
Propriedade:    AGUÇADOURA, Julho-Agosto de 2013  
Junta de Freguesia de Aguçadoura Ano XXIV — N.o 152

(Continua na página  6)

Na última semana do mês de Julho 
decorreram as festividades em honra de 
Nossa Senhora da Boa Viagem, cujo pro-
grama, elaborado pela nova Comissão de 
Festas, integrava vários números atractivos 
que fizeram afluir à nossa terra um número 
incontável de pessoas das localidades vizi- 
nhas e mesmo de outros pontos mais distantes.

A nova comissão, que este ano iniciou 
o seu mandato, esforçou-se na elaboração e 
organização do programa, que se compunha 
de diversos eventos populares, desde o 
folclore aos conjuntos musicais, sempre do 
agrado da gente nova e não só, do desfile de 
bicicletas e trajes antigos à sempre apreciada 
corrida de cavalos, na pista do novo parque 
de lazer, junto ao campo de futebol, com que 
se encerraram as festas.

No programa religioso é de destacar a 
Procissão de Velas, que é sempre na noite 

A últimA sessão dA AssembleiA de FreguesiA
Em 3 de Setembro rea- 

lizou-se a última reunião da 
Assembleia de Freguesia, 
terminando assim a qua-
dratura política para esta 
Assembleia e para a Junta de 
Freguesia. Foram convidados 
todos os partidos que têm 
assento na Assembleia a 
pronunciarem-se sobre a 
vivência destes 4 anos. 

Em 1º lugar usou da 
palavra a Dr.ª Esmeralda 
Valentim, em representação 
do CDS-PP, referindo que era porta-voz da 
população que lhe fazia algum reparo em 
relação a situações concretas. Enalteceu o 
trabalho, a compreensão e união entre todos.

Em 2º lugar falou a Dr.ª Elisabete Gomes, 
em representação do PS, que se centrou 
na relação e  no ambiente entre todos os 
membros da Assembleia como elemento 
positivo para o bom andamento dos trabalhos. 
Diz ter sido uma experiência muito  positiva 
a sua participação neste órgão autárquico.

Em 3º lugar o Eng. Alexandre Furtado, 
em reprentação do PSD, referiu-se à impor-
tância do partido em Aguçadoura. Todos 
os Presidentes da Junta eleitos foram pelo 
PSD. Salientou o empenho dos membros da 
Assembleia nas atividades da Junta e  o bom 
relacionamento político. 

De seguida coube-me a mim fazer uma 
intervenção, que resumo assim:

Com as próximas eleições, em 29 de 
Setembro de 2013, terminamos mais um ciclo 
da nossa história.

No próximo dia 24 de Outubro completa 
Aguçadoura 80 anos como freguesia.

Até 1836, Aguçadoura, lugar de freguesia 
de Navais, pertenceu ao Município de 
Barcelos, passando nesse ano para o 
município da Póvoa de Varzim.

Em 1933 houve a desanexação de Navais 
formando-se a freguesia por Decreto-Lei N.º 
23.164 de 24 de Outubro.

Em 2011 foi elevada à categoria de vila 
pela Lei nº41 de 22 de Junho.

Neste mês, com as eleições autárquicas, 
fica novamente unida a Navais formando a 
união Aguçadoura/Navais.

Recordemos estes factos que demonstram 
todo o percurso histórico em que Aguçadoura, em 
tão pouco tempo, deu passos de gigante no seu 
desenvolvimento sócio-cultural e patrimonial.

Recuando no tempo, temos de reconhecer 
a motivação, o dinamismo e a luta que 

travaram os nossos antepassados para a 
criação da freguesia.

Todo o processo se iniciou com a cons- 
trução, em 1874, da capela dedicada a 
Nossa Senhora da Boa Viagem, onde já 
se realizavam praticamente todos os actos 
de culto o que levou a unir ainda mais a 
população, desejando a independência.

Desde aí o processo nunca mais parou, 
até que foi conseguido este objectivo, em 
1933. Formada a Freguesia, no ano seguinte, 
em 1934, é criada a Paróquia.

Ao longo destes anos é de salientar a 
acção de todos os autarcas,  que se empenha- 
ram no desenvolvimento desta terra, a par 
do dinamismo dos párocos e do empreen-
dedorismo do povo em geral, chegando 
Aguçadoura ao patamar em que se encontra 
hoje, como é reconhecido por todos

Convidado pelo Sr. Padre Pedrosa, iniciei 
a minha actividade ao serviço da Paróquia, 
em 1975, colaborando simultaneamente 

As Festas em honra da nossa Padroeira

(Continua na página  7)
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Amigos do nosso Jornal

Serviço de Apoio Domiciliário
Contactos: 252 602 703 / 916 220 109

clinicastoandre@iol.pt

Cuidamos de si e dos seus no aconchego do seu lar…

Serviços Disponíveis:
•   Higiene Pessoal Diária
•   Alimentação Diária
•   Limpeza do Lar e roupas
•   Preparação da Medicação
•   Consultas Médicas / Enfermagem
•   Análises Clínicas, ECG
•   Reabilitação / Fisioterapia
•   Acompanhamento / Companhia
•   Assistência Social

Continuamos a publicação dos nomes das pessoas 
que contribuíram com donativos para custear as 
despesas com a feitura e envio do jornal “Terra Viva”, 
facto que a Junta de Freguesia agradece.

Joaquim Alves Ribeiro 15,00 €
Manuel José Zeferino Eusébio 8,30 €
Manuel Alberto Gomes (Canadá) 20,00 €
José Otílio Gomes 20,00 €
Motoclube da Caturela 10,00 €
JIlídio Martins da Costa 20,00 €
Alzira Pereira Correia 5,00 €
Franklim Torres do Paço (Suíça) 20,00 €
José Martins Eusébio (França) 20,00 €
Evaristo Martins da Costa (Brasil) 50,00 €
Alzira Martins da Costa (Brasil) 50,00 €
José Alberto Ribeiro Moreira 10,00 €
Maria Adelaide Pires Alves (Canadá) 30,00 €
Maria Augusta Lourenço (Alemanha) 25,00 €
Virgílio Gomes (Canadá) 50,00 €
Isaías Costa 20,00 €
Zulmira Rodelo de Sá (Canadá) 40,00 €
Maria Arminda  da Costa (Canadá) 20,00 €
Manuel Torres da Silva (França) 20,00 €
Maria da Conceição Silva (Suíça) 30,00 €
Carlos Morim (Suíça) 20,00 €
José Manuel Azevedo 5,00 €
Amadeu Fontes da Costa 25,00 €
Adelino Fernandes da Silva 5,00 €
Natália Pires 10,00 €
Manuel Alves da Silva 10,00 €
Amélia Barão 20,00 €
Arnaldo Ferreira (Canadá) 50,00 €
Alípio Torres (França) 25,00 €
Fernando Alves Martins (Suíça) 15,00 €
José Moreira (França) 20,00 €
José Lima Boucinha  (França) 50,00 €
Vítor Manuel Lima Rodrigues (Córsega) 20,00 €
Dr. Rui Fernando Pelayo (Sto. Tirso) 40,00 €
Irene Alves (Suíça) 20,00 €
João Carlos G. Lopes (Córsega) 30,00 €
Maria Amélia Hipólito Lima (Canadá) 25,00 €
José Gomes Ribeiro (Canadá) 50,00 €
Anónimo (Canadá) 50,00 €
Manuel Lima Martins (França) 20,00 €
José Ferreira 10,00 €
Alberto Moreira Martins (França) 20,00 €
José Ferreira 10,00 €
Maria Celeste Lima Rodrigues (Córsega) 20,00 €
Alberto Moreira Martins (França) 20,00 €
Manuel José Zeferino (Navais) 5,00 €
Albino Rodrigues (França) 20,00 €
Carlos Resende (Suíça) 20,00 €
Lúcia de Jesus Inácio (França) 20,00 €
Leonilde Inácio (França) 20,00 €
José Dimas (França) 20,00 €
Manuel Viana (Suíça) 10,00 €
Geraldo Ferreira 5,00 €
Ester Ribeiro (França) 20,00 €
Fernando Boucinha Soares (Canadá) 40,00 €

Parte Sul da Rua Sto. André de Baixo

Manuel Correia Alves (Assunção) 10,00 €
Arnaldo Silva 10,00 €
Manuel Dias Gomes [Rosinha] (Suíça) 100,00 frcs.
Júlia Azevedo Oliveira 5,00 €
Maria Moreira da Costa 2,00 €
Vitória Augusto 2,00 €
António da Costa Dias 5,00 €
Alberto Gonçalves Figueiredo 5,00 €
Manuel do Paço 5,00 €
Avelino Vieira da Costa 10,00 €
Manuel Gonçalves Figueiredo 5,00 €
Manuel Novo 1,00 €
Isabel Loureiro Tomás 5,00 €
Maria Gomes Ferreira 2,00 €
Manuel Palmeiro Dias 5,00 €
Renato Lima 5,00 €
Ramiro Zeferino Correia 5,00 €
António Joaquim 1,00 €
José Eusébio de Oliveira 10,00 €
Manuel Eusébio e irmã Otília 20,00 €
Olinda de Oliveira 5,00 €
Domingos de Oliveira 5,00 €
Rosa Baptista 2,00 €
Alfredo Gomes Torres 5,00 €
Ana Narciso 5,00 €
Manuel da Costa Ferreira 5,00 €
Ramiro da Silva Correia 5,00 €
Salão Sofia (Cabeleireira) 5,00 €
Restaurante Raimundo 5,00 €
José Carlos Soares Moreira 5,00 €
Manuel Carvalho Ferreira 5,00 €
José Morais Moreira 5,00 €
Manuel Flores (Alice Dias) 5,00 €
Maria de Fátima Eusébio Rodrigues 5,00 €
Albino Torres 10,00 €
Américo da Silva Correia 5,00 €

Em 28 de Agosto de 1963, há 50 anos, 
Luther King afirmou num discurso:

“Eu tenho um sonho…
… Que os homens, um dia, se 

ergam e compreendam que foram 
feitos para viverem uns com os 
outros como irmãos.

… Que um dia as barrigas 
vazias ficarão cheias, a fraternidade 
seja mais do que uma simples 
palavra no final de uma oração.

… Que um dia a guerra acabe, 
os homens transformem as espadas 
em relhas de arado e as suas 
lanças em foices, as nações deixem 
de lutar entre si e nunca mais 
enfrentem a guerra.

Com esta fé saberemos esculpir 
uma pedra de esperança nas 
montanhas do desespero.

Com esta fé poderemos trabalhar 
juntos, orar juntos, lutar juntos, 
conservar a liberdade juntos.

Esse será um dia maravilhoso. 
As estrelas da manhã cantarão 
em uníssono e os filhos de Deus 
soltarão gritos de alegria.”

(Martin Luther King, líder da população negra 
americana; recebeu o Prémio Nobel da Paz, em 1964, 
e foi assassinado em 1968, com 39 anos de idade.)
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MOVIMENTO PAROQUIAL

Baptismos

EM JULHO
07 – Leonardo Dias Valentim, filho de 

Miguel Otílio Valentim Torres e de Maria 
Dias Torres, residentes na Rua do Rio.

13 – David Oliveira Torres, filho 
de André Alexandre Carreira Torres e 
de Laurinda Cristina Pinheiro Oliveira, 
residentes na Rua da Caturela.

27 – Kelly Pinheiro Moreira, filha de 
Manuel Novo Moreira e de Vera Lúcia Fer- 
nandes Pinheiro, residentes na Rua da Ilha.

EM AGOSTO
03 – Leonardo Dias Fernandes, filho 

de José Manuel Fernandes Gavina e de 
Tânia Maria Viana Dias Gavina, residentes 
na Travessa da Caturela.

04 – David Oliveira Silva, filho de Rui 
Manuel Oliveira Silva e de Cândida Maria 
Neves de Oliveira, residentes na Rua de 
Sto. André de Baixo.

– Miguel Martins dos Santos, filho 
de Mauro Ricardo Campos dos Santos 
e de Sílvia Fernanda da Costa Martins, 
residentes na Travessa da Igreja.

10 – Laura Eloides Johana Legeleux 
e Liliana Patrícia Juliana, ambas filhas 
de Benoit Raymond Mar Legeleux e de 
Tânia Patrícia da Costa Faria, residentes 
na Rua do Rio.

– Tiago Correia Mota, filho de Rui 
Alexandre Miranda Carvalho da Mota e de 
Maria de La Salete da Costa Correia Mota, 
residentes na Rua das Laceiras.

– Luna Vieira Freitas, filha de Filipe 
Manuel Guimarães Freitas e de Rosa Maria 
da Silva Vieira, residentes na Travessa da 
Praia.

11 – Afonso Augusto Fernandes, filho 
de Marco Paulo Barros Fernandes e de 
Susana Filipa Ferreira Augusto, residentes 
na Travessa Sto. André de Baixo.

– Leandro Pierre Maciel, filho de 
Fernando Pedro Correia Maciel e de 
Charlie Bouthy Maciel, residentes na Rua 
Sto. André de Cima.

– Clara Fontes, filha de Cristóvão 
Leituga Fontes e de Raquel Sofia Lourenço 

da Costa Fontes, residentes na Rua Novo 
Horizonte.

– Martim Eusébio da Silva, filho de 
Manuel Alberto Rodrigues da Silva e de 
Fátima Cristina Dias Eusébio, residentes 
na Rua Sto. André de Baixo.

15 – Afonso Santos Oliveira, filho 
de José Carolos Pimenta de Oliveira e de 
Ana Maria dos Santos Barros, residentes 
na Rua de S. Bento.

17 – Martim Maia da Costa, filho de 
Ricardo Barbosa da Costa e de Tânia Filipa 
Ramos Maia, residentes na Rua da Praia.

– Lucas Araújo da Silva, filho de 
Vítor Fernando Nunes da Silva e de Vera 
Lúcia Sá Araújo, residentes na Travessa 
das Mimosas.

– Lara Parente da Costa, filha de 
Ilídio Miguel Araújo da Costa e de Sílvia 
Raquel Dourado Parente, residentes na Rua 
de Sto. André de Baixo.

18 – Eduarda Kozlova Torres, filha 
de Marcelo Gonçalves Torres e de Kozlova 
Ekaterina, residentes na Rua das Flores.

– Tomás André da Costa Silva, filho de 
Rui André de Jesus Silva e de Diana Paulo 
da Costa Silva, residentes na Rua do Parau.

– Margarida Maciel Andrade, filha 
de António Manuel Moreira Andrade e de 
Cristina Maria Martins Maciel Andrade, 
residentes na Travessa da Igreja.

– Rodrigo Manuel Eusébio da Silva, 
filho de Hugo Miguel Sousa da Silva e de 
Maria Alice da Silva Eusébio, residentes 
na Rua da Ilha.

– Tiago Miguel Eusébio Lampreia, 
filho de António José Dias Lampreia e de 
Maria Alice da Silva Eusébio, residentes 
na Rua da Ilha.

– Diogo Alexandre Leite Moreira, 
filho de Alexandre Manuel Almeida 
Moreira e de Rosa Maria Fontes Leite, 
residentes na Rua do Parau.

25 – Carlos Martim Santos Campos, 
filho de Vítor Manuel Ferreira Campos e de 

Elisabete Carvalho dos Santos, residentes 
na Rua de Sto. André de Cima.

– Kiara Cruz do Paço, filha de Pedro 
Miguel Cruz do Paço e de Naryulkys Cruz 
do Paço, residentes no Loteamento Social.

Casamentos

EM AGOSTO
03 – Hélder Fernando Eusébio da 

Costa, de 27 anos, desta freguesia, filho 
de Fernando de Sá Gomes da Costa e de 
Custódia Carvalho Eusébio, com Georgina 
da Costa Dourado, de 20 anos, desta 
freguesia, filha de Manuel Martins Dourado 
e de Maria Isabel Torres da Costa.

– Rui Miguel Torres da Cruz, de 
33 anos, desta freguesia, filho de Manuel 
Garcia Ferreira da Cruz e de Maria das 
Dores de Araújo Torres, com Matilde da 
Silva Nunes, de 31 anos, de Aver-o-Mar, 
filha de Luís de Barros Nunes e de Silvina 
Flores da Silva Barros.

– José Fernando Loureiro Moreira, 
de 25 anos, de Marco de Canaveses, filho 
de Albano Joaquim Loureiro Moreira e de 
Maria de Lurdes Loureiro Teixeira, com 
Alexandra Maria Moreira Machado, de 
23 anos, desta freguesia, filha de Manuel 
Alberto Carvalho Machado e de Joaquina 
Moreira Rodelo.

10 – Pedro Daniel Moreira Flores, 
de 27 anos, de Aver-o-Mar, filho de 
José Flores Novo e de Maria Engrácia 
Moreira Novo, com Ana Cristina Matias 
Fernandes, de 23 anos, desta freguesia, 
filha de José Celestino Ferreira Fernandes 
e de Ana Leite Matias.

11 – Pedro Miguel Pinho e Silva, de 
28 anos, de Fiães – Feira, filho de António 
da Conceição e Silva e de Maria Rosa 
Ventura de Pinho, com Sandrina da Silva 
Moreira, de 23 anos, desta freguesia, filha 
de Manuel António da Silva Moreira e de 
Rosa Maria Gomes Moreira.

17 – Carlos Octávio Macedo Matias, 
de 24 anos, de Laundos, filho de José 

CONTINUA A SEGUIR
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NOTÍCIAS BREVES
Carlos Matias da Silva e de Maria das 
Dores Domingues Macedo, com Tânia 
Gomes Faria, de 23 anos, desta freguesia, 
filha de António Fernandes Ervalho de 
Faria e de Maria Miana Gomes de Faria.

– José Manuel Correia Bouça-Nova, 
de 23 anos, desta freguesia, filho de José 
Lourenço Bouça-Nova e de Joaquina 
Miana Correia, com Maria de Jesus Lage 
Afonseca, de 27 anos, desta freguesia, filha 
de Manuel Fernando Morais Afonseca e de 
Armandina da Silva Lage Afonseca.

– Michael François Sousa da Paula, 
filho de Carlos António da Paula e de 
Maria Adelaide Oliveira e Sousa, com 
Sandra Sá da Cruz, ambos nascidos em 
França, filha de José Moreira da Cruz e de 
Maria Amélia Silva Costa.

24 – Marcelino Miguel Flores Maio, 
de 28 anos, de Aver-o-Mar, filho de 
Fernando da Silva Maio e de Alda Maria da 
Silva Flores, com Daniela Martins Novo, 
de 26 anos, desta freguesia, filha de Daniel 
Moreira Novo e de Maria da Conceição 
Gomes Martins.

31 – Pedro Miguel da Costa Afonso, 
de 29 anos, de Navais, filho de Manuel 
Alberto Gomes Afonso e de Virgínia Maria 
Torres da Costa, com Fátima Cristina da 
Silva Miranda, de 25 anos, desta freguesia, 
filha de José Manuel Cosme Miranda e de 
Maria Isabel Fontes da Silva.

Falecimentos

EM JUNHO
27 – Maria Gomes Martins, com 80 

anos de idade, casada com José Gomes 
da Costa, residente que foi na Rua de Sto. 
André de Baixo.

EM JULHO
26 – Silvina Gomes Correia, com 

76 anos de idade, casada com Manuel 
Martins Rosa, residente que foi na Rua 
da Caturela.

EM AGOSTO
15 – Aurélia Correia Gil, com 75 

anos de idade, viúva de Aparício Inácio 
da Conceição Torres, residente que foi na 
Rua Fiéis de Deus.

16 – Salvador Gonçalves da Costa 
Rodrigues, com 83 anos de idade, casado 
com Rosa Junqueira Alves Lima, residente 
que foi na Rua da Trindade.

20 – Américo Eusébio Gomes, sol-
teiro, com 61 anos de idade, residente que 
foi na Travessa do Parau.

30 – Laurinda Gomes Vieira, com 
74 anos de idade, casada com Franklim 
Fernandes do Padre, residente que foi na 
Rua Fiéis de Deus.

Aniversário dos mais idosos
Como habitualmente o fazemos, noti-

ciamos mais alguns aniversários de conter-
râneos nossos que atingiram a barreira dos 
90 anos, e que entretanto ocorreram após a 
última publicação do nosso jornal. Aliás, só 
agora chegou ao nosso conhecimento que 
um casal da nossa terra ultrapassou essa 
meta, há já alguns meses.

Embora tardiamente, achamos que não 
devíamos deixar passar esse acontecimento 
sem o referir aqui, e manifestar ao certa-
mente mais idoso casal desta comunidade 
o nosso carinho e apresentar-lhe as nossas 
felicitações pela sua provecta idade e ainda 
em boas condições físicas.

Esse casal, que reside na Rua do 
Granjeiro, é constituído pelo Sr. Manuel 
Miana, como é conhecido, mas de seu 
nome completo Manuel António Valentim 
Correia e sua esposa D. Maria Boucinha 
Gomes, que completou 90 anos no dia 19 
de Janeiro deste ano, enquanto o seu marido 
os cumpriu no dia 3 de Abril passado.

Também no dia 19 de Julho último, 
outro conterrâneo nosso, o Sr. Manuel Gil, 
residente no Loteamento Social, fez 92 
anos de idade; e, em 24 de Agosto findo, 
a D. Maria Rosa Palmeiro, residente na 
Rua de Sto. André de Baixo, completou 
91 anos de vida.

“Terra Viva” felicita estes nossos con-
terrâneos e augura-lhes ainda muita vida.

Horticultores ajudados pelo Governo
Conforme foi noticiado pela imprensa 

poveira, o Governo tornou público que, 
brevemente, vai disponibilizar um milhão e 
meio de euros para ajuda aos horticultores 
da área do concelho da Póvoa de Varzim, 
para fazer face aos graves prejuízos 
causados pelo mau tempo, no mês de 
Janeiro do corrente ano, em que foram 
destruídas ou seriamente danificadas muitas 
estufas e as culturas que nelas havia, o que 
foi largamente noticiado na altura, fazendo 
deslocar à área devastada a Ministra da 
Agricultura, solicitada pela HORPOZIM, 
através dos meios competentes.

As candidaturas às verbas do Ministério 
da Agricultura foram apresentadas pela 
HORPOZIM (Associação de Horticultores 
da Póvoa de Varzim), sediada em 
Aguçadoura, depois de vistos e avaliados 
os estragos causados pela intempérie, por 
técnicos daquele ministério.

Passeio-Convívio dos Idosos
À semelhança dos anos anteriores, a 

Junta de Freguesia vai proporcionar aos 
idosos da nossa terra mais um passeio-
convívio, a realizar no dia 10 de Setembro, 
que irá certamente agradar a todos, 
visitando terras e admirando paisagens, 
sempre do agrado de quem viaja.

As pessoas interessadas podem inscre-
ver-se na sede da Junta de Freguesia, no 
seu horário de funcionamento, ou no Posto 
dos Correios, instalado na antiga Escola 
da Boucinha.

A hora de saída e o local, como de 
costume, será às 08h00, junto ao Cruzeiro 
da Praia.

Abriu o Centro de Dia para Idosos
Nas instalações do nosso Centro Social 

Paroquial, no dia 9 do corrente mês de 
Setembro, começam a funcionar os serviços 
do Centro de Dia e o Apoio Domiciliário para 
idosos, cujas inscrições continuam abertas 
para as pessoas que estejam interessadas.

É um bem de que os aguçadourenses e 
não só podem usufruir e que só poderá ser 
bem apreciado depois de o utilizarem.

Também há ainda vagas para as 
crianças do Jardim de Infância, conforme 
foi divulgado nos avisos das missas 
dominicais.
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NOTÍCIAS DA JUNTA

Actividades Culturais

Estão abertas as inscrições para a 
Escola de Música, para as aulas de Dança 
e para Formação de Adultos.

O ATL da Junta já iniciou a sua 
actividade desde o início de Setembro, 
contando com cerca de meia centena 
de miúdos, prestando assim um apoio 
fundamental às famílias.

Limpeza dos rios

A Junta de Freguesia informa que a 
Agência Portuguesa do Ambiente (ex-
ARH) tem a competência da fiscalização 
de rios e ribeiros.

Vários têm sido os cidadãos que 
têm apresentado queixas sobre outros 
confrontantes com as linhas de água. 
Alertamos todos os confrontantes com 
rios ou ribeiros para que os limpem até ao 
final de Setembro, como a lei obriga. Caso 
contrário, poderão ser alvo de fiscalização 
por parte da Agência Portuguesa do 
Ambiente.

Rio das Laceiras

As obras de consolidação da rua 
paralela ao Rio das Laceiras começaram 
finalmente no início do mês. Embora 
a responsabilidade desta obra fosse da 
Agencia Portuguesa do Ambiente, a 
Câmara Municipal decidiu assumir a obra, 
para que esta possa ficar concluída antes 
da chegada do Inverno, de forma a evitar 
possíveis problemas.

Sanitários no Largo Campo de Futebol

O Espaço junto ao campo de futebol e 
ao parque de lazer terá muito brevemente 
instalações sanitárias dignas para todos 
aqueles que frequentam aquele espaço, 
assim como os frequentadores da praia.

As obras estão bastante adiantadas, 
estando prevista a sua abertura ainda 
durante este mês. Estas instalações contam 
com sanitários e com balneários que 
servirão de apoio à praia e às actividades 
desportivas como o surf.

Estas instalações terão também um 
espaço dedicado ao Surf, desporto que atrai 
cada vez mais jovens à nossa terra.

Eleições Autárquicas

A nova realidade administrativa alterará 
a gestão administrativa da nossa fregue-
sia, no entanto as realidades territoriais 
mantêm-se. Aguçadoura continuará a ser 
Aguçadoura e Navais continuará a ser 
Navais, apenas a Administração passará 
a ser feita pela União de Freguesias de 
Aguçadoura e Navais.

A Junta de Freguesia informa que as 
secções de voto manter-se-ão nos mesmos 
locais das eleições anteriores.

Quanto ao número de eleitor, este 
número mantém-se, no entanto para todos 
os eleitores recenseados em Aguçadoura, 
o número será precedido pela letra A. 
Exemplificando, o eleitor com o número 
1564, passará a ser o eleitor A – 1564.

A Junta de Freguesia encontra-se à 
disposição para qualquer esclarecimento 
sobre o próximo acto eleitoral.

Alexandre Furtado

A o  c a i r  d a 
tarde do dia 27 de 
Agosto, a nossa 
terra foi alertada 
pelas sirenes das 
a m b u l â n c i a s  e 
d a  v i a t u r a  d e 
emergência médica, 
fazendo prever que 
algo de grave se 

estava a passar na parte norte da povoação, 
para onde se dirigiram os meios de 
socorro.

Não tardou a saber-se que o motivo 
de toda aquela agitação era a tentativa de 
evitar a morte de um jovem de 14 anos 
que, encontrando-se numa estufa agrícola 
com outros irmãos na recolha de fios 
que prendem os tomateiros para o seu 
melhor crescimento, foi encontrado por 
eles já inanimado e com fios enrolados 
no pescoço, isto depois de se ter separado 
deles há algum tempo.

Chegados os meios de socorro, foi 
debalde todo o esforço dos bombeiros e 
depois da equipa de emergência médica, 
que entretanto também chegou ao local. 
O jovem Rui Miguel, muito activo e 
brincalhão, foi vítima de um acidente, disso 
não há dúvidas, que lhe provocou a asfixia 
e a fractura da cervical, mas nunca se 
saberá com exactidão quais os pormenores 
que o levaram à tragédia.

O Rui Miguel Lino Dourado era 
filho do Sr. Manuel Gomes Dourado e 
de D. Maria Arminda de Carvalho Lino, 
residentes na Rua do Granjeiro; era 
escuteiro do Grupo existente na nossa 
paróquia e praticava atletismo no Grupo 
Cultural Aguçadourense.

Toda a nossa população ficou chocada 
com a morte trágica deste adolescente 
quase jovem e não foi por acaso que, na 
missa do funeral, a igreja estava repleta 
de pessoas, incluindo o Grupo dos nossos 
Escuteiros, ao qual o Rui pertencia, e várias 
representações com estandartes doutros 
grupos das redondezas.

À família do Rui Miguel, dum modo 
particular a seus pais, “Terra Viva” manifesta 
o seu mais sentido e profundo pesar.

D. F.

Aconteceu tragédia
em Aguçadoura
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Local: Rua Central – AGUÇADOURA
Contacto: 918 803 113

– 3 Apartamentos T3 (c/ Garagem)
– 1 Loja Alvará de utilização: 2012/09/08

Bom-Humor

Encontro de Licenciados
de Aguçadoura

O desenvolvimento da nossa terra tem 
sido sempre notável, nomeadamente a nível 
cultural. Um aspecto a realçar é o grande 
número de Aguçadourenses com formação 
superior que cresceu de forma exponencial 
ao longo da nossa história.

Em virtude de várias pessoas sugerirem um 
encontro de licenciados de Aguçadoura, como 
forma de promover o convívio e criar uma rede 
de contactos, a Junta de Freguesia organizou 
um encontro realizado no passado dia 31 
de Agosto na Estalagem de Sto. de André.

Foi muito agradável presenciar um 
encontro de 19 pessoas, desde recém- 
-licenciados a aposentados, mas todos com 
um espírito muito jovem.

O grupo decidiu que o encontro passaria 
a realizar-se anualmente, em data a anunciar 
e foi criado um grupo de trabalho para 
contactar com todos os licenciados.

Alexandre Furtado

de quinta-feira da semana festiva, em que 
tomaram parte várias centenas de pessoas, 
e depois, no dia maior das festividades, a 
Missa Solene, pelas 11h00, abrilhantada 
pelo Grupo Coral 
da Paróquia, com 
a igreja repleta de 
fiéis, onde se incluem 
sempre muitos dos 
nossos emigrantes em 
gozo de férias, além 
de muitas pessoas 
vindas de fora, que 
são devotas de Nossa 
Senhora  da  Boa 
Viagem.

Depois, à tarde, 
como que a coroar 
todas as cerimónias 
religiosas, saiu a 
procissão, onde se 
incorporaram catorze 
andores, rica e artisticamente ornamentados, 
muitas dezenas de figuras alegóricas, todas as 
Confrarias e Associações religiosas, o pálio e 
o nosso Grupo de Escuteiros, que encimava 
o cortejo com brio e dignidade. Também os 
membros da autarquia local e concelhia, bem 
como os estandartes das diversas associações 
culturais e desportivas aqui existentes se 
incorporaram na procissão que terminava 
com a banda musical e uma multidão de 
devotos da Senhora da Boa Viagem, numa 
grandiosa manifestação de fé.

A meio do percurso da procissão, junto ao 
Cruzeiro da Praia, com os andores voltados 
para o oceano, como é de tradição entre nós, 
foi proferido um sermão alusivo ao acto, por 
um distinto orador sacro, cuja voz se ouvia 
através dos altifalantes colocados ao longo 
de todo o percurso.

Está de parabéns a nova Comissão de 
Festas, que se empenhou na realização e 

organização deste evento, cada vez mais 
dispendioso e exigente, nos tempos difíceis 
em que vivemos, demonstrando eficácia e 
ordem no seu trabalho de muitos meses, neste 
primeiro ano do seu mandato.

As Festas em honra da nossa Padroeira
(Continuação da 1.ª pág.)

Marido fraco em prognósticos
Um cliente  entrou numa loja de flores 

e encomendou um ramo para a esposa, que 
celebrava o aniversário.

– Não é preciso cartão – disse –, ela 
vai adivinhar quem foi que lhe mandou 
as flores.

O carro que faz a entrega das enco-
mendas ainda não tinha  chegado à loja, 
quando o telefone tocou. Era a esposa do 
tal cliente.

– Quem foi que mandou entregar-me 
este ramo?

O comerciante explicou que o senhor 
que as comprou dera instruções para que as 
flores se entregassem sem cartão e pousou 
o telefone. Passado um quarto de hora uma 
mulher entrou a correr pela loja dentro:

– Têm de me dizer quem mandou 
entregar as flores, antes que o meu 
marido chegue a casa para almoçar, 
porque senão eu vou contar-lhe tudo e 
dizer-lhe que alguém anda a fazer chanta-
gem comigo.

AGRADECIMENTO

Uma vez mais a Vila de Aguçadoura foi 
palco de grandiosa festa em honra da Nossa 
Senhora da Boa Viagem. As Festividades 
realizaram -se no ultimo fim de semana 
de Julho com inicio na procissão de 
velas seguindo de vários espetáculos com 
artistas do nosso panorama musical, as 
noites  foram embelezadas com fogo de 
artificio e terminamos com a habitual 
corrida de cavalos que se realizou no 
parque de lazer da nossa vila.

A Comissão de festas agradece 
mais uma vez a todas as pessoas que 
contribuíram para que fosse possível a 
realização destas festividades.

 

A Comissão de Festas
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Invariavelmente, todos os anos, quando se aproximam os 
meses de Julho/Agosto, os nossos conterrâneos emigrantes que 
trabalham nos vários países da Europa chegam às centenas, 
visitando as famílias e os amigos e também matando saudades 
desta sua terra, que também é nossa.

Mas não são apenas aqueles que escolheram a Europa para 
se fixarem a trabalhar; também os que estão além-Atlântico, 
como o Canadá, o Brasil, a Venezuela e até os Estados Unidos, 
vêm com certa regularidade de visita a este cantinho que os 
viu nascer e onde têm as suas raízes familiares.

Nestes dois meses de Verão, a nossa terra transforma-se, 
com as suas praias a abarrotar de veraneantes, entre os quais 
predominam os emigrantes; os nossos e os das redondezas, 
que também são muitos, com bons carros de linhas modernas, 
de marcas famosas, dando um ar de abastança num autêntico 
desafio à crise por que estamos a passar. Neste caso ainda bem.

Também neste período realizam-se vários casamentos e 
baptizados na nossa igreja, a maior parte de filhos dos nossos 
emigrantes, que desejam assim manter bem viva a sua ligação 
à terra e à família.

Mas, se à chegada para férias reina a alegria e a satisfação 
por abraçarem familiares e amigos, após uma separação de 
vários meses, o ambiente transforma-se depois com a partida 
sempre dolorosa pelo peso da saudade que oprime quem vai 
e quem fica, restando a esperança de que a volta não demore 
e seja risonha e feliz como as anteriores.

A todos os nossos emigrantes que já regressaram aos países 
onde trabalham e aos que ainda regressarão, “Terra Viva” 
deseja as maiores felicidades e a concretização de todos os 
seus anseios, esperando tê-los de volta no próximo ano, se 
Deus quiser.

D. F.

A vindA dos nossos emigrAntes

noutras actividades de carácter social e 
cultural.

Em 1989 fui convidado pelo Sr. Ezequiel 
Moreira para fazer parte de um procjeto 
político para Aguçadoura. Este homem 
deixou-nos uma obra notável em vários 
domínios. Destaco o alargamento do cemitério 
e a abertura de novas ruas na zona do Parau 
e a nascente da freguesia.

Em 2001 fui eleito Presidente da Junta, 
onde permaneci no cargo 12 anos.

Passo a  lembrar as obras de maior relevo 
realizadas neste tempo.

Da responsabilidade de Câmara Municipal 
temos: O saneamento básico, a requalificação 
do largo do campo de futebol, o arranjo 
urbanístico do espaço junto ao antigo 
Centro Social, a renovação da Escola do 
Fieiro, a requalificação da Rua Central 
com a construção de passeios e instalação 
de candeeiros para a iluminação pública; 
a construção do passadiço, em madeira, 
que liga a marginal, em Sto. André e na 
Caturela; a iluminação pública na marginal, 
a pavimentação das ruas nos campos 
masseira, a conclusão e aprovação do Plano 
de Urbanização de Aguçadoura.

Da responsabilidade da Junta: a cons-
trução do armazém e da sede da Junta, a 
transformação da antiga Escola da Boucinha 
no Centro Cultural e Desportivo, com as 

várias valências. O Pavilhão Multiusos com 
balneários, cozinha e bar, estes últimos 
construídos pela Câmara Municipal. A 
requalificação do Cemitério (parte antiga), o 
alargamento de várias ruas, a aquisição do 
terreno a nascente do campo de futebol, onde 
se instalou o Campo Masseira – exposição, 
o parque de merendas e o espaço de lazer, a 
construção dos sanitários e sede do Surf, no 
largo do campo de futebol.

Além destas obras, é também da 
responsabilidade da Junta outras actividades 
de carácter social, cultural e lúdico. Nesse 
sentido lembramos: 

A criação do site da freguesia, a elaboração 
do Jornal “Terra Viva”, a criação da Escola 
de Música e do ATL, as comemorações dos 
aniversários de Aguçadoura a freguesia e a 
vila, a promoção de várias conferências e 
cursos de formação, os convívios do jornal 
e dos idosos, a instalação da Unidade de 
Controlo Costeiro da GNR, o apoio ao 
novo Centro Social e Paroquial e, por fim, a 
elevação de Aguçadoura a Vila.

Lembrei e agradeci a todos os elementos 
que comigo colaboraram nestes anos, Junta 
e Assembleia de Freguesia,  realçando o 
trabalho e o empenho de cada um.

Enalteci a seriedade, o rigor e a respon-
sabilidade de todas as Assembleias ao longo 
deste tempo.

Agradeci a todos os organismos e asso-
ciações da freguesia pelo seu desempenho e 
pela colaboração prestada.

A Câmara Municipal também foi lem-
brada pelo seu apoio, agradecendo os melho-
ramentos  realizados.

Quanto ao futuro lembrei algumas obras 
estratégicas, importantes para o desenvolvi-
mento e sustentabilidade da nossa Vila.

O Sr. Presidente da Câmara, que assistiu 
a esta reunião, referiu-se ao bom clima de 
entendimento entre todos os membros da 
Assembleia, concluindo que estava aí o 
segredo do sucesso do desenvolvimento de 
Aguçadoura. Deixou uma palavra de estímulo 
aos candidatos e teceu algumas considerações 
sobre a União das freguesias, estando certo 
que esta união Aguçadoura/Navais será 
pacífica e vantajosa para todos.

O Sr. Presidente da Assembleia teceu 
algumas considerações sobre o funcionamento 
da Assembleia nestes 4 anos, realçando o 
clima de entendimento, lealdade, frontalidade,  
e cordialidade, agradecendo a todos os 
membros a sua colaboração.

Sérgio Cardoso

A últimA sessão dA AssembleiA de FreguesiA
(Continuação da 1.ª pág.)
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Nada há de mais íntimo na vida do 
que a própria vida, para quem a dá e para 
quem a recebe.

A vida que nos deu origem e que, um 
dia, passará, é transmitida aos nossos filhos 
numa misteriosa cadeia biológica altamente 
sofisticada, quer a nível físico, psíquico ou 
mesmo espiritual.

A história da vida humana  começa no 
momento em que toda a informação trans-
portada pelo espermatozóide do pai se vai 
juntar à que é fornecida pelo ovócito da mãe.

O património genético é único em cada 
pessoa, tudo o que ela virá a ser mais tarde, 
resulta da magia desta fusão.

O zigoto, assim se chama ao primeiro 
estádio da vida, não é uma mera hipótese 
dum ser humano. Dali não vão sair uma 
borboleta, nem um golfinho ou um garboso 
exemplar do Cavalo Lusitano, mas sim um 
ser humano.

Num processo quimicamente organi-
zado, os 23 cromossomas da mãe e mais 
outros tantos do pai, vão-se dividindo 
em células que comunicam entre si, num 
desenvolvimento contínuo de formação e 
crescimento.

Não é uma questão de opinião, tão 
pouco da vontade de alguns autores de 
manuais escolares, mas uma realidade 
biológica  que toda a nova tecnologia 
afirma, confirma e prova.

“O pequeno filho do homem é um 
homem em pequeno”, o embrião é um 
ser humano, pelo simples facto de ser 
gerado pela espécie humana. Embora 
esteja completamente à mercê da mãe, que 
lhe fornece o ambiente adequado ao seu 
desenvolvimento, ele não é um elemento 
extra, um apêndice ou uma borbulha, mas 
sim o início de alguém que irá nascer 
quando a sua evolução assim o permitir.

Também nós somos dependentes da 
natureza, do ar que respiramos, da água, 
da sociedade, dos outros e de tantas outras 
coisas de que nem nos apercebemos, 
todavia estas necessidades em nada altera 
a dignidade da natureza humana.

O embrião tem a aparência própria da sua 
idade, como tem a criança, o adulto, o velho.

Com dois meses de idade mede, da 
cabeça à ponta das nádegas, três centíme-
tros e com um microscópio podem ver-se 
as suas impressões digitais.

Em ciência o que é possível fazer nem 
sempre se deve fazer, ainda que legal, 
pode não ser moralmente aceitável, nem 
eticamente correcto. É aqui que entra a 
consciência do homem, esse poderoso 
tribunal interior que, se for bem formada, 
levanta o dedo e diz: Está mal, não podes, 
nem deves… e depois não deixa em paz 
o ser humano.

“Uma sociedade que mata os seus 
filhos  perde, ao mesmo tempo, a sua alma 
e a sua dignidade”.

Se aceitarmos que se matem os 
mais fracos da nossa família e da nossa 
sociedade, como podemos esperar que os 
povos não se matem uns aos outros?

Em nome dos Direitos Humanos nunca 
um ser, em qualquer fase da sua vida, se 
pode transformar num objecto ou numa 
coisa “non grata”, à disposição de quem 
o queira destruir, matar, eliminar.

Nos nossos dias as estatísticas dos 
crimes de guerra e dos abortos praticados em 
nome da paz e da liberdade, assemelham-se 
aos milhões de cadáveres encontrados na 
Sibéria e similares, bem como à carnificina 
subtil levada a cabo pelo nazismo, ainda 
não há um século.

Guerras, genocídios, destruição preme-
ditada da família, com todo o inerente 

desencadeamento de fragilidades psíquicas, 
morais e afectivas não cessam de fomentar 
mais ódio e sede de vingança, de vontade 
de poder das ditaduras, da tecnologia bélica, 
do mais forte sobre o “mais fraco”.

Exercer este poder sobre os nascituros, 
as crianças, os adultos, os velhos que, 
gerando uma loucura partilhada, assumida, 
consentida nesta moderna sociedade do 
século XXI é anti-natural e a regressão 
civilizacional.

Liberdade?  Crime disse ela a ele e todos 
os que têm cabeça para pensar, que não se 
deixam influenciar por retóricas confusas 
e perversas, possuindo o equilíbrio para 
fazer o bem a si e aos outros, coração para 
amar e força de vontade para ser obreiro 
da paz, da dignidade e da integridade da 
vida com felicidade.

Do Ruanda a Auschwitz, do útero 
materno ao campo de batalha, do lar ao 
estádio de futebol, urge que se imponha 
uma mentalidade e prática de vida e não de 
morte, de generosidade e não de egoísmo, 
de amor e não de ódio, de construção e 
não de destruição.

Para aquém de Marte, num recanto mais 
isolado da terra, na barriga duma grávida 
e no coração da humanidade há vida, que 
não criámos, a sua origem transcende-nos, 
não queiramos ser tão mesquinhos  que 
a estrangulemos num imbecil, absurdo e 
irracional instinto de malvadez.

Maria Susana Mexia
in “Diário do Minho”

Há vida para aquém de Marte
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Conhece o seu feitio?

Comissário Europeu visita projecto WindFloat
O Comissário Europeu da Energia, Gunther Oettinger, visitou o projecto pioneiro 

de geração de energia eólica offshore, conhecido por todos como a “Ventoinha de 
Aguçadoura”, que se pode ver no nosso mar.

O comissário foi acompanhado pelo Secretário de Estado da Energia – Artur 
Trindade, pelo presidente da EDP – António Mexia, pelo presidente do Município 
– Macedo Vieira e pelo seu vice-presidente – Aires Pereira e pelo nosso presidente de 
Junta – Sérgio Cardoso.

Este projecto foi muito 
elogiado pelo comissário 
e vai ao encontro do 
objectivo europeu de 
ter 20% de energias 
renováveis em 2020.

Este projecto é um 
sucesso e leva o nome da 
nossa terra pelo mundo 
fora, sendo motivo de 
orgulho para todos nós.

Alexandre Furtado

Pensamentos
– Se prestarmos demasiada atenção aos 

defeitos alheios morreremos sem ter tido 
tempo de conhecer os nossos. (Jean de la 
Bruyère – escritor francês)

– Eu dormia e sonhei que a vida era 
alegria. Acordei e vi que a vida era dever. 
Fiz o meu dever e percebi que o dever era 
a alegria. (Tagore – poeta hindú)

– O que importa verdadeiramente 
na vida não são os objectivos que nos 
propomos, mas os caminhos que tomamos 
para os conseguirmos. (Peter Bamm 
– romancista alemão)

– A sorte está sempre presente. Lança 
o teu anzol e, quando menos o esperares, o 
peixe  irá mordê-lo. (Ovídio – poeta latino)

– O que não se pode evitar deve supor-
tar-se com paciência. (Horácio – poeta 
latino)

– A política é a arte de se servir dos 
homens, fazendo-os crer que os serve a 
eles. (Louis Dumar – romancista suíço)

– Queres ser rico? Pois não te afadigues 
a aumentar os teus bens, mas a diminuir a 
tua cobiça. (Epicuro – filósofo grego)

– A vida é curta, mas encurtámo-la 
ainda mais pelo insensato desperdício do 
tempo. (Victor Hugo – romancista francês)

– O verdadeiro mal para o homem 
não é o que ele sofre, mas o que ele faz. 
(Alessandro Mauzoni – escritor italiano)

– Não se deve esperar que o navio 
venha até nós. O que há a fazer é embarcar 
num bote e navegar até ele. (Thomas Burke 
– escritor inglês)

– Daqueles que choras podes dizer, não 
que desapareceram, mas que partiram mais 
cedo. (Alexander Pope – poeta inglês)

– Basta um instante para forjar um 
herói, mas é preciso toda uma vida para 
fazer um homem de bem. Pierre Brulat 
– romancista inglês)

– Nunca te retires. Do que seja 
impróprio da tua idade, sim. Da vida 
activa, não. O homem que se retira do 
tempo comete suicídio. (Noel Clarasó 
– escritor espanhol)

Não há dois seres humanos iguais. Cada 
indivíduo tem o seu tipo constitucional: 
há pessoas que andam sempre tristes, 
macambúzias, que vêem tudo negro, sem 
ninguém lhes ter feito mal nenhum; outras 
irritam-se por tudo e por nada, azedas que 
nem meio litro de fel e vinagre; outras 
são alegres, bem dispostas, bonacheironas, 
vendendo saúde, como se costuma dizer.

Os antigos chamavam a isto TEMPE-
RAMENTOS – sanguíneo, bilioso, melan-
cólico e fleumático e atribuem-nos à 
influência dos astros.

Modernamente classificam-se de pícnico, 
leptossómico, esquizotímico e ciclotímico.

O povo chama-lhe feitios e é quem 
chama melhor, porque o “feitio” que cada 
um tem por dentro está quase sempre 
bastante em relação com o feitio de fora.

Eis as características de cada tempe-
ramento:

Sanguíneo – os sanguíneos são extro-
vertidos, pouco emotivos, sorridentes, sem 
paixões, liberais e tolerantes, positivos e 
cépticos, com um senso prático a toda a 
prova e sempre na brecha para todas as 
dificuldades que lhes sirvam um interesse 
bem definido. São os menos ansiosos de 
todos perante a doença.

Colérico – os coléricos são essencial-
mente activos, alegres na sua actividade, 
optimistas. Quando os seus êxitos são 
medíocres embelezam-nos, por vezes, com 
mentiras que são, acima de tudo, ilusões.

O obstáculo pouco existe para eles. 
Amam a acção por ela própria e, pouco 
atidos a fins longínquos, são criativos, 
atenciosos. A sua vida centra-se toda nas 
relações  com os outros: são os mundanos, 
os “amáveis”. As relações sociais são muito 
facilitadas pelo seu palavreado: falam bem 
comunicativamente e arrastam os outros 
atrás da cantiga. Menos interessados pela 
teoria que pela prática, mais capazes de 
acções que de ideias, as suas tendências 
não os afastam da simplicidade. Os seus 
apetites são, ao mesmo tempo, requintados 
e grosseiros. A sua falta de complicações 
e facilidade de resolver os problemas, 
explicam o seu oportunismo.

São os mais felizes e a doença não lhes 
faz tanta mossa como aos nervosos e aos 
fleumáticos.

Nervoso – os nervosos, melancólicos ou 
atrabiliários, são de uma grande sensibili-
dade, dotados de excitabilidade, de franqueza 
irritável, de egoísmo, de ausência do sentido 
das realidades, de timidez.
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Os triunfos de RUI COSTA

por  Daniel Fontes

Esta prova, que a partir de agora passa a 
denominar-se por Campeonato Nacional de 
Seniores, teve o seu início no dia 25 de Agosto 
findo. É dividido em dez séries, da Séria A à H, 
e cada uma delas é constituída por dez equipas.

O Varzim S. C., de quem nos interessa falar 
neste comentário, entrou neste campeonato a 
vencer, no seu terreno, com um triunfo por 
3-0 sobre o Felgueiras, o que lhe dá direito ao 
primeiro lugar da sua série, a B.

Conforme noticiaram todos os órgãos de 
informação nacionais e estrangeiros, o ciclista 
nosso conterrâneo Rui Costa venceu duas etapas 
na Volta a França, uma das mais, senão mesmo 
a mais famosa e mediática prova da modalidade 
a nível mundial.

Foi no passado mês de Julho que decorreu 
a edição centenária do Tour de France, na qual 
o Rui participou ao serviço da equipa espanhola 
Movistar, começando logo de início a salientar-
se, pois chegou a ocupar a nona posição na 
geral, que viria a perder por ter de dar apoio ao 
seu chefe de fila, o espanhol Valverde, que na 
etapa 13 teve um problema mecânico.

Depois, na 16.ª etapa, numa distância de 
168 kms., o Rui não pediu licença a ninguém 

para cortar a meta no primeiro lugar, ao fim de 
3 horas, 52 minutos e 45 segundos a pedalar.

Passados três dias, repetiu a proeza ao 
vencer a 19.ª etapa, desta vez ainda com mais 
mérito, pois foi uma “tirada”  de 204 kms., que 
lhe levou quase seis horas a percorrer.

Mais uma época terminada para a nossa 
jovem atleta Marisa Santos, natural da nossa 
vila de Aguçadoura.

Marisa Santos resume a época como posi-
tiva, referindo ter cumprido com os objectivos 
delineados à excepção do mais importante 
assim tratado por Campeonato Nacional, que 
seria o seu principal objectivo; este não foi 
conquistado devido a um problema de saúde 
ocorrido semanas antes de competição que 
impediu a atleta de se preparar devidamente 
por estar em repouso. 

Em resumo, a atleta conquistou os restantes 
títulos nacionais na modalidade de estrada, 
sagrando-se assim Campeã Nacional de contra-
relógio e Vencedora da Taça de Portugal.

Marisa Santos iniciou-se este ano na moda-
lidade de pista; esta trata-se de uma modalidade 
disputada dentro de um velódromo, ou seja, 
uma pista oval cuja bicicleta não tem mudanças 
nem travões.

A atleta iniciou-se com o intuito de apenas 
aprender, só que rápido se adaptou e sagrou-se 
Campeã Nacional de perseguição individual e 
de corrida por pontos, assim como venceu a 
Taça de Portugal nas mesmas corridas referidas 
anteriormente.

Com a boa adaptação da atleta aguça-
dourense, esta foi convocada para a Selecção 
Nacional de pista e de estrada. Marisa, ao 

F u t e b o l

Se no primeiro triunfo a família, os amigos 
e todos os aguçadourenses rejubilaram com a 
notícia, então no segundo foi um delírio. Foi 
um português que ganhou, mas esse português 
é aguçadourense e isso diz tudo.

Já depois da Volta à França, o Rui venceu a 
“Gala do Tour”, que decorreu no Luxemburgo, 
prova que consagra a sua excelente participação 
na prova francesa.

Entretanto foi noticiado que, a partir de 1 de 
Janeiro de 2014, o Rui Costa será integrado na 
equipa italiana da Lampre-Merida, abandonando 
assim a Movistar espanhola, onde ainda se 
encontra.

Presentemente, o Rui está a treinar para 
participar nos Mundiais de Ciclismo, em finais 
de Setembro, em Itália.

“Terra Viva” felicita o Rui Costa pelas suas 
brilhantes vitórias e formula o desejo de que 
obtenha muitas mais.

MARISA SANTOS
cargo da Selecção de pista, participou numa 
corrida em Valência – Espanha, alcançando o 
4º lugar e ainda foi convocada para participar 
no Campeonato Europeu de Pista, na qual a sua 
melhor prestação foi o 14º lugar. 

Foi também ao cargo da Selecção de 
Estrada participar em provas, em Espanha, 
no país Basco, conquistando varias posições, 
salientando-se o 6º lugar, sendo este o melhor 
resultado da atleta fora do País.

Com todo este brilharete, a nossa conterrânea 
mostrou trabalho e dedicação, levando o nome 
da  nossa Vila além-fronteiras.

Campeonato Nacional da II Divisão
Na próxima jornada o Varzim vai ao 

terreno do Famalicão, com quem jogará no 
dia 8 de Setembro. Entretanto, no dia 1, teve o 
seu primeiro jogo para a Taça de Portugal, no 
Alentejo, em Reguengos de Monsaraz, onde 
defrontou a equipa local e venceu por 1-0.

Veremos  como este campeonato se desen-
rolará, agora com esta nova modalidade, que 
ainda não dá muito bem para perceber como 
vai terminar.


