte
por chás ou infusões (sem açúcar), não
esquecendo as frutas e gelatinas.
Aproveite o que resta do Verão.
Hidrate-se e hidrate os seus.
Cuide de si.
Dr. Bruno Valentim

NOTA: Este nosso conterrâneo é filho
de José Manuel Fontes Valentim e Ana
da Silva Figueiredo Valentim. Formou-se
em 2015, pela Faculdade de Medicina
da Universidade de Coimbra, trabalhou
um ano no Hospital da Universidade de
Coimbra e actualmente encontra-se a fazer
a especialização em Medicina Geral e
familiar, na mesma cidade.
que se revelou um sucesso; desde já o
agradecimento do Centro Desportivo e
Cultural de Navais, a todas as pessoas
que marcaram presença nesta festa, a
todos os voluntários e entidades públicas,
quer Junta de Aguçadoura e Navais,
quer a Câmara Municipal, que foram
importantíssimos na ajuda e colaboração.
Fica desde já o convite a todos para
participarem no próximo ano.
Direcção do C.D.C Navais

Um aspecto do almoço na Festa do Emigrante

realizado pelas suas crianças, juntando
cerca de trezentas pessoas no Pavilhão
Multiusos de Aguçadoura.
Numa encenação da “tua cara não
me é estranha” não faltou diversão com
várias estrelas nacionais e internacionais,
como por exemplo Quim Barreiros, Doce,
Bruno Mars, entre outros.
O espectáculo terminou com um
discurso dos responsáveis do ATL,
salientando a abertura desta instituição
a todas as crianças e famílias, sendo um
ATL de todos e para todos.
No culminar da festa seguiu-se ainda
um convívio com familiares, crianças
e colaboradores da Junta de Freguesia.

6 – TERRA VIVA

Escola de Ciclismo BMC/SRAM/Póvoa de Varzim do Centro Desportivo e Cultural de Navais
No passado fim-de-semana, nos dias 8
e 9 de Julho, realizou-se, em Almeirim, o
Encontro Nacional de Escolas organizado
pela Federação Portuguesa de Ciclismo,
no qual participou a Escola de Ciclismo
BMC/SRAM/Póvoa de Varzim do Centro
Desportivo e Cultural de Navais, onde
conseguiram alcançar resultados bastantes
positivos, quer colectivamente, quer
individualmente.
Assim, damos a conhecer os atletas
que participaram na prova, bem como a
respectiva classificação, nos diferentes
escalões.
Benjamins: Guilherme Santos, 6.º
classificado; e Renato Sousa, 23.º
classificado.
Iniciados: Ivo Ribeiro, 20.º classificado;
e Margarida Faria, 87.º classificado.
Infantis: Rafael Sousa, 2.º classificado;
Fábio Carvalho, 16.º classificado;
Francisco Faria, 17.º classificado; Beatriz
Silva, 24.º classificado (2.ª Feminina);
Romeu Queirós, 34.º classificado; Diogo
Pinto, 48.º classificado; Alexandre Vilas
Boas, 57.º classificado; e Carlos Palmeira,
79.º classificado
Juvenis: Lucas Lopes, 1.º classificado;
Filipe Faria, 5.º classificado; Hugo
Cruz, 6.º classificado; Diogo Soares,

MERCADO BARRANHA
Loteamento Social – Codixeira

VENHA COMPARAR OS NOSSOS PREÇOS
Com estacionamento sem limites
Telef. 252 601 390
AGUÇADOURA – Póvoa de Varzim

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

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

9.º classificado; Rui
Lima, 15.º classificado;
Mariana Líbano,
22.º classificado (1.ª
Feminina), João Oliveira,
29.º classificado; Sérgio
Novo; 66.º classificado;
Emanuel Maia, sem
classificação.
Treinadores: Sérgio
Baltarejo e Nuno Soares.
Os atletas do C.D.C. de Navais
Num total de 43
equipas, a Escola de Ciclismo BMC/ se Campeã Nacional de Escolas. Conquista
SRAM/Póvoa de Varzim do Centro que tanto nos orgulha!
Parabéns a todos os atletas, sem o
Desportivo e Cultural de Navais conseguiu
alcançar o 1.º lugar por equipas, sagrando- vosso esforço nada seria possível!!!

As festas de Nossa Senhora da Boa Viagem
(continuado da página 1)

de domingo, na ordem
das muitas dezenas,
percorrendo a vila e
depois até à Póvoa. A
tarde foi de folclore
com quatro grupos
a actuar, incluindo
o Rancho Folclórico
de Aguçadoura. Mas
também houve fados,
fogo‑de‑artifício,
Um aspecto da Procissão, na Rua da Praia
bandas musicais,
nomeadamente no sábado e domingo ornamentados, muitas dezenas de figuras
da festa, à noite, com grandes e vistosas alegóricas, assim como as Confrarias e
sessões de fogo‑de‑artifício. A multidão Associações religiosas, o Pálio, seguido
de forasteiros apreciou, elogiou e gostou. das autoridades locais e concelhias,
E o programa terminou com a já habitual os estandartes das várias associações
corrida de cavalos, na segunda‑feira, na culturais e desportivas aqui existentes, a
pista do parque da vila, com um número banda musical e uma multidão de devotos
incontável de apreciadores, muitas vindas de Nossa Senhora da Boa Viagem.
de longe.
O numeroso e bem organizado
No programa das festas religiosas é
Grupo de Escuteiros da nossa Paróquia
sempre de salientar a Procissão de Velas,
abria a procissão com a sua fanfarra,
na quinta‑feira da semana festiva, na qual
marcando‑lhe a cadência.
se incorporam sempre muitas centenas de
Uma nota final. É de destacar aqui
pessoas. No domingo seguinte, dia grande
a
ornamentação
floral da nossa igreja,
das festividades, foi celebrada a Missa
Solene, pelas 11 horas, acompanhada que demonstrava arte, beleza e bom
e abrilhantada pelo Grupo Coral da gosto da parte de quem executou aquele
Paróquia, na qual tomou parte uma magnífico trabalho. Então o Altar Mor e a
numerosa assembleia de fiéis, entre os Tribuna eram duma beleza incomparável,
quais muitos dos nossos emigrantes que como nunca tinham visto – ouvimos
estavam em gozo de férias, além de muitos dizerem. No final da procissão
muitas pessoas vindas de fora, que são os visitantes não despregavam os olhos
devotas da Senhora da Boa Viagem.
daquele quadro deslumbrante. Parabéns
Depois, à tarde, saiu a procissão a quem o executou.
Daniel Fontes
com 16 andores, magnificamente
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Encenação alusiva ao campo masseira
O meu humilde contributo no âmbito
do teatro, dinamizado pelo Grupo
Cultural Recreativo Aguçadourense, no
fim‑de‑semana cultural, foi fruto de gratas
recordações e baseou‑se em interessantes
relatos, vivências e histórias, que escutei
com emoção e carinho, ao longo dos
nossos encontros de grupo e ensaios.
O “nosso” trabalho permitiu
desenvolver o gosto pela pesquisa

Etnográfica e Linguística, com consultas
várias no Museu Etnográfico e Biblioteca
Municipal da Póvoa de Varzim.
Escolhidos os temas do serão e da
ceia na véspera do “Ramo d’Obra” e
distribuídos os papéis pelas diferentes
personagens, começou a nascer o
enredo à volta dos costumes e tradições
familiares, tecendo, com humor e
algumas expressões típicas, os diálogos
que se iam interlaçando com muita graça

Nova direcção para o Centro Desportivo
e Cultural de Navais
No passado dia 23 de Junho foi
eleita uma nova direcção para o Centro
Desportivo e Cultural de Navais, para
o biénio 2017/2019, com a seguinte
composição:
Assembleia Geral
Presidente: Alberto Fernandes da Silva.
1.º Secretário: Paula Maria Ribeiro da
Silva Vieira. 2.º Secretário: Paula Cristina
Miranda Ribeiro.
Direcção
Presidente: André Fernandes Moreira.
Vice-presidentes: José Carlos Gonçalves
Eusébio; José Carlos Teixeira Barbosa;
e António Sérgio Gomes Carvalho.
Secretário: Ana Isabel Fernandes Pereira.
Tesoureiro: António Martins Catarino.
Vogais: Jorge Isidro Correia Parente; Nuno
Miguel Ferreira Soares; Tânia Andreia
Silva Ramos; Maria Conceição Fernandes
Pereira; e Ermelinda Maria Lopes Laúndos.

Conselho Fiscal
Presidente: José Alberto Salgado da
Silva. Vice-presidente: José Alves da Silva.
Secretário: Andreia Filipa Carreira Moreira.

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

Não ande a pé.
Vá de Táxi.
Táxi Euro 2004 em Aguçadoura

In Memoriam

Agradecemos a todas pessoas pela
ajuda que deram para a compra de uma
nova cadeira de rodas para a Teresa Lima
Moreira.

Manuel Leandro Costa Moreira
Nasceu para o mundo a 12‑11‑1932
Adormeceu no Senhor a 15‑07‑2017

José Manuel Gomes Dourado
Tm. 914 093 941
Talho: Rua da Codixeira, 391 – Tel. 252 618 290
Aguçadoura – 4495-025 Póvoa de Varzim
Resid.: Rua Nossa Senhora da Boa Viagem, 142
Tel. 252 601 097 – 4570-209 Estela

Eduardo Rodelo
Pintor Especializado
INTERIORES • EXTERIORES • SOALHOS • LACAGENS

Maria Isabel de Sousa Pinto Vieira

LÉBASITÁXI, LDA. Telem. 962 311 090

Fátima Silva Alves

Nota de agradecimento

TALHO NOVO
de Laudemiro Junqueira

e naturalidade. Para os mais novos, era
desconhecido o ambiente de trabalho
numa casa com família tão numerosa,
cozinha tão polivalente, distribuição de
tarefas tão eficiente, vida tão difícil e ao
mesmo tempo tão partilhada e confiada
a Deus na oração. Os menos jovens
puderam recordar com saudade esses
verdadeiros momentos de vida familiar,
dando graças à mesa, rezando o terço,
enquanto decorriam os assuntos do final
do dia, pedindo e dando a bênção, que
de Deus nos vem.
Na recriação da descoberta do
campo masseira, foi dada uma ideia, em
miniatura, da dimensão real do campo
e dos valos.
No que se refere ao “Ramo d’Obra”,
ninguém poderá queixar‑se da qualidade
nem da quantidade, muito menos do
ambiente que foi, de facto, digno de
inesperados foguetes e vivos aplausos,
no 13 de Agosto de 2017.

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

Manuel Leandro Costa Moreira,
partiste para a eternidade;
chorar por ti, sinal de dor,
rezar por ti, sinal de amor;
vai, connosco fica a saudade.
Imensa seja a paz que adquiriste
na vida, com os bens ao teu alcance;
sais da vida, mas não da nossa,
nossas preces, tua alma adoça,
Deus te dê o eterno descanso.
Que o Céu seja a tua morada
na companhia dos santos,
gozando os bens feitos na Terra,
pois no Céu só amor encerra
onde só existe encantos.
Manuel: vais, a família fica
com sentimentos de amor,
que já terás o Céu por herança,
mas ficam todos na esperança
que rogues por eles ao Senhor.
um parente – Ilídio Salgado Ribeiro
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Memórias

do

Passado

NAVAIS

REMÉDIOS CASEIROS, CRENDICES E BENZEDURAS
A crença Divina e a falta de meios
económicos na maioria do nosso povo,
era de tal forma expressiva, que levava as
pessoas a procedimentos pouco convencionais,
recorrendo a rituais ancestrais, acreditando
com muita fé na sua cura.
A sabedoria popular era transmitida
de geração em geração e aplicada com
muita convicção, carinho e fé, em todos os
procedimentos efetuados, sobretudo pelas
pessoas mais velhas que tinham herdado essa
sabedoria dos seus familiares mais próximos.
O médico só era consultado em casos
muito graves, em que a medicina popular
não pudesse resolver.
Existiam em Navais muitas pessoas que
tinham adquirido esses conhecimentos e
exerciam essa prática muito frequentemente,
com a ajuda de ingredientes caseiros,
sobretudo com ervas ditas medicinais, que
conheciam muito bem, apanhadas nos prados
e baldios, acompanhadas de rezas, benzeduras
e rituais antigos, lá iam curando os males
da época.
A tia Rosa da Cabreira era perita na cura
de vários males com a ajuda das chamadas
“sanguessugas” que tinha dentro de um pote
de barro.
Quando alguém tinha uma grande
pisadura, ela colocava esses bichos no local e
elas iam sugando todo o sangue contaminado
até obter a cura desejada; terminada essa
operação, eram guardadas para uma próxima
vez e usadas para a cura de outros males.

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

Também havia quem talhasse o ar, o
sol e o enguiço às crianças, que se fazia da
seguinte forma:
Para talhar o enguiço – colocava duas
claras de ovo de galinha preta num guardanapo
de linho, com dois olhinhos, antes do nascer
do sol, e durante três dias, sobre o umbigo
da criança, e rezava o credo em cruz.
– Quando as crianças permaneciam muito
tempo ao sol, ficavam doentes e era preciso
talhar o sol. Colocava-se um copo de água
fria em cima de um guardanapo na cabeça e a
água com a temperatura excessiva da criança,
ficava quente e fazia-se a seguinte reza.
“S. Clemente, que pelo mundo andou, sol
de Assuão talhou, com que talharia, com um
copo de água fria, entre as onze e o meio‑dia,
pai‑nosso, avé‑maria.”
– Para talhar a inveja, colocava-se um
prato com água e um pouco de azeite e depois
com um ramo de oliveira benzido no dia de
ramos se mexia e pronunciava:
“Dois te botaram, três te tiraram”.
Para a trovoada: de imediato se acendiam
velas benzidas e queimavam-se folhas de
oliveira, também estas benzidas no dia de
Ramos, que era no domingo antes da Páscoa
e se pronunciava as seguintes frases: “Senhor,
levai esta trovoada, para o monte de maninho,
onde não haja pão nem vinho, nem bafinho de
menino, nem areia de sal, nem coisa que faça
mal. S. Jerónimo e Santa Bárbara, ouço uma
voz do Céu, da Divina Majestade, valha‑me
o poder do Céu, e da Santíssima Trindade”.
Repetia-se estas frases várias vezes até que
a trovoada abrandasse e é por isso que ainda
hoje se diz: só te lembras de S. Bárbara
quando troveja.
Para o vento: “Vento vai para as areias
grossas, Credo em Cruz, Valha-me o Santo
nome de Jesus”.
Quando o marido ou outro familiar
demorava muito tempo a chegar a casa,
deitava-se um bocado de couro de vaca seco
Rua das Flores, 27 – 4495-034 Aguçadoura – Tel. 252 602 374 – Tlm. 936 602 540

Aeróbica
Ballet

Zumba

Rua da Boucinha, 20
Telef. 252 601 375
AGUÇADOURA – Póvoa de Varzim

Hip Hop
Step
Musculação

no lume, para ele regressar mais rapidamente
a casa.
Quando os cães uivavam estavam a
pressentir a morte nos arredores, para os
fazer calar, colocava-se um tamanco do pé
esquerdo atrás da porta e o cão parava de
uivar.
Quando se cozia a fornada, depois de
amassada, desenhava-se uma Cruz em cima da
massa, colocava-se um cebola descascada em
cima e fazia-se a seguinte reza para levedar
o pão: “São Remédio te levede, São Vicente
te acrescente, São Romão te faça pão, em
louvor de S. João”.
Quando uma criança ganhava medo de
alguma coisa, recorria-se a um carpinteiro,
que se chamasse José, para este cortar o
medo, passando o seu serrote por cima da
criança três vezes em cruz.
Contra o mau‑olhado; fazia-se a seguinte
oração; “Nossa Senhora defumou o seu amado
filho para bem cheirar, eu também defumo o
meu para que todos os males se curem e o
bem entrar”. “Deus encante quem te encantou,
dentro deste corpo este mal entrou, assim
como o sol nasce na terra e se põe no mar,
que todos estes males para lá vão passar”.
Outras curas: – A asma: era curada
fumando-se com figueiras do inferno; às
bichas: esfregava-se a cabeça com alho e
chás de hortelã, à bronquite: defumava-se
com eucalipto, à febre: lavava-se o doente
com água fria e esfregava-se com urtigas. às
bexigas: eram curadas com chás de barba de
milho e carqueja.
Acreditava-se que não se devia brincar
com a sombra, nem contar as estrelas no
céu, porque faziam nascer verrugas, mais
conhecidas por cravos.
Havia aversão às cobras, borboletas pretas
e morcegos, porque se acreditava que estes
tinham sido criados pelo diabo.
Quem matava um gato tinha sete anos de
atraso na sua vida e se uma rapariga pisasse o
rabo de um gato ficava solteira para sempre.
Quando se comprava um animal ou
objecto de valor, colocava-se de imediato
um laço vermelho, para evitar a inveja.
Os terços, medalhas e crucifixos não
tinham nenhum valor para a fé, se não fossem
benzidos pelo Padre da freguesia.
Muitas outras doenças eram supostamente
curadas com a ajuda da sabedoria popular,
recorrendo sempre as ervas medicinais e
álcool.
Eram estas crenças que faziam com que as
pessoas tivessem temor a Deus e respeitassem
o desconhecido.
José Serra Moreira
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NOTÍCIAS BREVES
Os nossos nonagenários
aniversariantes
No decorrer dos últimos dois meses,
é de nosso conhecimento que cinco
conterrâneos nossos, na casa dos 90,
celebraram o seu aniverário e que nós
registamos com agrado.
Assim, no dia 9 de Julho, a D.
Joaquina Fernandes Lino, residente na
Rua de Feital, completou 92 anos de
idade; depois, durante o mês de Agosto,
no dia 5, o Sr. Manuel Boucinha Gomes,
a residir no Canadá com seus filhos e
netos, celebrou o seu 93.o aniversário;
no dia 9, o Sr. Albino Junqueira Lima,
residente na Rua da Codixeira, cumpriu
92 anos de vida; no dia 10, a D. Laurinda
Torres de Carvalho atingiu os 90 anos
e, no dia 24, a D. Maria Rosa Palmeiro,
residente na Rua de Santo André de
Baixo, completou 95 anos.
“Terra Viva” felicita estes nossos
estimados idosos e deseja‑lhes muita
saúde e vida junto dos seus.

Falecimentos
no Canadá e no Brasil
Num dos primeiros dias de Julho
passado faleceu,
no Canadá, onde
estava emigrado, o
nosso conterrâneo
Augusto Boucinha
Torres, com 57 anos
de idade, vítima de
doença grave.

Restaurante

“O Marcelino”
Grelhados

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

Já no mês de Agosto chegou até nós
a notícia do falecimento doutro nosso
conterrâneo, de seu nome José Gomes
Moreira, com 75 anos de idade, que se
encontrava redicado no Brasil, na cidade
de S. Paulo, desde muito jovem. Até à
idade em que emigrou, morava em casa
de seus pais no topo poente da Rua da
Imaculada Conceição.
Às famílias enlutadas “Terra Viva”
apresenta condolências.

Solidariedade para com
as vítimas dos incêndios
A nossa comunidade também
correspondeu à onda de solidariedade
a favor das vítimas dos incêndios de
Pedrógão Grande, contribuindo com o
produto do peditório das missas de um
domingo do final de Julho, cuja receita
foi de 2.300,00 €.

Sorteio
nas Festas da Padroeira
Como nos anos anteriores, a Comissão
de Festas promoveu um sorteio de vários
artigos, cujo resultado foi o seguinte:
1.º n.º 4619 – Mandim (Conjunto de
Móveis) Barros Mobiliário; 2.º n.º 5516
– Salete (Televisor LCD) Paulo Moreira;
3.º n.º 2014 – Octávio Torres (Máquina
de Secar Roupa) Electro Queirós; 4,º
n.º 5056 – Manuel David (Carpete)
Móveis Alcaide; 5.º n.º 6487 – Sérgio
Secundino (Sofá) Estofos Aguiar; 6.º
n.º 4854 – Emília Pinho (Máquina de
Aparafusar) Bosh; 7.º n.º 4796 – André
Lima (Telemóvel) Comuniq Mais; 8.º
n.º 2892 – Carmelinda Rio (Espremedor
de Citrinos); 9.º n.º 4436 – Hildeberto
Lino (Telemóvel) Paulo Moreira; 10.º n.º
4947 – Paulo Costa (Auricular Bluetooth)

Rica terra…
Boa gente!
AGUÇADOURA é terreiro
Animado o ano inteiro.
Suas danças são os viras
E seus bailes rodas‑vivas…
Sempre, sempre a trabalhar,
Sempre, sempre… sem parar.
Seus campos são arraiais
Erguidos dos areais:
Suas obras são orquestras
De música sempre em festas…
Por levarem bons desejos
E seus frutos em cortejos.
Sem tristeza nem fadiga,
Sua gente é sempre amiga!
É gente muito bairrista,
Alegre, nunca egoísta.
Ama a Deus e tem canseira
P’ra ser em tudo… a PRIMEIRA!
• • •
Por se enquadrar no tema do
fim‑de‑semana cultural promovido
pelo Grupo Cultural e Recreativo
Aguçadourense (G.C.R.A.), dedico
este poema (escrito em 18 de Abril
de 1987), com carinho, estima e
gratidão aos leitores de “Terra
Viva”.
Fátima Silva Alves

A INFORMÁTICA PERTO DE SI!

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

Comuniq Mais; 11.º n.º Ramiro Valentim
(Balança); 12.º n.º 6006 – Filipe André
(Carregador Portátil) Comuniq Mais;
13.º n.º 3564 – Manuel do Paço (Prémio
Surpresa) Comissão de Festas.

Tel. 252 601 534
Tm. 968 015 488

Software de Gestão e Facturação
Reparações de Portáteis e Computadores
Tinteiros e Toners - Originais e Reciclados
Sistemas de Vigilância e Alarmes
Business Partner

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

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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COLUMBOFILIA

FUTEBOL
VARZIM SPORT CLUB (II LIGA)
O campeonato do segundo escalão de
futebol nacional vai já na 5.ª jornada, e
o Varzim, a única equipa que importa
analisar, já demonstrou como se vai
comportar, a nível competitivo, nesta
época agora iniciada.
No primeiro jogo, no seu estádio,
frente ao Guimarães B, alcançou um
triunfo folgado por 3‑0, tendo obtido
igual resultado na última jornada, ao
receber o Penafiel. No entanto, nos
encontros anteriores perdeu dois, contra
o Leixões e o Benfica B, ambos por 2‑1,
e conseguiu um empate a um golo na
recepção ao Gil Vicente, pelo que soma
agora 7 pontos e ocupa a 8.ª posição na
tabela classificativa.
A procissão ainda vai no adro, como
costuma dizer‑se, pelo que muita coisa
pode acontecer no decorrer da prova,
que dura vários meses, mas já dá para
fazer uma ideia e uma avaliação de como
a equipa poveira se vai comportar em
termos competitivos.
Na próxima jornada o Varzim
desloca‑se a Famalicão para defrontar
a equipa local, ambas com os mesmos
pontos.
AGUÇADOURA FUTEBOL CLUBE
A Direcção do Aguçadoura F. C.
informa que o campeonato da nova
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época de futebol terá início no mês
de Setembro, mais concretamente nos
dias 23 e 24, nos escalões de Infantis,
Juvenis e Seniores. Na primeira jornada
as nossas equipas deslocam‑se ao terreno
do Amorim.
Informa, ainda, a Direcção que os
jogos a realizar no campo do Aguçadoura
serão disputados no campo do Navais, em
virtudde de o “Estádio AG‑81” entrar em
obras para implantação de relva sintética,
no campo de futebol de 11 e no de 7, e
também a remodelação dos balneários e
outras estruturas anexas.
Do mesmo modo informa também que
as cotas para a época 2017/2018 já estão
em pagamento. Para as regularizar, assim
como para a inscrição de novos sócios,
é favor dirigir‑se ao “Café Dunas”, onde
as camisolas e os polos da nova época
já estão à venda.
A Direcção

David do Paço Correia, campeão na
S. C. Vila do Conde.
A columbofilia desde à muitos anos
que é uma modalidade desportiva que
tem muitos praticantes em Aguçadoura.
Já foram alguns ao longo dos anos
os Aguçadourense que foram campeões,
no entanto há já mais de dez anos que
ninguém ganhava um campeonato geral.
Aconteceu este ano, em 2017, em que
o David da Sociedade de Columbofilia
de Vila do Conde venceu. “Terra Viva”
felicita o David e os filhos que muito o
ajudaram a conquistar este feito brilhante
que conseguiu com todo o mérito.
Parabéns.

O David do Paço com um dos seus pombos vencedores

Sunset Trail da Póvoa de Varzim
Realizou-se, no passado dia 19 de
Agosto, a primeira edição do Sunset
Trail da Póvoa de Varzim, uma prova
que percorreu as freguesias de Navais,
Aguçadoura, Aver-o-Mar, Estela e
Apúlia, numa extensão de 19 km e
uma caminhada de 6 km com quase
200 atletas, uma prova de atletismo na
variante de trail percurso em estradões de
terra batida trilhos; no final a opinião dos
participantes foi muito positiva, sendo
um momento de convívio e da prática
desportiva ao ar livre.
A prova foi vencida pelo atleta francês
Stephane Vautier, que foi o mais rápido
a cumprir os quase 20 quilómetros do
percurso que partiu e chegou a Navais;
o atleta gaulês demorou uma hora e
22 minutos a fazer a prova. No sector
feminino, coube a Conceição Tenda, da
equipa Gaia Trail, subir ao lugar mais
alto do pódio
Desde já o agradecimento a todos
os participantes, aos colaboradores e
todos os patrocinadores deste evento;

fica desde já marcada nova edição para
o próximo ano.
Fica o apontamento das provas
agendadas pelo Centro Desportivo e
Cultural de Navais para os próximos
tempos; são elas: as 3 Horas de Resistência
que vão ter lugar no Parque da cidade
da Póvoa de Varzim, no próximo dia 22
de Outubro, e o Ultra Trail de Póvoa
de Varzim, que será dia 28 de Janeiro
de 2018, no Parque Desportivo Alberto
Silva – Campo de Futebol de Navais.,
Fica o nosso convite a participarem
nestes eventos.

