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É outra vez Natal

Boas Festas
Na vivência desta quadra natalícia, em que o amor fraterno e o 
espírito de solidariedade se manifestam e a todos contagiam, a 
Junta de Freguesia e a Direcção do "Terra Viva" vêm desejar 
a todos os nossos leitores e amigos, entre eles também os nossos 
emigrantes espalhados pelo Mundo, um Santo e Feliz Natal e que 
o Ano de 2015 lhes traga tudo de bom.

Com a chegada 
do mês de Dezembro 
começamos a vi-
vência da quadra 
natalícia. A sociedade 
de consumo em que 
vivemos agita-se e 
aborda as festas nata-
lícias a propósito de 
tudo e de nada, tendo 
apenas em vista os 
interesses comerciais 
e os lucros que daí 
advêm.

Hoje a sociedade 
vive indiferente à 
figura de Menino Jesus no Presépio, dir- 
-se-ia mesmo que o rejeita, ao criar um ídolo 
no seu lugar – o Pai Natal – e é à volta dele 
que muitos festejam e celebram o Natal. 
É um ídolo dos tempos modernos, que se 
tornou uma figura central desta quadra 
festiva, precisamente porque os corações, 
vazios do divino, do transcendente, têm 
forçosamente de encher-se de algo que 
satisfaça o ser humano, e então entra o Pai 
Natal para iludir as consciências, falando 
dele a propósito de tudo e de nada.

Às crianças não se fala do Deus Menino 
que nasceu, mas apenas e só do Pai Natal. 
Ora, sem nascimento não há Natal. Se não 
pomos em primeiro lugar o Nascimento de 
Jesus, então o que comemoramos? As luzes 
nas ruas e nas montras? O bulício e o ruído 
das cidades? As prendas com desejos de 
boas festas e as lautas refeições?

Nesta sociedade sem rumo, vazia de 
valores, sobretudo nas grandes cidades, 
onde o ambiente é propício à confusão e 
onde o materialismo faz lei, não é fácil que 
o Presépio, representando o Nascimento 
de Jesus, tenha lugar. Nos grandes meios 
urbanos há ornamentações por todo o lado, 
luzes e mais luzes, árvores gigantescas 
enfeitadas, com anúncios comerciais por 

todos os cantos, mas do Natal cristão há 
muito poucos sinais porque é ofuscado 
por tudo o resto. Vive-se um Natal com 
contornos de paganismo, como se a 
principal razão de o celebrarmos não 
fosse o Nascimento do Filho de Deus, que 
marcou a História da Humanidade para 
todo o sempre. Parece haver uma obsessão 
do laicismo e o homem, ao recusar os 
valores religiosos na sua vida, fica vazio 
de Deus.

O cristão verdadeiro não pode ser de 
“meias-tintas”; ou acredita e aceita Jesus 
como Redentor e Salvador dos Homens, 
ou então, ao fazer de conta que acredita, 
até com algumas práticas religiosas, a sua 
vida cristã não passa duma farsa.

Como o Mundo seria diferente, como 
seria bem melhor se todos os homens 
reconhecessem a sua pequenez, a sua 
insignificância, o seu nada perante o poder 
incomensurável de Deus, e se curvassem 
e aceitassem Aquele que é o Salvador 
da humanidade e que, ao nascer entre os 
homens, nos trouxe uma mensagem de 
Amor, de Paz, de Salvação!

O Natal é vida, vida nova que Jesus nos 
trouxe para a salvação da humanidade; é 
Luz, porque Jesus é a verdadeira Luz do 
Mundo (são palavras d’Ele próprio); e é 
Paz, porque a Sua mensagem é de Amor e 
de entendimento entre os homens.

Neste Natal de 2014 façamos festa, orna-
mentemos as casas, as montras e até as ruas, 
mas reservemos no nosso coração um lugar 
especial para receber Jesus. Que Ele renasça 
em cada um de nós e que fique connosco 
nas nossas vidas. Só assim celebraremos 
plena e verdadeiramente o NATAL!

Um Santo e Feliz Natal para todos.

Daniel Fontes
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O obsceno invade o espaço público
Amigos do nosso Jornal

V E N D E M - S E

Local: Rua Central – AGUÇADOURA
Contacto: 918 803 113

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

Mais uma lista  de nomes das pessoas 
que contribuíram com donativos para 
custear as despesas relacionadas com 
a feitura e envio do nosso jornal, cujo 
gesto a Junta de Freguesia agradece.

António Rodrigues do Paço (Córsega) 50,00 €
Manuel Isac A. Correia (Canadá) 30,00 €
Alfredo Lima (França) 20,00 €
Anónimo 5,00 €
Carlos da Silva Briote 10,00 €
Franklim Moreira 10,00 €
José Alves Loureiro 5,00 €
José da Nova 10,00 €
David do Paço Correia 5,00 €
Anónimo 20,00 €
António Alves da Cunha 10,00 €
Manuel Coelho da Silva (Rio Tinto) 20,00 €

Será que foi sempre mais ou menos 
assim ou estaremos perante um fenómeno 
novo a que a comunicação social se 
encarrega de dar permanente e vistosa 
publicidade?

O inquinamento doentio da mente e 
do coração sempre pôde atingir a todos 
com gravidade. Em tempos foi-se muito 
longe, quando a manifestação pública deste  
inquinamento produziu vidas depravadas e 
chegou à exaltação, como se se tratasse de 
grandeza da raça ou de um melhor estatuto 
cívico. Ainda há sinais disso.

Como quer que tenha sido antes, a 
verdade é que estamos hoje a viver ou 
a reviver uma época de pan-sexualismo, 
reduzido à manifestação de obscenidade 
que o ambiente farisaicamente favorece e 
dá dinheiro a quem o promove, acabando 
por manchar, socialmente, a maravilhosa 
dimensão da afectividade e da sexualidade 
humana.

Quem folheia jornais e revistas de 
generalidades e pára na rua para observar 
os escaparates dos quiosques da imprensa 
ou passa pelos canais de televisão, de cá e 
de fora, se tem sentimentos de dignidade 
e preocupação por uma sociedade sadia e 
liberta, não pode deixar de ficar perplexo 
e preocupado ante o que lê e vê.

A educação sexual, sempre e muito mais 
neste contexto, torna-se, de facto, necessária 
para os mais jovens, chamados a ser gente 
responsável, não por caminhos modernos 
tortuosos ou a agir sob sentimentos 
imediatos, mas pela transmissão lúcida 
de valores perenes que levem ao respeito 
por si e pelos outros. Muitos adultos 
necessitam, também, de um forte safanão 
que os acorde e leve a quererem ser 
mulheres e homens, pessoal e socialmente 
dignos, e a trocar os atoleiros e o chafurdo 
por ambientes sadios, onde se viva de 
modo feliz e liberto. Do mesmo modo, 
haja quem, atento, tome conta do que se 
publica. Os ecologistas estão muito atentos 
ao gato morto que se abandona na rua  ou 
ao lixo lançado fora dos contentores, mas 
passa-lhes ao lado a preocupação pelo 
ambiente humano deteriorado e cada dia 

mais inquinado pelo que se publica, se vê 
e ouve, até na rua, que, por enquanto, ainda 
é espaço de todos.

Quando a vergonha e a responsabilidade 
pessoal não são censura válida, qualquer 
outra se torna odiosa. Quando o poder 
económico é rei e senhor, não faltam outros 
poderes a dobrar-se reverentes, ante os que 
mais têm e podem sempre ser úteis.

Tem começado pela desagregação 
moral o declínio dos povos que se julga-
vam pioneiros de uma liberdade sem 
controlo. Por aí vamos, porque as crises 
económicas são antes morais e éticas. 
Comer, gozar e agradar não é modo de 
viajar rumo a bom porto.

E a família? Muito se tem feito para a 
dignificar e capacitar para as suas tarefas. 
Mas muito se tem feito, também, para a 
destruir e anular na sua dignidade e nos 
seus direitos e deveres. A fonte que gera 
todas as crises humanas é sempre a mesma 
numa sociedade adormecida, manietada e 
desvirtuada nos seus objectivos normais. 
Se houver coragem para o reconhecer 
haverá também determinação para dar 
resposta.

A intoxicação do obsceno e do senti-
mental debilitou os sentimentos mais 
nobres e os vínculos que unem as pessoas. 
O problema é cultural, com inevitáveis 
reflexos no humanismo reinante. As 
grandes vítimas estão aí à mostra: as 
crianças e os mais idosos. Ambos, pela sua 
natural dependência, se tornam manejáveis 
a interesses. Sem respeito e amor às 
crianças e gratidão aos idosos, para onde 
ruma e onde vai parar a sociedade?

In “Correio do Vouga”

Um sorriso
• Não custa nada, mas rende muito.
• Enriquece quem o recebe sem empobrecer 

quem o dá.
• Às vezes dura um instante, mas os seus 

efeitos nunca acabam.
• Ninguém é tão rico que o possa desprezar.
• Ninguém é tão pobre que o não possa 

oferecer a todos.
• Cria a felicidade em todos e em tudo.
• É o símbolo da amizade e da boa vontade.
• É medicina para os doentes; repouso para 

os fatigados; nesga de Sol para os tristes.
• Não se compra nem se recebe a crédito; 

ninguém o pode roubar.
• Nenhuma moeda pode pagar a sua precio-

sidade.
• Se durante o tempo de embirração os nossos 

empregados não estiverem muito dispostos 
para nos sorrir, tende compaixão deles; 
dai-lhes vós um sorriso de compreensão 
porque…

• Não há ninguém que tenha mais necessidade 
de um sorriso do que aquele que não pode 
ou não quer oferecer o seu. 
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HORPOZIM galardoada
pelo Rotary da Póvoa

No passado mês de Novembro, a 
HORPOZIM (Associação dos Horticul-
tores da Póvoa de Varzim), sediada nesta 
vila, foi distinguida pelo Rotary Club da 
Póvoa de Varzim com a atribuição do 
prémio “Profissional do Ano”, que em 
anos anteriores normalmente premiava uma 
individualidade.

A atribuição deste galardão consistiu 
no reconhecimento da importância vital 
desta organização no sector hortícola do 
nosso concelho.

A Horpozim e os seus competentes 
dirigentes estão de parabéns e “Terra Viva” 
felicita-os por isso.

Aniversário dos mais idosos
No período compreendido entre a nossa 

última publicação e o presente, foram 
vários os nossos conterrâneos nonagenários 
que fizeram anos.

Assim, no dia 24 de Novembro último, 
o Sr. Adelino Joaquim da Silva, residente 
na Barranha, completou 90 anos de idade. 
Depois, no corrente mês de Dezembro, 
mais cinco aguçadourenses, na casa dos 
noventa anos, celebraram o seu aniver-
sário.

No dia 16, a D. Olinda Gomes do Paço, 
residente na Rua da Ilha, completou 96 
anos; no dia 19, a D. Rita Gomes 
de Almeida, interna no Centro Social 
Paroquial, fez 92 anos; no dia 20, a já 

centenária D. Ana Rosa Torres Codicheira, 
residente na Rua com o seu último 
apelido, ultrapassou os 101 anos; e, no 
dia 29, se Deus quiser, completarão 95 e 
94, respectivamente, os Srs. Leopoldino 
Gomes Eusébio Boucinha e João Carvalho 
Eusébio, o primeiro residente na Rua 
da Codixeira, e o segundo na Rua das 
Flores.

A todos estes nossos conterrâneos 
“Terra Viva” felicita, desejando-lhes ainda 
muita vida.

Falecimento no Canadá
C h e g o u  a t é 

nós, vinda daquele 
país, a notícia do 
falecimento do nosso 
conterrâneo Miguel 
Valentim Martins da 
Costa, no dia 19 de 
Novembro, casado 
com Maria Alice da 
Silva Cambas.

O Miguel contava 51 anos de idade e 
encontrava-se emigrado naquele país há 
vários anos com a esposa e filhos, onde 
foi sepultado, tendo sido vítima de doença 
incurável.

À família enlutada “Terra Viva” apre-
senta sentidas condolências.

Espectáculo a favor
do Novo Centro Social

No princípio do mês de Dezembro, o 
Grupo de Teatro Independente da Estela 
levou à cena, no Salão Paroquial de 
Aguçadoura, uma peça de teatro intitulada 
"As Duas Órfãs", cujo produto reverteu a 
favor do novo Centro Social. As pessoas 
compareceram em número razoável e 
demonstraram gostar da representação.

O bar do Salão esteve a funcionar e 
contribuiu para o bem-estar dos utentes, 
cuja receita também se destinou ao mesmo 
fim.

A Direcção e o Conselho Fiscal do 
Centro Social agradecem a colaboração das 
funcionárias que colaboraram e aproveitam 
para desejar ao público em geral um Santo 
Natal e um próspero Ano Novo.

A Direcção

Com este título, a Farmácia Moreno, sediada 
nesta vila de Aguçadoura, numa iniciativa  deveras 
curiosa, por alturas do S. Martinho, propôs um desafio 
aos seus utentes, no sentido de apresentarem uma 
quadra na qual deviam entrar as palavras Farmácia 
e S. Martinho, numa alusão às castanhas e ao vinho 
tão em voga nesta altura do ano.

Entre as várias dezenas de quadras apresentadas 
foram seleccionadas algumas, cujos autores foram 
contemplados com um brinde oferecido pela “nossa” 
Farmácia.

Eis as quadras seleccionadas:

Abra-se a pipa, beba-se o vinho,
Porque a vida deve ser boa e duradoura;
E se houver exagero no dia de S. Martinho,
Dirija-se à Farmácia d’Aguçadoura.

Teresa Maria Branco da Costa

Vamos à Farmácia d’Aguçadoura,
Porque esta malta é fixe;
Para comer castanhas e vinho
E o colesterol que se lixe.

David do Paço Correia

Os meninos do Jardim d’Infância de Navais
À Farmácia d’Aguçadoura querem lembrar
Que, para servir muitos e bons clientes,
No S. Martinho, castanhas têm de ofertar.

E.B. Jardim de Infância de Navais

Na Farmácia d’Aguçadoura
Recebem-nos sempre com carinho,
E agora até nos vão dar,
Para nos animar, um rico S. Martinho.
Vão trocar os xaropes por vinho
Os comprimidos por castanhas;
Valha-nos o S. Martinho,
Pois as dores vão ser tamanhas.

Quero festejar o S. Martinho
Com saúde e alegria;
Sol, castanhas e vinho,
Mas que bem me sabia.
Por isso e para prevenir,
Na Farmácia vou passar,
Uns comprimidos vou mandar vir
E um xarope para acompanhar.

Virgínia Torres da Silva

“São Martinho”
e a Farmácia d’Aguçadoura



4 — TERRA VIVA

Os nascidos em 1972 – Passeio-Convívio
Tal como em anos anteriores, depois 

de uma pequena paragem no Cemitério 
Paroquial de Aguçadoura para homena-
gear os nascidos em 1972, já falecidos, o 
grupo rumou até ao Santuário de Nossa 
Senhora dos Remédios, em Lamego. Aí, 
enquanto uns ficaram na Presunteca, outros 
subiram mais um pouco até ao Santuário. 
Na Presunteca pudemos fazer uma pequena 
degustação do que de melhor se produz 
nesta região. Depois de saborearmos o bom 
presunto, queijo, bôla de carne, enchidos 
e o bom vinho, rumámos à Régua. Depois 
do almoço, partimos em direção à Quinta 
do Castelinho para mais uma pequena 
visita.

O fim do dia foi em Barcelos, no Res-
taurante Rodízio Tourão. O ambiente de 
boa disposição e alegria foi constante, 
como não poderia deixar de ser, não se 
tratasse da “colheita de72” e amigos.

CURIOSIDADE: Santuário de Nossa 
Senhora dos Remédios

O santuário de Nossa Senhora dos 
Remédios, em Lamego, começou a ser 
construído em 1750, para ser terminado 
em 1905. No século XVI, a capela ame-
açava ruir e foi mandada construir uma 
nova igreja, pelo bispo da cidade, onde 
foi colocada também a imagem da Virgem 
com o menino ao colo. Com o tempo, a 
dedicação à Virgem, que era o alvo das 
preces de quem padecia de males e neces-
sitava de ajuda, dando origem desta forma 
à devoção à Senhora dos Remédios. Este 
santuário, cujas festas principais se reali-
zam nos dias seis a oito de Setembro, tem 
a fachada do templo com marcas de estilo 
barroco, é ladeada por torres sineiras, no 
interior, o altar-mor ostenta a imagem da 
Nossa Senhora dos Remédios, esculpida 
em madeira.

PENSAMENTOS
– O trabalho só nos cansa se não nos 

dedicarmos a ele com alegria.
(R. Tagore)

– A felicidade não é uma estação de che-
gada, mas um modo de viajar.

(M. Ruberck)
– Quando olhamos para trás e vemos a 

distância percorrida nestes últimos anos, 
não podemos duvidar das grandes coisas 
que o homem é capaz de realizar.

(Henry Ford)
– O poder é como um raio; fere antes de 

avisar.
(Calderón)

– Se o rico se julga arruinado, quando 
perde um milhão, o pobre julga o mes-
mo quando perde um farrapo: tudo é 
relativo.

(Alexandre Dumas)
– Um anão no cimo duma montanha, nem 

por isso é maior.
(Séneca)

– Aquele que desperdiça o dia de hoje, 
lamentando o de ontem, desperdiçará o 
de amanhã, lamentando o de hoje.

(P. Raskin)
– Na velhice de teus pais, lembra-te da tua 

infância.
(Ravignan)

– Há duas liberdades: a falsa na qual o 
homem pode fazer o que quiser; a ver-
dadeira, na qual o homem pode fazer o 
que deve.

(Kingeley)
– Amigos são anjos que nos levantam 

pelos pés, quando as nossas asas não se 
conseguem lembrar de como se voa.

(desconhecido)
– A melhor maneira de amarmos uma 

coisa é pensar que a podemos perder.
(Chesterton – escritor inglês)

– Nós sabemos o que somos, mas não 
sabemos o que podemos vir a ser.

(Schakespeare)
– Aquele que não pode perdoar destrói 

a ponte sobre a qual ele mesmo deve 
passar.

(George Herbert)
– Cada homem rico, abastado, custa centos 

de infelizes, de miseráveis.
(Almeida Garrett)

– Somos, uns para os outros, peregrinos 
que, com pena, prosseguem caminhos 
diferentes para um encontro comum.

(Saint-Exupéry)
– Os príncipes não devem seguir as 

opiniões dos grandes, mas as grandes 
opiniões. Devemos seguir, não as razões 
dos grandes, mas as grandes razões.

(Pe. António Vieira)
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Actividades Culturais
Continuam abertas as inscrições para 

o ATL, destacando-se a abertura deste 
serviço na freguesia de Navais, de modo 
a facilitar a vida aos pais.

Aceitam-se inscrições para a Escola 
de Música, para que esta possa reabrir. 
Salientamos desde já, que o funcionamento 
da escola depende de um número mínimo 
de alunos inscritos.

Publicidade Jornal “Terra Viva”
A publicidade irá sofrer ajustamentos 

no ano de 2015, devendo os patrocinadores 
interessados dirigirem-se à Junta de 
Freguesia para mais informações. Todos 
os assuntos relativos à publicidade e 
seu pagamento passam a ser efectuados 
directamente na Junta de Freguesia.

A Junta de Freguesia irá contactar 
todos os actuais patrocinadores de 
forma a definir as novas condições.

Alexandre Furtado

Baptismos
NOVEMBRO
15 – Margarida Junqueira Lino, 

filha de Fernando Miguel da Costa Lino 
e de Marlene Sofia Moreira Junqueira, 
residentes na Rua da Boucinha.

– Fábio Alexandre Carvalho Correia, 
filho de Helder Filipe Sousa Correia e 
de Eliana Patrícia Lima de Carvalho, 
residentes na Rua do Fieiro.

DEZEMBRO
07 – Rafael Silva Neves, filho de Paulo 

Correia Neves e de Lígia Raquel Eusébio 
Silva Neves, residentes na Rua do Fieiro.

21 – Rodrigo Carvalho Ferreira, filho 
de Roberto Filipe Figueiredo Ferreira e 
de Ana Filipa Ferreira Lima de Carvalho, 
residentes na Rua de Sto. André de Baixo.

– Isabella do Paço Lopes, filha de 
Marco Paulo Gomes Lopes e de Carla 
Sofia Alves do Paço, residentes na Rua 
das Flores.

– Matilde Lima Moreira, filha de 
Sérgio Miguel Pontes Moreira e de Maria 
de Fátima Moreira Lima, residentes na 
Rua da Igreja.

Casamentos
NOVEMBRO
15 – João Paulo da Costa Cabreira, 

de 32 anos, desta freguesia, filho de 
António Martins Cabreira e de Alzira 
Santos da Costa Cabreira, com Liliana 
João Monteiro de Sousa, de 30 anos, 
de Gondomar, filha de António Manuel 
Moura Pereira e de Maria Gisela Monteiro 
de Sousa.

DEZEMBRO
20 – Jorge Miguel Loureiro Ferreira, 

de 26 anos, de Apúlia, filho de Ernesto 

Manuel Ferreira Pontes e de Palmira Maria 
Machado Loureiro Pontes, com Susana 
Alves Dias, de 29 anos, desta freguesia, 
filha de Manuel Lourenço Dias e de 
Fernanda Lima Alves.

Falecimentos
NOVEMBRO
06 – Maria Soares Eusébio, com 80 anos 

de idade, casada com Abel da Silva Oliveira, 
residente que foi na Rua da Boucinha.

15 – Carlos Alberto Parente Gomes, 
com 46 anos de idade, divorciado de 
Virgínia Maria Gomes Rodrigues, residente 
que foi na Rua da Codixeira.

Às Zeladoras
das Capelinhas

Além das várias zeladoras das cape-
linhas da Sagrada Família e de Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro, que visitam 
as casas da nossa comunidade paroquial, 
há mais duas responsáveis a quem elas 
fazem entrega dos donativos oferecidos 
pelas famílias durante o ano, que depois as 
fazem chegar às contas da Paróquia. Para 
o efeito, realizam-se duas reuniões anuais: 
a primeira, no 2.º domingo de Janeiro, e 
a outra, no 2.º domingo do mês de Julho.

Notam as responsáveis que nem todas 
as zeladoras comparecem nas reuniões, 
o que dá origem a preocupações com o 
contacto com as faltosas e as demoras 
desnecessárias na recolha dos donativos. 
Por outro lado, as responsáveis têm 
conhecimento do mau estado de algumas 
capelinhas, pelo que pedem a colaboração 
e a atenção das zeladoras, no sentido de 
falarem com as pessoas das respectivas 
zonas e sensibilizá-las para que tenham 
cuidado, tanto em casa como na entrega 
às famílias vizinhas.

NOTÍCIAS
DA JUNTA
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Passeio-Convívio dos nasCidos em 1949 (em 8 e 9 de novembro)

Sede:
Rua da Igreja Velha, 100
4755-575 VILAR DE FIGOS BCL
Filial:
Rua da Igreja, 29
4495-027 AGUÇADOURA PVZ
Tlf. 253851185 | 252602727
Fax 253857043
Tlm. 963062489 | 968632367/9
www.irmaos-silva.pt
geral@irmaos-silva.pt

IRMÃOS SILVA
Agência Funerária, Lda.

(Poesia: BEM HAJA A TODOS)

Saímos da Vila de Aguçadoura,
Passámos por Navais e Sta. Luzia,
Depois de cumprimentos e bons dias,
Pedimos a Deus, para dar um lindo dia.

O autocarro era de luxo,
A condutora Palmira e Batista o patrão;
Foi tudo tão bem programado,
O nosso obrigado à organização.

Houve momentos de felicidade e oração,
Mas também houve de risadas,
Primeira paragem na estação de serviço,
Lá bem perto da Mealhada.

A chuvinha nos deu tréguas,
Veio o sol e um lindo dia;
Partimos depois para Fátima,
Lá nos esperavam Irmã Alzira e a Virgem Maria.

Na capela das Irmãs houve missa bem participada.
Celebrante com grandes elogios, que até merecemos,
Com muita fé e emoção à Senhora de Fátima,
65 rosas, uma por cada ano, oferecemos.

(Maria, estamos aqui, homens e mulheres de Aguçadoura,
para Te agradecer os nossos 65 anos, obrigado oh Mãe)

Lá deixamos a Virgem de Fátima,
Com destino e almoço em Almeirim,
Começando por sopa de pedra,
Com bom vinho e bons pratos, que não tinham fim.

E para alegria de todos, lá chegamos a Lisboa;
Veio a noite, depois de um lindo dia,
Assim visitámos belezas da capital,
Todos nós com saúde, amizade e alegria.

Sempre acontece imprevistos,
Quando vamos a qualquer lado,
Partindo assim para a noite,
Tínhamos à espera jantar, folclore e fado.

Passaram-se belos momentos,
Com boa disposição e alegria,
Mas para conhecer bem Lisboa,
Tem de se visitar Alfama, Madragoa e Mouraria.

E depois de um dia tão longo,
O cansaço se adivinha,
Mas lá estava o autocarro,
Para nos levar até à caminha.

Pequeno-almoço no hotel,
E que foi bem recheado,
“Pessoal, nada esqueçam”
Pois vamos para outro lado!

Dando volta pela cidade,
Foi-nos dado a conhecer,
A mansão do Presidente,
E outros, que nem vale a pena dizer.

Deixámos a capital, o café com a “natinha”
Pois, conforme o combinado,
O almoço dos PARABÉNS,
Era nas Caldas da Rainha.

Tudo foi maravilhoso,
Com abraço e amizade,

A todos, muito obrigado,
Eu de vós vou ter saudade.

Agora, para todos em geral,
Obrigado Dr. Sérgio, D. Fátima e Conceição,
Batista, esposa e a todos muito amigos,
Um abraço da Palmira e Zebinho, do fundo do coração.

José Fontes e Palmira

NOTA – Esta é uma forma pitoresca de um dos ani-
versariantes, o Zé Zebinho, descrever a satisfação e 
a alegria vividas nos dois dias de convívio com os 
conterrâneos.
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Há muitos anos, numa terra 
distante, situada entre montanhas, 
vivia uma família que se ocupava 
da pastorícia e do amanho das 
terras que circundavam a pequena 
e rústica povoação. A vida era 
dura e pobre, cheia de limitações, 
porque os rebanhos davam pouco 
e a terra era parca nos resultados 
das sementeiras. Era uma família 
constituída pelo pai, pela mãe e 
cinco filhos, e não possuía outros 
proventos que não aqueles, mas 
muito unida, cônscia dos seus 
deveres para com eles próprios 
e para com o seu semelhante, 
sempre que lhe batiam à porta.

O mais novo dos filhos, o Joãozinho, que 
já andava nas primeiras letras, era um menino 
traquina e muito esperto, aproveitando todas 
as ocasiões para fazer perguntas aos pais e 
aos irmãos sobre o Natal e o Menino Jesus, 
porque estavam no mês de Dezembro e 
faltavam poucos dias para a noite de consoada. 
As respostas eram invariavelmente iguais, o 
que fazia pairar na cabecita do João algumas 
dúvidas, que se envolviam em mistério para a 
sua compreensão de criança.

O dia de consoada chegou, enfim, e o 
Joãozinho, na sua pouco mais de meia dúzia 
de anos, estava eufórico, não só pela ceia 
melhorada que esperava ter à noite, mas 
sobretudo pelo presépio que ele e seus irmãos 
preparavam a um canto da cozinha, com 
algumas figuras toscas de barro que a mãe 
comprara na feira mensal da região.

Depois de montado o presépio e de alguns 
momentos de contemplação, o Joãozinho fez a 
seguinte observação à mãe:

– Jesus nasceu há muito anos, não foi 
mãe?

– Sim, meu filho, há muitos anos – respon-
deu a mãe.

– Mas depois morreu pregado na cruz, 
não foi?

– É verdade, os homens maus mataram 
Jesus por Ele ter pregado a doutrina do bem e 
do amor – atalhou a mãe.

– Então Jesus já não vive, pois não?
– Vive sim, meu filho! Ele ressuscitou e 

vive em cada um de nós e dum modo particular 
nos pobres, nos doentes, nos marginalizados.

– Então, já que Ele vive, e se viesse hoje à 
nossa casa, que é dia de consoada e até temos 
uma ceia melhorada que dava para todos!?

Os irmãos riram-se da observação do 
pequeno João, enquanto a mãe atalhava:

– A nossa casa é muito pobre e, além disso, 
Jesus não anda pelo meio das montanhas.

O Joãozinho ficou pensativo, congeminando 
consigo próprio as palavras da mãe, sem 
entender como é que Jesus pode viver em cada 
um de nós e até mais nos pobres e despro-
tegidos.

O dia, que estava frio e cinzento, chegava 
depressa ao fim, porque entre montanhas o sol 
esconde-se mais cedo. Enquanto a mãe e os 
irmãos mais velhos se atarefavam à volta da 
lareira, preparando a ceia e algumas iguarias 
que conseguiram arranjar, o Joãozinho admirava 
as figuras toscas do presépio e pensava nas 
palavras que a mãe lhe dissera. Eis senão 
quando alguém bateu à porta da velha casa e a 
mãe foi ver quem era. Um pobre homem que, 
indo de viagem – dissera ele – perdeu-se na 
montanha e, ao avistar uma luzinha ao longe, 
aproximou-se a pedir abrigo para aquela noite.

O seu aspecto não era agradável. Com as 
vestes esfarrapadas, a barba crescida e mal 
cuidada, o rosto esquálido e de cajado na mão, 
a sua figura suscitava algumas dúvidas sobre 
se haviam de lhe dar abrigo ou não. Mas o 
pequeno João, intervindo a propósito de tudo 
e de nada, disse à mãe:

– Deixe-o entrar, que lá fora faz muito frio e 
hoje até temos ceia melhorada que chegue para 
todos. Com esta noite assim escura e tão fria, 
este pobre não pode caminhar pela montanha.

A mãe anuiu às palavras do filho e deu 
abrigo ao caminheiro, que agradeceu tão 
generoso acolhimento.

Chegado o momento da ceia e com todos 
à mesa, o pai do Joãozinho começou por dar 
graças a Deus por aquela refeição especial, 
reparando o menino que o pobre também rezou, 
o que o fez sossegar mais por pensar ser um 
homem de bem.

À meia-noite todos se dirigiram para a velha 
igreja da povoação, onde foi celebrada a Missa 
do Galo. Na homilia, o celebrante fez referência 
especial à solenidade daquela noite, em que 
Deus se dignou descer à Terra e nascer entre 
os homens na pessoa de Jesus Salvador – disse 
– e que, depois de o terem matado, ressuscitou 
e vive em cada um de nós. Referiu, ainda, que, 
naquela noite escura e fria, muitos homens 
não tinham abrigo nem o pão necessário ao 
seu sustento, e os que tinham deviam partilhar 
com os mais pobres, porque Jesus disse: “o que 
fizerdes ao mais pequeno dos meus irmãos, é a 
Mim que o fazeis”.

Aquelas palavras calaram bem fundo 
naquela família que acolhera o pobre caminheiro 
e o pequeno Joãozinho não ficou indiferente a 
elas. Regressados a casa e junto ao presépio, 
cantaram hinos ao Menino-Jesus, saborearam 
as iguarias e recolheram-se para descansar. 
Pela manhã, o pobre homem voltou a agradecer 
a hospitalidade daquela família e despediu-se 
com estas palavras:

– “Deus faça bem a quem bem faz”!
Então o Joãozinho, meditando melhor nas 

palavras que ouvira na Missa do Galo, disse 
para a mãe:

– Se Jesus está em cada um de nós e ainda 
mais nos pobres e marginalizados, então Ele 
consoou realmente connosco e abrigou-se na 
nossa casa, na pessoa daquele pobre homem.  
Como eu disse, ontem, que gostava que Jesus 
viesse cear connosco, com certeza foi Deus 
que o encaminhou para a nossa casa, não 
achas, mãe?

– Foi sim, meu filho; Jesus ceou realmente 
connosco na pessoa daquele mendigo – 
respondeu a mãe.

Aquele Natal fora diferente dos outros, 
porque marcou para sempre aquela família, 
pobre mas feliz, e o pequeno Joãozinho 
guardou aqueles ensinamentos para o resto da 
sua vida.

Daniel Fontes

Era Noite de Natal
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Memórias do Passado
Trabalhos ao Serão

O povo de Navais, assim como em 
diversas terras, aproveitava as noites de 
inverno para fazer serão, com a luz da candeia, 
em família. Assim, as mulheres teciam o seu 
próprio vestuário e da restante família, em 
teares, que quase toda agente possuía. O linho 
era tratado desde a plantação até à tecelagem, 
enquanto uns teciam, outros bordavam ou 
faziam alguns trabalhos relacionados com o 
linho e a agricultura. Eram tecidos grandes 
rolos de linho, carduz e teia, que depois eram 
utilizadas para a confeção de grande parte 
do vestuário e também lençóis, cobertas, 
toalhas, etc. Desde que o linho começou a 
ser industrializado e outros tecidos mais finos 
começaram a circular no mercado, o povo de 
Navais abandonou quase por completo esta 
tradição, mas continuou a tecer mantas de 
trapos, em grande quantidade, não só para 
uso doméstico como para exportação. 

Ainda hoje esta atividade permanece 
em quase todo o concelho da Póvoa de 
Varzim, muito embora esteja já em vias de 
extinção.

Hoje em dia já não há serões à lareira 
nem o contar de histórias mágicas, lendas e 
narrativas dos mais velhos aos mais novos; 
as casas modernas são avessas a fumo, as 
lareiras são demasiado pequenas, muito 
decorativas e pouco funcionais, e defronte 
não há lugar para uma roda onde caibam 
avós, filhos e netos, estão entretidos com 
a televisão, com o computador e consolas 
de jogos. 

Os avós raramente coabitam com os 
filhos e netos. Quando muito, vivem sozinhos 
ou relegados num qualquer lar de idosos. 
Noutros tempos, quando a eletricidade ainda 
não chegava à maioria das aldeias ou, se 

chegava, não entrava em todas as habitações, 
as grandes lareiras eram frequentes nas casas, 
mesmo nas mais pobres e, depois de acabados 
os trabalhos no campo, para ajudar a matar 
as longas noites de Inverno, aconteciam os 
serões, com os mais velhos, de modo especial 
os avós, a contarem aos netos coisas do 
seu tempo, histórias ligadas ao campo, aos 
animais, velhas narrativas e contos sobre 
outros tempos, pessoas e lugares.

Assim, nas longas noites de Inverno, 
depois da ceia (jantar), por vezes com a 
chuva e o vento a fustigarem impiedosos 
a noite, toda a família se reunia ao redor 
da fogueira, onde crepitavam grandes tocos 
(lenha proveniente das cepas das árvores, 
conseguidas com muita força na picareta e 
no machado). 

Depois da habitual reza do Terço, onde 
os mais novos não resistiam à lengalenga 
e “passavam pelas brasas”, logo depois 
começava a parte melhor, com o avô a contar 
das suas. Umas vezes sobre coisas vulgares, 
outras, porém, histórias fantásticas, que 
até metiam bruxas e espíritos, vagueando 
por casas e caminhos assombrados. Nessas 
alturas, escusado será dizer que, para além 
do fascínio do enredo, ficávamos assustados 
e depois da entrada na cama, permanecíamos 
debaixo dos cobertores a arfar de calor e de 
medo.

Existia muito respeito pelas pessoas 
idosas e praticamente ninguém ia parar 
ao asilo, que era uma palavra muito forte 
e ninguém queria ouvir, mas era assim 
infelizmente que se chamavam os asilos da 
Santa Casa de Misericórdia, que recebia os 
pobres desamparados sem família, ou os 
rejeitados da sociedade.

A maior parte das pessoas idosas era 
tratada com todo o carinho pelos seus 
familiares nas suas próprias casas, mas tudo 
mudou na sociedade e desde que as mulheres 
foram obrigadas a trabalhar, para ajudar nas 
despesas das família, deixou de haver tempo 
para os idosos e então mudou-se o nome de 
asilos, para lares da terceira idade, que é 
quase a mesma coisa, mas mais adequado às 
normas impostas por lei e fica mais bonito 
para quem ouve.

A maior parte desses lares estão bem 
organizados, cumprindo as leis impostas 
pela administração da Segurança Social, 
mas existem alguns que ainda olham 
somente aos lucros fáceis e tratam os 
nossos idosos sem carinho e deixam-nos 
muitas vezes semi-abandonados; mesmo 
os filhos e outros familiares, lá se vão 
esquecendo daqueles que tanto sofreram 
para os criar com tanto amor, mas é assim 
a vida moderna e temos que aceitar estas 
e outras injustiças que o ser humano por 
ganância vai praticando no seu dia-a-dia.

José Serra Moreira (Navais)
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K a r a t é
Centro de Karaté Aguçadourense

O CKA – Centro de Karaté Aguçadourense 
continua a sua época, estando presente nas 
finais de todos os Torneios e Campeonatos 
em que participa, levando o nome da Póvoa 
de Varzim e de Aguçadoura a todo o País e 
a todos portugueses na diáspora. 

Os seus atletas de competição são 
chamados à Seleção para integrar a comitiva 
nacional de karaté sempre que é necessário 
representar as cores lusas.

Assim, tivemos os irmãos Certan (Vitalie 
e Ina) na Suíça, no Campeonato Europeu da 
ESKA, e a Ina em Espanha, no I Encontro 

Internacional da Galiza, de onde trouxe o1º 
lugar do pódio.

Por cá continua a Liga Olímpica que 
consiste em cinco provas onde participam 
os melhores de cada clube a nível nacional 
e, com a soma de pontos, irão aparecer os 

vencedores. A última prova foi este fim 
de semana em Loulé, no Algarve, aonde 
se deslocaram três atletas do CKA, na 
companhia do seu mestre. Esta prova não 
podia ter corrido melhor para o clube, pois 
cada um dos atletas conseguiu o honroso 
1º lugar do pódio. Deste modo, e a duas 

provas do fim, o CKA já tem dois 1.os lugares 
garantidos – os irmãos Certan ainda não 
perderam nenhum combate nesta competição. 
Já Filipa Costa, este fim de semana, também 
ficou em 1º lugar e conquistou alguns pontos, 
o que tudo indica que também terá um lugar 
no pódio.

Mas o CKA vai muito para além 
das competições e, assim, cerca de duas 
centenas de atletas, que vão dos 3 aos 60 
anos, continuam a encontrar-se nos vários 
sítios de treino, que vão desde infantários, 
escolas e centros de estudo, até ao Pavilhão 
Municipal da Póvoa de Varzim. Aqui treinam, 
aprendem e convivem em harmonia, sentindo 
que fazem parte de uma grande família – A 
FAMÍLIA CKA.

Além dos treinos participam, sempre que 
solicitados, em acções de solidariedade para 
com as Instituições poveiras e colaboram em 
organização de eventos do município.

Por tudo isto, o CKA – Centro de Karaté 
Aguçadourense mereceu dois louvores: 1º por 
parte da Junta de Freguesia de Aguçadoura 
Navais, no dia 16 de Novembro; de seguida, 
no dia 21 de Novembro, na Gala Desportiva 
do Município da Póvoa de Varzim, foi mesmo 
a única Associação de Aguçadoura a merecer 
um louvor numa bonita homegem que teve 
lugar no recém-inaugurado Teatro Garret, o 
que muito orgulhou todos os atletas e amigos 
do Karaté.

A Direcção

Marcha em Celorico da Beira
Decorreu, em Celorico da Beira, o XV Grande Prémio de 

Marcha Atlética, em estrada, memorial Carlos Amaral, uma prova 
que contou com as participações de Vítor Guedes, Jéssica Rosa e 
Raquel Marafona, prova na qual as duas atletas ficaram em segundo 
lugar, no caso da atleta Jéssica Rosa, no escalão de Juvenis; e Raquel 
Marafona, no escalão de absolutas femininas. O atleta Vítor Guedes 
classificou-se em quarto lugar no escalão de absolutos masculinos, 
tendo o mesmo alcançado mínimos de participação no Nacional de 
Juniores nesta modalidade.

Mário Fonseca vence 24º Grande Prémio
"Memorial Fernando Figueiredo"

Mário Fonseca, atleta do Centro Desportivo e Cultural 
de Navais, venceu, no passado dia 8 de Dezembro, o 24º Grande 
Prémio “Memorial Fernando Figueiredo”, prova que decorreu no 
distrito de Leiria. De referir que Samuel Nunes, também atleta do 
Navais, ficou em quinto lugar sénior na prova de Calheiros, Ponte 
de Lima. 

Atletismo do Centro desportivo e CulturAl de nAvAis
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F u t e b o l

por  Daniel Fontes

Campeonato Inter-Freguesias

C i c l i s m o

1.ª Gala do Desporto

Rui Costa é homenageado pela Câmara
No passado mês de Novembro, o 

ciclista aguçadourense que no ano tran-
sacto conquistou o título de Campeão do 
Mundo, foi distinguido com a Medalha de 
Reconhecimento Poveiro, Grau Prata, das 
mãos do Presidente, acto que decorreu na 
Gala do Desporto promovida pela Câmara 
Municipal.

O Rui Costa agradeceu reconhecida-
mente a homenagem com que a Câmara o 
distinguiu, frisando que vai continuar a dar 
o seu melhor a bem da modalidade, de si 
próprio e da sua terra.

O Presidente da Câmara, Eng. Aires 
Pereira, afirmou que o Rui é, em cima da 
bicicleta, aquilo que se pode dar como 
exemplo da raça poveira, alguém que nunca 
desiste, que vai sempre até ao fim, mas 
alguém que continua hoje da mesma forma 
como quando começou no primeiro dia, 
a não se esquecer das suas origens, a não 
esquecer a sua Póvoa e a sua Aguçadoura.

Na verdade assim é. O Rui, detentor de 
grandes feitos no ciclismo internacional, é 
o jovem humilde e comunicativo que todos 
conhecemos.

“Terra Viva” também felicita o Rui e 
deseja sinceramente que a vida lhe sorria.

D. F.

* * *

Os «Amigos do Rui Costa»
No passado dia 16 de Novembro, 

domingo, realizou-se o quinto passeio os 
«Amigos de Rui Costa».

Este ano com a particularidade de todas 
as actividades se realizarem em Aguçadoura. 
Assim, pelas 10 horas, foi dada a partida para 
o passeio os «Amigos do Rui Costa», junto 
ao Centro de Saúde, e foram percorridas 
algumas freguesias do concelho, assim como 
uma passagem pela sede do concelho, Póvoa 
de Varzim, com chegada pelas 11,30 horas, 
de novo à praia de Aguçadoura.

Durante a tarde, no circuito Nossa 
Senhora da Boa Viagem, realizaram-se 
várias provas de diversos escalões, que 
animaram uma tarde de Outono. Foi a 
oportunidade de ver ciclistas de grande 
nomeada nacional e internacional, entre 
os quais o nosso Rui Costa. À noite, no 
pavilhão de Aguçadoura, realizou-se um 
jantar de gala, onde foram homenageados 
os atletas e Associações de Aguçadoura e 
Navais, entre os quais o Campeão do Mundo 
Rui Costa, que neste ano de 2014 passou o 
testemunho a um polaco, sendo no entanto 
esta uma das melhores épocas de sempre do 
campeão aguçadourense, terminando no 4.º 
lugar do Ranking Mundial.

Fernando Rosa

Decorrido o primeiro terço do Campeo-
nato de Futebol Popular da Póvoa de Varzim, 
o Aguçadoura Futebol Clube continua com 
um registo que muito dignifica a nossa terra.

O escalão sénior ocupa neste momento a 
quarta posição com sete vitórias, um empate 

e duas derrotas. Os Juvenis contam com 
seis vitórias, três empates e duas derrotas e 
ocupam a sexta posição. Os Infantis ocupam 
também a sexta posição registando cinco 
vitórias, cinco empates e uma derrota. Os 
Escolinhas continuam líderes isolados do 
campeonato, não desperdiçando nenhum 
ponto nos oito jogos já disputados.

Destacam-se ainda os jogos realizados 
para a Taça da Póvoa, em que os seniores, 
infantis e escolinhas apuraram-se para os 
quartos-de-final.

Relembramos, igualmente, que ainda 
decorre a campanha de angariação de sócios 
para o Clube. Nesta fase o contacto com os 
antigos sócios será feito através do Sr. José 
Ferreira (Zé Bispo). Agradecemos o apoio de 
todos na atualização da lista de sócios.

O Aguçadoura Futebol Clube agradece 
o empenho de todos os atletas, treinadores e 
massagistas e todo o apoio dado por sócios 
e simpatizantes

A 1ª Gala do Desporto da União de 
Freguesias Aguçadoura e Navais realizou-
se no passado dia 16 de Novembro e teve 
por finalidade reconhecer as Associações 
que tanto fazem pelo desporto das nossas 
freguesias, bem como os atletas e as equipas 
que se destacaram no ano 2013/2014.            

As nossas Associações Desportivas 
fazem um excelente trabalho, onde permitem 
constantemente o “Desporto para Todos”. 
Este é um ponto especialmente importante, 
por vezes pouco valorizado pela população, 
mas que, no fundo, possibilita que as crianças 
e jovens tenham, dia após dia, acesso ao 
desporto e atividade física de uma forma 
contínua e sistemática.

Sendo elas:
– Agupesca
– Motas 3T
– Aguça 4x4
– Centro de Karaté Aguçadourense (7 

Atletas Campeões Nacionais)
– Aguça BTT (Equipa Bi-Campeã do 

Plano Promoção de BTT Póvoa de Varzim)

– CENTRO DESPORTIVO E CUL-
TURAL DE NAVAIS:

•	 Atletismo (Equipa Bi-campeã do 
Plano Promoção de Atletismo da 
Póvoa de Varzim, tendo mais de duas 
dezenas de campeões no mesmo plano 
e dois atletas campeões nacionais).

•	 Ciclismo (Equipa Federada que 
conquistou alguns títulos nacionais, 
individuais e por equipas).

•	 Futebol (Escolinhas- Equipa campeã 
do inter-freguesias, da taça e da super-
taça da Póvoa de Varzim).

– Grupo Cultural e Recreativo Aguça-
dourense (1 Campeão no Plano Promoção de 
Atletismo da Póvoa de Varzim e uma Campeã 
Regional de Salto em Altura).

– Aguçadoura Futebol Clube (Séniores 
– Equipa Vencedora da Taça dos Campeões 
Inter-Concelhos 2013/2014).

A Gala do Desporto terminou com uma 
simples homenagem ao ciclista Rui Costa, 
pelo exemplo de humildade e perseverança 
no desporto, modelo a seguir pelos atletas 
mais novos.

Sandra Torres


