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Editorial

No último domingo de Fevereiro findo, a nossa 
comunidade paroquial viveu em festa ao receber 
a visita do Bispo Auxiliar de Braga, D. Francisco 
Senra, que aqui veio para ministrar o Sacramento 
do Crisma (ou Confirmação na Fé) a cerca de uma 
centena de adolescentes e jovens.

A chegada do Sr. Bispo verificou-se pelas 
10 horas, tendo a aguardá-lo o nosso pároco, os 
crismandos e mais pessoas que quiseram receber o 
seu pastor com dignidade e em ambiente de festa.

Do salão paroquial, onde o prelado e os 
sacerdotes concelebrantes se paramentaram, o 
cortejo seguiu para a igreja, onde foi celebrada 
a Eucaristia para uma numerosa assembleia 
solenizada pelo grupo coral da nossa paróquia. 
O nosso pároco, com o Pe. Francisco Carreira, nosso 
conterrâneo, mais outro sacerdote concelebraram 
com o D. Francisco, tendo a acompanhá-lo 
também dois acólitos que se denominam por 
acólitos permanentes. A cerimónia foi longa e 
muito vivida pela vasta assembleia, nomeada-
mente as várias dezenas de crismandos, a quem 
D. Francisco dirigiu uma mensagem de profundo 
sentido cristão, exortando-os à vivência da fé, sem 
rodeios e sem medos, mais agora que receberam 
o Sacramento da Confirmação.

A visita pastoral à nossa comunidade foi 
como que o coroar duma semana plena de 

actos preparativos para a vivência da Quaresma, 
com pregações, confissões gerais e o Sagrado 
Lausperene.

Já na terça-feira anterior ao domingo do 
Crisma, o Sr. Bispo visitou o nosso Centro 
Social Paroquial, onde se inteirou das suas várias 
valências, celebrando a Eucaristia para as pessoas 
ali internadas e a quem administrou a Santa Unção. 
Depois, na sexta-feira, D. Francisco, acompanhado 
do nosso pároco, de membros da Junta de 
Freguesia e demais pessoas ligadas a organismos 
aqui existentes,visitou também as escolas, a sede 
da Junta e a do Aguçadoura F. C., a funcionar 
no antigo posto dos correios; o Centro Cultural 
e Desportivo, parando com as crianças e as 
professoras do ATL, vindo a terminar a sua visita 
nas instalações da Horpozim, onde se inteirou de 
todo o seu funcionamento e da sua importância 
para esta terra e zona envolvente. Aliás, em todas 
as instituições que visitou (também o Centro de 
Saúde local), D. Francisco demonstrou um enorme 
interesse no seu funcionamento e no objectivo para 
que foram criados.

No dia 15 de Março a comunidade paroquial 
de Navais receberá a visita de D. Francisco Senra, 
onde vai também administrar o Sacramento do 
Crisma.

D. F.

Com a publicação do presente 
número o nosso jornal “Terra 
Viva” completa 25 anos de exis-
tência.

Por isso, é com agrado e um 
certo orgulho até que assinalamos 
as bodas de prata deste nosso 
boletim informativo que, de dois 
em dois meses, chega às casas 
de todos os aguçadourenses e 
também a cerca de três centenas 
de conterrâneos nossos emigrados 
por vários países e continentes.

Foi com o objectivo de infor-
mar a nossa população sobre o 
que de mais importante se passa 
na nossa terra que ele foi criado 
e tem-se mantido fiel a esses prin-
cípios.

Ao longo destes 25 anos tem 
sido um órgão informativo bem 
aceite por toda a nossa população, 
pois cada número que é publi- 
cado é o acompanhar do histo- 
rial e a evolução da nossa terra.  
Agora, com o alargamento tam- 
bém a Navais, aumentou o número 
de tiragem e de leitores que, com 
agrado e interesse, lêem as notí-
cias das duas localidades.

Conforme foi dito atrás, são 
também muitos os nossos con-
terrâneos emigrantes a quem 
o “Terra Viva” também chega 
e sabemos quanto eles o apre-
ciam, porque no-lo dizem muitas 
vezes.

O nosso jornal vai continuar 
assim, com o apoio de todos 
fazendo o possível para que a 
todos continue a agradar.

“Terra Viva”, com 25 anos, já 
é adulto. Está de parabéns.

 
Fernando Rosa

Aguçadoura recebe a Visita Pastoral
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Rancho FolclóRico de aguçadouRa
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

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

Francisco Petejo Gomes (França) 50,00 €
Ilídio Lima Rosa (Canadá) 50,00 €
Carlos Alberto M. da Costa (Brasil) 50,00 €
Ramiro Fernando Courela (Canadá) 30,00 €
Manuel Fernandes da Costa (Córsega) 30,00 €
Fernando Almeida Ribeiro 30,00 €
Amadeu Fontes da Costa 25,00 €
Café Laceiras 7,00 €
José Manuel Carriço 10,00 €
Manuel Correia (Catrino) 10,00 €
José Inácio Torres (França) 20,00 €
Bibili Inácio (França) 20,00 €
Maria Goreti Torres 10,00 €
António Manuel T. Fontes (Suíça) 20,00 €
Fernanda Maria Carreira Briote 20,00 €
Café Social (Lot. Social) 5,00 €
Maria Joaquina Rodelo 10,00 €
Maria Gregório Pedrinha (Estela) 10,00 €
Anónimo 5,00 €
Amélia Barona 20,00 €
Maria Margarida Rodrigues Jesus 20,00 €
Abílio Boucinha Correia 10,00 €
Maria da Conceição S. Eusébio 5,00 €
Alberto M. Martins (França) 20,00 €
Manuel Correia Gregório (Brasil) 10,00 €
Amélia Correia Gregório (Brasil) 10,00 €

Vidente MESTRE DJABY
Especialista em Ciências Ocultas,

Espiritualista e Curandeiro

Dotado de poderes, ajuda a resolver problemas difíceis 
ou graves em 7 dias, como: amor, insucessos, depressão, 
negócios, justiça, maus-olhados, invejas, doenças espi-
rituais, vícios de drogas, tabaco e alcoolismo, arranja e 
mantém emprego.

Aproxima e afasta as pessoas amadas com rapidez total.
Se quer prender a si uma vida nova e pôr fim a tudo o que 

o preocupa, não perca tempo, contacte o MESTRE DJABY, 
ele tratará o seu problema com eficácia e honestidade.

Tlms.: 919 114 866 - 968 944 065 | Tlf.: 252 110 570
PÓVOA DE VARZIM

Consultas à distância, pessoalmente ou por correspondência 
de Segunda-feira a Sábado, das 08h30 às 20h00.

Prémios do Sorteio
À semelhança dos anos anteriores, o 

nosso agrupamento folclórico, no início 
do ano, realizou um sorteio a favor 
da associação, cujos resultados foram 
escrutinados na presença do Presidente da 
Junta de Freguesia.

O 1.º prémio saiu ao Sr. José da Silva 
Briote, residente na Rua da Pinguela. 
O 2.º coube ao “Talho Alípio”, na Rua 
Central, e o 3.º ao Sr. Salvador Gomes da 
Conceição, residente na Travessa do Rio, 
na Codixeira.

Aproveitamos o ensejo para referir 
que o nosso Rancho Folclórico, tal como 
nos anos anteriores, tem para este ano 
um programa bastante completo, com 
actuações em diversos pontos do País.

Ele continua a ser um excelente 
embaixador da nossa terra, levando as 
suas danças e cantares a terras bem 
distantes, incluindo também no estrangeiro, 
nomeadamente em Espanha e França.

Faleceu o Sr. Bernardino Fiel – ensaiador
Faleceu, no passado dia 10 de Fevereiro, 

o Sr. Bernardino Fiel Rodrigues Barbosa, 
que durante mais de trinta anos ensaiou 
o Rancho de Aguçadoura; sofria há 
bastante tempo de uma doença que o 
viria a vitimar. Aguçadoura prestou-lhe 
merecida homenagem no passado dia 24 
de Outubro, aquando do 1º aniversário da 
União de Freguesias e em boa hora o fez, 
já que é importante que as pessoas sejam 
reconhecidas pelos seus méritos em vida.

No funeral, que se realizou no dia 
11 de Fevereiro, na Igreja das Dores, 
na Póvoa de Varzim, Aguçadoura esteve 
bem representada sobretudo pelo Rancho 
Folclórico de Aguçadoura, que lhe prestou 
merecida e sentida homenagem.

“Terra Viva” dá os profundos pêsa-
mes à família e agradece tudo o que o 
Sr. Bernardino fez por Aguçadoura.

Cantigas Populares
Nunca ninguém dá valor
Ao que tem no seu poder,
Como não sabe o que perde,
Não se lhe dá de o perder.

Eu não quero nem brincando,
Dizer adeus a ninguém:
Quem parte leva saudades,
Quem fica saudades tem.

Como alcatruzes da nora
São as vaidades de mundo:
Os que enchem vão acima,
Os que vazam vão ao fundo.

– Pilriteiro, dás pilritos,
Porque não dás coisa boa?
– Cada qual dá o que tem
Conforme a sua pessoa.

Como o vento é para o fogo,
É a ausência p’ro amor;
Se é pequeno, apaga-o logo,
Se é grande, torna-o maior.

Pelo céu vai uma nuvem,
Todos dizem: “Bem a vi”!
Todos falam e murmuram,
Ninguém olha para si.

Sei um saco de cantigas
E mais uma taleigada;
Mas se hoje as canto todas,
Amanhã não conto nada…

de um livro escolar dos anos 50
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Falecimento no Brasil
Chegou até nós a notícia do falecimento 

do nosso conterrâneo Daniel Eusébio Dias, 
que se encontrava radicado na cidade de 
S. Paulo – Brasil, país para onde emigrou 
há exactamente 60 anos, em Fevereiro de 
1955. Contava 79 anos de idade e, durante 
aquele período de tempo, nunca veio ao 
nosso País.

“Terra Viva” apresenta condolências 
a seus familiares, também radicados em 
S. Paulo, a quem o nosso jornal também 
chega.

Aniversário dos mais idosos
Em todos os números do nosso jornal, 

com intervalo de dois meses, publicamos 
o aniversário dos nossos conterrâneos que 
já atingiram a meta dos 90 anos. Desta vez 
temos dez que, nesse espaço de tempo, com-
pletaram os 90, alguns, e 90 e tantos, outros.

Assim, no último dia de Dezembro 
último, a D. Olívia Gomes Cambas com-
pletou 90 anos; no dia 1 de Janeiro, o 
Sr. Alfredo Eusébio Torres atingiu os 93, 
enquanto a D. Maria de Azevedo Corgo, 
no dia 2, e o Sr. Mário Fernandes Lino, 
no dia 12 do mesmo mês, completaram 
também 90 anos de idade.

Ainda no mês de Janeiro, no dia 12, 
a D. Clarinda Martins Eusébio fez 93; no 
dia 16, o Sr. Salvador Rodelo da Costa fez 
94; e em 19 a D. Esmeralda Amorim Lopes 
completou 93, e a D. Maria Boucinha 
Gomes 92.

Em Fevereiro, no dia 24, o Sr. Artur 
Gomes Amorim celebrou o 97.º aniversário, 

ainda com boa saúde, e em 27 a D. Amélia 
Eusébio Fontes, completou 91 anos.

A todos estes nonagenários nossos 
conterrâneos “Terra Viva” apresenta feli-
citações, desejando-lhes ainda muita vida.

A Comissão de Festas
inicia peditório

Com a entrada dos mês de Fevereiro, 
à semelhança dos anos anteriores, a 
Comissão de Festas deu início à recolha 
de verbas para fazer face às despesas 
com as festividades da nossa Padroeira, 
a realizar no próximo mês de Julho. Os 
peditórios realizam-se todos os domingos, 
da parte de manhã, e prolongam-se até às 
proximidades das festas.

Os aguçadourenses sempre souberam 
corresponder com as suas ofertas.

Semana de Pregações
Na semana de 15 a 22 de Fevereiro, 

que marcou o início da quadra quaresmal, 
a nossa comunidade paroquial viveu um 
tempo de preparação com vista à vivência 
da Quaresma.  Foi uma semana em 
que se realizaram pregações, confissões 
quaresmais e o Sagrado Lausperene, 
conhecido entre nós por “Quarenta Horas”, 
cuja tradição é mais que centenária.

A valorizar ainda mais esse tempo, 
tivemos a presença do Bispo Auxiliar de 
Braga, D. Francisco Senra, que reuniu com 
os jovens crismandos e depois com uma 
assembleia de fiéis, culminando a sua visita 
com a administração do Crisma, conforme 
referimos noutra notícia alargada.

Cerimónia de Promessa
dos Escuteiros

No último dia de Fevereiro, sábado, na 
missa vespertina, o Grupo de Escuteiros 
da nossa paróquia foi aumentado com a 

entrada de mais nove elementos, todos 
crianças, cuja cerimónia da Promessa se 
realizou no decorrer da celebração, como 
é tradição.

Os pequenos Pedro Amorim, Gustavo 
Mendes, Ricardo Ramos, Mariana 
Correia, Alice Marques, Francisca Cruz, 
Margarida Sobral, Margarida Lima e 
Filipa Amorim fizeram a Promessa, com 
todos os pormenores que manda a praxe, 
sendo admitidos com a categoria de "patas- 
-tenras" e, daqui a alguns meses, passam 
à classe de "lobitos".

Ainda durante as cerimónias, vários 
outros elementos passaram à categoria 
seguinte: de lobitos a exploradores, destes 
a pioneiros e daqui a caminheiros, utili-
zando sempre as normas por que se rege 
o Escutismo.

Dizeres Do Povo

– De hora a hora Deus melhora;
Podes ter fé no rifão.
Mas não durmas: vai buscando
Remédio por tua mão…

– Quem tem filhos, tem cadilhos;
Tem-nos quem os não tiver.
Quem tem filhos ainda vive
Mesmo depois de morrer.

– Faz o bem e fecha os olhos:
Fecha-os, não olhes a quem.
Não vejas o mal dos outros,
Vejam os outros teu bem.

– Chega-te aos bons e serás
Um dos bons. – Depois de o seres,
Chama a ti os maus: e fá-los
Iguais a ti, se puderes…

– O que arde cura. – Talvez.
Mas a doçura também:
Se tens bálsamo, não toques
Com ferro em brasa a ninguém.

– Flor de Janeiro não enche
Celeiro. – Deixá-lo não!
Também se vive de rosas:
Dão cor e beleza ao pão.

António Correia de Oliveira
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Actividades de Tempos Livres – ATL
Continuam abertas as inscrições para o 

ATL, tanto para a freguesia de Aguçadoura 
como para a de Navais.

A partir do mês de Abril, o ATL passará 
a ter o horário de Verão, estando aberto 
até às 20 horas, de forma a facilitar a 
vida aos pais.

Actividades Desportivas
No próximo dia 22 de Março teremos a 

prova de atletismo do Plano de Promoção, 
em Aguçadoura. Quanto à freguesia de 
Navais, terá a mesma prova no dia 26 de 
Março.

Encontro de Tunas em Navais
No próximo mês de Março, em dia a 

anunciar, a Freguesia de Navais será palco 
de um encontro de Tunas Universitárias.

Correios
O horário de funcionamento do Posto 

dos Correios – CTT – irá ser alterado a 
partir do próximo dia 9 de Março, passando 
a funcionar das 8.30 às 11.30 e das 14.00 
às 16.30 horas.

Publicidade Jornal “Terra Viva”
A publicidade irá sofrer ajusta-

mentos no ano de 2015, devendo os 
patrocinadores interessados dirigi- 
rem-se à Junta de Freguesia para 
mais informações. Todos os assuntos 
relativos à publicidade e seu paga-
mento passam a ser efectuados directa-
mente na Junta de Freguesia.

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

Estragos causados pelo mar 
As marés e agitação marítima provo-

caram, mais uma vez, estragos consideráveis 
na Marginal de Aguçadoura. Já no final do 
ano passado a situação era preocupante, 
tendo sido destruída num pequeno troço. 

A sua recuperação e renovação estão 
previstas para breve; será efectuada uma 
obra de fundo para tornar aquele troço da 
marginal mais protegido.

Obras no Ribeiro da Barranha
Como é do conhecimento da população, 

as obras de requalificação do Ribeiro da 
Barranha estão já numa fase avançada 
de execução. Esta obra era um anseio da 
Junta de Freguesia, de forma a requalificar 
a nossa maior linha de água. O Município 
da Póvoa de Varzim, com a colaboração do 
Governo Português, levaram a cabo esta 
importante obra que tem como objectivos 
consolidar as margens até à foz e ajardinar 
as margens, de forma a tornar-se um espaço 
de recreio e lazer.

De destacar a retirada das barracas 
dos moradores vizinhos, que lá tinham 
sido colocadas há muitos anos, graças 
ao diálogo frutuoso entre a Junta de 
Freguesia e os moradores. Os moradores 
entenderam na perfeição que esta seria 
uma oportunidade única para tornar o local 
mais aprazível, nascendo assim um novo 
espaço que depois de concluído será uma 
mais-valia para todos.

Estabilização da ponte
da Pedra Negra

Nos últimos dias de Fevereiro decor-
reram obras na ponte do passadiço da 
ribeira da Pedra Negra, que tinha sido 
bastante abalada e descalçada pela forte 
agitação marítima dos últimos meses.

Construção do Ecocentro Agrícola
Já há vários anos que a Junta de 

Freguesia reclamava pela construção 
de um Ecocentro Agrícola para recolha 
dos restos de culturas (verdes) e dos 
plásticos resultantes da actividade agrícola. 
Finalmente, dar-se-á início à construção do 
mesmo, no terreno da Junta de Freguesia 
junto ao Parque de Lazer de Aguçadoura, 
numa parceria da Junta de Freguesia de 
Aguçadoura e Navais, Município da Póvoa 
de Varzim e Lipor.

Brevemente todas as pessoas terão um 
local apropriado para entregarem de forma 
civilizada e organizada os seus resíduos, 
não restando qualquer desculpa para 
muitas situações que se vão infelizmente 
verificando.

Alexandre Furtado
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Baptismos
DEZEMBRO
27 – Diogo Lopes Bicho, filho de 

Diocleciano José Granja Bicho e de 
Georgina Maria Faria Lopes, residentes na 
Travessa das Frascas.

– Rafael Torres Lopes, filho de Tiago 
André Lima Lopes e de Sandra Cristina 
Fernandes Torres Lopes, residentes no 
Loteamento Social.

28 – Pedro Miguel Flores Torres, 
filho de Rui Miguel Cruz Torres e de Carla 
Sofia Flores Dias, residentes na Travessa 
do Fieiro.

– Rodrigo Valentim Dias, filho de José 
Luís Antunes Dias e de Maria do Rosário 
Rodrigues Valentim Dias, residentes na 
Rua do Quartel.

– Sebastião Dias Fontes, filho de Hugo 
Pedro Fontes Rosa e de Helena Cristina 
Viana Dias Rosa, residentes na Rua da 
Codixeira.

– Sérgio Gonçalves Torres, filho de 
Guilherme Gonçalves Torres e de Ana 
Isabel Dias Eusébio, residentes na Rua 
das Flores.

– Catarina Aldeias Courela, filha de 
Ramiro Fernando Courela e de Cristina 
Aldeias Courela, residentes na Rua do 
Granjeiro.

JANEIRO
01 – Salvador Eusébio Lima, filho 

de Jorge Fernando Gonçalves Lima e de 
Patrícia Alves Eusébio Lima, residentes na 
Rua dos Fangueiros.

FEVEREIRO
01 – Rafael Torres Monteiro, filho 

de Carlos Alberto Santos Monteiro e de 
Vera Lúcia da Cruz Torres, residentes na 
Rua do Fieiro.

14 – Beatriz Torres dos Santos, filha 
de Carlos Alberto Martins dos Santos e de 
Sandra Maria Boucinha Torres, residentes 
na Rua Central.

Casamentos
No período compreendido entre a 

nossa última publicação e a presente não 
se registaram casamentos católicos nesta 
comunidade.

Falecimentos
JANEIRO
01 – Inácio Francisco Valentim, com 

98 anos de idade, viúvo de Maria Moreira 
Lopes Gregório, residente que foi na Rua 
da Caturela.

31 – Celeste de Magalhães Barros 
Lopes, com 88 anos de idade, viúva de 
José Gomes Eusébio Fontes, residente que 
foi na Rua da Praia.

FEVEREIRO
14 – Maria Eusébio da Costa, com 83 

anos de idade, viúva de Manuel de Jesus 
Correia, residente que foi na Rua de Santo 
André de Baixo.

21 – João Carvalho Eusébio, com 
94 anos de idade, viúvo de Constantina 
Gonçalves Carreira, residente que foi na 
Rua das Flores.

o escolhiDo Por Deus

Como num campo de papoilas,
Ou num jardim de flores,
Assim Francisco aparecia
De branco entre mil cores.

Um homem de branco aparecia,
Sem armas nem confusões,
Mostrando sua figura ímpar
A mais de seis milhões.

Francisco é o Papa do mundo,
Além da idade, não tem medo;
Ligado ao Céu e à Terra
Como foi o Apóstolo Pedro.

Neste mundo em que vivemos,
Com muitos eventos mundiais,
Será muito difícil unir gente
Nesses momentos fulcrais.

O homem vestido de branco
Como o sol nascente,
Dando um exemplo de fé e amor
A milhões de muita gente.

O selo da besta anda aí
Trazendo dores e ranger de dentes,
Torturando e matando
Milhares e milhares de inocentes.

É este o ambiente que temos
De guerras no mundo inteiro,
Corrupto e sem valores,
Por prazeres e por dinheiro.

Este mundo p’ra ter paz
E mais algum tempo durar,
É preciso dar as mãos
E as armas abandonar.

Mas ainda temos a televisão
E outros meios a mostrar
Crianças doutras religiões
Com armas na mão a matar.

O homem vestido de branco,
Que pela paz clama,
Fez unir duas nações
A de Raul e a de Obama.

Florindo Rosa da Costa
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Encontro de cantadores de "Janeiras", em Navais

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.

No dia 25 de Janeiro do corrente ano, 
num ambiente bastante acolhedor e com 
uma sala cheia, o Grupo Folclórico “Os 
Camponeses de Navais “brindou todos 
os presentes na sala, com um grande 
espectáculo cultural, onde se incluíram 
cantares de trabalho ao serão e cantares 
de “janeiras”.

O espectáculo dividiu-se em duas 
partes distintas: a primeira com cantares 
de trabalho ao serão à capela por todos os 
grupos presentes, e a segunda com canta-
res de “janeiras”, onde participaram mais 
três grupos de folclore de grande prestígio 
nacional; entre eles estiveram muito bem 
representados os seguintes grupos:

Rancho Regional de S. Salvador de 
Folgosa – Maia, Rancho Folclórico de 
Bustelo – Penafiel, Grupo Folclórico da 
Senhora da Aparecida – Lousada e o 
Grupo organizador “Os Camponeses de 
Navais”.

O Grupo Folclórico “Os Campone-
ses de Navais”, fundado em 1983, tem 
desenvolvido a sua actividade cultural, 
respeitando com grande rigor os usos e 
costumes do Povo da Freguesia de Navais 
e do concelho da Póvoa de Varzim. 

Um dedicado trabalho de pesquisa 
etnográfica trouxe ao grupo danças e canti-
gas, que nasceram da terra, como as modas 
de terreiro e os cantares de trabalho que são 
uma parte importante do seu reportório.

O Grupo Folclórico “Os Camponeses 
e Navais” sempre se preocupou com a 
pesquisa etnográfica, fazendo recolhas 
exaustivas do seu passado, para de seguida 
fazer desse trabalho uma representação fiel 
dos usos e costumes das nossas gentes, e 
foi através dessa pesquisa que nos brindou 
a todos com sete cantigas de trabalho ao 

serão, cantadas à capela e com os seus 
cantares de “janeiras”.

Assistiram ao espectáculo o Sr. Presi-
dente da Junta de Freguesia de Aguçadoura 
e Navais, e também uma delegação do 
conselho técnico, da Federação do Folclore 
Português.

José Serra Moreira

Campanha Solidária
Teve início, no dia 29 de Novembro, uma campanha de angariação de alimentos e roupas “Natal 

Solidário”, para auxiliar os mais necessitados numa iniciativa do Centro Desportivo e Cultural de Navais, 
que teve na equipa de infantis da colectividade os embaixadores da iniciativa e os obreiros das recolhas 
efectuadas para esta campanha solidária.

A iniciativa começou, como atrás se referiu, no dia 29, com um peditório, porta a porta, em Navais, que 
decorreu até dia 14 de Dezembro. Como resultado foram conseguidos mais de 200 kg de bens alimentares e 
várias centenas de peças de roupa e calçado; daí fica já o agradecimento público a todos os que, de uma forma 
abnegada, ajudaram 
nesta iniciativa. Na 
semana de Natal foram 
entregues vários caba-
zes de alimentos e rou- 
pas por entre as famí-
lias carenciadas de 
Navais. De referir que 
esta iniciativa teve 
este ano a sua primeira 
edição e, pelo sucesso 
alcançado, se pretende 
replicar em próximos 
anos.
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Desde há muitos anos, Portugal é um 
país de emigrantes.

Pode dizer-se que a emigração terá 
começado com as descobertas do Brasil 
e das nossas ex-colónias, pois que era 
preciso povoar essas novas terras com 
Portugueses.

Mas, avançando mais no tempo e 
parando no séc. XX, quem de nós não 
tem um irmão, tio, sobrinho ou primo no 
Brasil? Isto porque, no final do séc. XIX e 
até meados do séc. XX, houve um grande 
fluxo emigratório de Portugueses para o 
Brasil. Os Aguçadourenses não fugiram à 
regra e famílias inteiras ou jovens, pais de 
família e até rapazes solteiros bem novos, 
deixavam tudo e partiam à aventura numa 
viagem longa e difícil à procura do país 
que se dizia maravilhoso, onde não faltava 
trabalho e se ganhava muito dinheiro.

Já mais tarde, finais dos anos 50 
do séc. XX e décadas seguintes, a 
grande emigração deu-se para França, 
país para onde partiram cerca de 1,5 
milhão de portugueses. Portugal estava 
debilitado e em guerra. Fogem à falta de 
trabalho e ao risco de ir para o Ultramar 
combater. Também para França foram os 
Aguçadourenses.

   Mas, para além destes dois países 
em que a taxa de emigrantes portugueses 
e do mesmo modo Aguçadourenses é mais 
elevada, também Alemanha, Canadá e 
Suíça, são destinos escolhidos para dar o 
salto para uma vida melhor.

Os anos passam, a vida muda, os hábi-
tos e ambições são outros e a emigração 
continua.

E se os que partiam para o Brasil, para 
França e para os outros países, no séc. XX, 
eram na sua maioria pessoas com pouca 
instrução, alguns até analfabetos, e que 
eram usados para os trabalhos mais pesados 
(construção, agricultura e limpeza), agora 
partem jovens, com formação, muitos com 
cursos universitários.

Ainda continuam a emigrar pedreiros e 
trolhas que, devido à crise na construção 
civil, ficaram desempregados; são bons 
profissionais e dignificam o nome dos 
Portugueses por onde passam. Vão 
tambem alguns agricultores que, com a sua 
experiência, partem para dar assistência 

em países emergentes como Angola e 
Moçambique. 

Segundo dados do Observatório da 
Emigração, entre 2007 e 2012 saíram do 
País em média 80 mil portugueses por ano, 
sendo o seu destino preferencial, Reino 
Unido, Suíça e Alemanha. 

 Diz o mesmo Observatório que a taxa 
de Diplomados, em relação ao século 
passado, cresceu 50%. Também, como no 
passado, nestes números estão presentes 
jovens Aguçadourenses que não baixam 
os braços e partem à luta.

Todos são importantes, todos nos 
fazem falta, todos nos orgulham e nos 

dignificam.
As saudades são muitas, e se é verdade 

que passamos a vida a dizer frases 
como:

– As viagens agora são baratas.
– É tão fácil ir a Inglaterra como ir a 

Lisboa.
– Agora temos a Internet, o Facebook, 

o Skype, posso vê-los e falar-lhes todos 
os dias.

A quem queremos enganar? A nós 
próprios? Não é assim; é verdade que 
tudo ajuda, mas nada substitui o toque e o 
cheiro dos nossos familiares queridos...

Temos, no entanto, um conforto; estão 
a ganhar experiência, estão a deixar uma 
imagem de Portugal muito positiva e, acima 
de tudo, temos a certeza de que voltam, 
um dia eles voltam...

Virgínia Silva

Emigração

Bodas de Ouro Sacerdotais em Navais
No dia 21 de Dezembro último, o Pe. Carlos Salgado, da Congregação do 

Espírito Santo, comemorou as suas Bodas de Ouro Sacerdotais com a celebração 
duma Eucaristia de acção de graças, na igreja paroquial local, concelebrando com 
quase duas dezenas de sacerdotes seus confrades e amigos.

O Pe. Carlos Salgado é natural de Navais, tem 76 anos de idade e tem dedicado 
a sua vida missionária por terras 
de Angola, de Espanha e também 
do nosso País.

A um jornal das Missões o 
Pe. Salgado, no final da cele-
bração, afirmou:

– “Esta é a minha história 
resumida de 50 anos de padre 
inteiramente dedicado à Missão, 
como Espiritano. Sou feliz e, ao 
escrever estas letras singelas, 
só quero dar graças a Deus 
pela minha vocação e partilhar 
com todos os meus familiares, 
confrades e amigos a alegria 
de ser sacerdote e membro da 
Congregação do Espírito Santo”.

Foi com esta atitude de acção 
de graças que o Pe. Carlos Salgado 
terminou a obra comemorativa 
das Bodas de Ouro Sacerdotais.
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A voz dos Poveiros pelo Mundo
Na sequência do artigo (na página anterior) sobre a emigração no nosso País, 

achamos oportuno  fazer referência a uma entrevista, publicada no semanário poveiro 
“A Voz da Póvoa”, sob o título acima, feita a uma jovem enfermeira  aguçadourense 
que, por causa da crise de emprego que todos conhecemos, emigrou para Inglaterra, 
onde foi entrevistada.

Essa nossa conterrânea chama-se Luísa Silva, tem 24 anos e é enfermeira no hospital 
da cidade de Southampton. Eis alguns extractos da sua entrevista ao semanário poveiro:

– Como é que surgiu a opção de trabalhar em Inglaterra?
– Quando frequentava a universidade, sempre ouvi falar de colegas que emigravam 

para Espanha e não desgostava da ideia. Durante o curso apercebi-me da dificuldade 
gerada em Espanha por causa da crise e descartei essa solução. Comecei a mentalizar-me 
que a melhor opção seria a Inglaterra, até porque já dominava a língua inglesa. Acabei 
por abalar no final da licenciatura. Foi a decisão mais assertiva em termos de evolução na 
carreira. Eu queria muito exercer esta profissão, porque é um trabalho de que gosto.

– Qual é a sensação de viver e trabalhar em Southampton?
– Para mim, viver e trabalhar no sul da Inglaterra são duas sensações diferentes. Por 

um lado, trabalhar aqui é um privilégio, pois encontro-me num dos mais conceituados 
hospitais desta área. Tenho a oportunidade de trabalhar no serviço de urgência, onde 
aprendo todos os dias e isso é extremamente gratificante. Por outro lado, apesar de 
Southampton ser uma cidade grande, não é onde tenciono viver para sempre. Somos 
uma comunidade de cerca de 150 portugueses a trabalhar no hospital, o que facilita as 
coisas. Mas nunca vou conseguir habituar-me ao frio e à chuva daqui.

– Do que é que mais sente falta?
– É da família e dos amigos. Fiz bons amigos por cá e são um grande apoio, mas é 

natural ter saudades. Sinto que perco muitos acontecimentos importantes dos membros 
da minha família. Isso, por vezes, entristece-me. A comida também me deixa sau- 
dosista. Aqui é difí-
cil encontrar um 
local onde se coma 
bem por menos 
de 30 euros. Não 
há nada como a 
comida da mãe e 
o sol e calor de 
Portugal.

“Terra Viva” 
deseja os melhores 
êxitos à nossa con-
terrânea Luísa Silva 
e muitas felicidades 
em terras de Sua 
Majestade.

Curiosidades
– Beethoven morreu pobre e sem amigos. 

Horas depois, no entanto, 20.000 pessoas 
acompanhavam os seus restos mortais ao 
cemitério.

– O homem tem a perna esquerda maior 
que a direita, enquanto que a mulher tem, 
geralmente, as duas do mesmo tamanho.

– Cleópatra, Rainha do Egipto, numa festa 
de homenagem a Marco António, com 
quem mais tarde veio a casar, dissolveu 
em vinagre uma pérola que valia milhões, 
e obrigou-o a bebê-la.

– Se o homem movesse as pernas com a 
velocidade com que as formigas movem 
as suas, conseguiria percorrer 1.500 
quilómetros por hora.

– A Torre Eiffel, em Paris, devido à 
dilatação produzida pelo calor, é 15 
centímetros mais alta no Verão do que no 
Inverno.

– Calcula-se que uma andorinha pode 
consumir, em média, cerca de 6.000 
moscas por dia. Por essa razão os africanos 
não se importam que elas façam os seus 
ninhos até nos quartos de dormir.

– A tíbia humana, o osso mais forte do 
corpo humano, resiste até ao peso de 1.650 
quilos.

– A cor vermelha é aquela que se distingue 
mais facilmente à distância. Daí a razão 
de os sinais de trânsito, quer para os 
automóveis, quer para os comboios, terem 
esta cor.

– Uma mansarda é uma janela aberta 
no tecto, sobre o telhado, criada pelo 
arquitecto Mansard, no século XVII.

– O livro mais pequeno que se conhece 
mede 10 milímetros por 6. Foi impresso 
em Pádua, no ano 1897 e, em 208 páginas, 
contém, entre outras, uma carta de Galileu, 
por ele escrita em 1615.

– O coração, durante as 24 horas do dia, 
bate cerca de 100.000 vezes, expelindo 
nada menos que o equivalente a 23.000 
litros de sangue pelos vasos sanguíneos. 
A força impulsora do coração é tal que 
um glóbulo de sangue faz o percurso 
circulatório em menos de 25 segundos.

– A manteiga, na Península Ibérica, durante 
muitos séculos, era usada apenas como 
remédio para tratamento de feridas. Nos 
primeiros tempos da Igreja as lamparinas 
eram alimentadas a manteiga.

– O dedal foi inventado pelo joalheiro 
holandês Nicolas von Benchoten, que 
para isso foi impelido pelo facto de ver a 
sua noiva picar constantemente os dedos 
enquanto costurava. Ideia simples, mas 
útil e rendosa, pois o joalheiro fez grossa 
fortuna fabricando os preciosos objectos.
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Karaté
Centro de Karaté Aguçadourense

Como já nos vem habi-
tuando desde o início, o 
CKA continua a dar que 
falar pela positiva.

Para isso conta com o 
esforço e persistência dos 
seus atletas, pais, amigos, 
apoiantes e do seu mestre 
Vítor Poças.

Desde o começo da 
época a esta data, poucos 
foram os fins de semana 
em que este grupo não 
entrou em actividades, 
sejam torneios, estágios ou treinos espe-
ciais.

Durante os dias úteis da semana, os 
treinos são diários com vários horários e 
em sítios diferentes, para desta maneira 
chegar ao maior número de participantes, 
não dependendo da idade ou do sítio onde 
moram.

No que diz respeito a êxitos em com- 
petições, estiveram presentes no “Open 
Karaté de Fão”, onde os mais pequenos 
tiveram a oportunidade de mostrar também 
os seus dotes para o karaté e saíram de lá 
com 11 lugares no pódio, sendo cinco deles 
em 1º lugar.

No escalão de competição, os irmãos 
Ina e Vitalie Certan, juntamente com 
Filipa Costa, deslocaram-se a Paris para 
competir com atletas do mais alto nível 
mundial.

Vitalie e Ina foram também à Suíça e 
à Holanda, sempre em representação das 
cores nacionais.

Estes atletas, mesmo tendo tido uma 
boa prestação, não conseguiram chegar 
às medalhas.

Note-se, no entanto, que estes jovens 
estão a competir com atletas com todos os 
apoios possíveis, que chegam a estar dois 
meses em estágio com treinos intensivos 
antes das provas.

Este fim-de-semana teve lugar o Cam-
peonato Nacional de Seniores e Sub-21, 
em Alverca.

Mais uma vez o CKA esteve em des-
taque, arrecadando cinco pódios:

Campeão Nacional Sénior Masculino, 
Vitalie Certan; Campaeã Nacional Seniores 
Feminino, Ina Certan, que também 
participou em Sub-21, conquistando 
igualmente o título de Campeã Nacional 
nesta categoria; Joana Bastos, Sub-21 
Vice-Campeã Nacional, e Filipa Costa em 
3º lugar Sénior.

Com estes resultados o Centro de 
Karaté Aguçadourense  já é uma referência 
a nível nacional, sendo um dos clubes com 
melhores resultados do País.

Deixamos os nossos parabéns e uma 
palavra de incentivo, para que nunca, 
nunca desistam...

A Direcção do CKA

Realizou-se a primeira prova do plano 
de promoção de BTT da Póvoa de Varzim 
nos terrenos do parque junto ao campo de 
futebol, no sábado, dia 28 de Fevereiro, 
com cerca de 200 participantes. Estiveram 
em destaque os ciclistas do Aguça BTT 

No passado dia 8 de Fevereiro reali-
zou-se o tradicional Raid das Masseiras 
com partida e chegada junto ao campo de 
futebol. Um evento com o apoio da Junta 
de Freguesia que trouxe a competir à nossa 
terra cerca de 1200 ciclistas de vários 
pontos do país.

O Grupo Cultural e Recreativo Agu-
çadourense vai comemorar, no próximo 
dia 14 de Março, o 25º aniversário da sua 
fundação.

Para assinalar a data vai realizar-se uma 
gala comemorativa, nesse mesmo dia, às 
21,30 horas, no pavilhão do Centro Cultu-
ral e Desportivo de Aguçadoura.

Para esse evento comemorativo vimos 
convidar todos os atletas das várias modali-
dades, assim como ex-atletas, ex-dirigentes 
e toda a população em geral.

Plano de Promoção de BTT
que fizeram sentir que, em Aguçadoura, 
mandam os de cá da terra, fazendo encher 
o pódio com gente da casa. Também o 
Centro Desportivo e Cultural de Navais 
esteve bem representado conseguindo 
vários pódios.

Bom Humor
Enganos curiosos

O meu primo Ricardo estava num 
restaurante a almoçar com uns amigos, 
quando um sujeito de ar simpático se 
encaminhou para a mesa. Todo entusias-
mado, o homem apertou efusivamente a 
mão do meu primo, tratando-o por Pedro, 
recordando os bons tempos que tinham 
passados juntos no Exército.

Ricardo, que presta serviço na Marinha, 
esclareceu o homem que o estava a confun-
dir com outra pessoa. O cavalheiro, algo 
embatucado, desculpou-se e foi à sua vida.

Entretanto decorreu uma semana, 
quando o meu primo, ao sair do mesmo 
restaurante, deu de caras novamente com 
o desconhecido. O homem, ao vê-lo, 
abraçou-o efusivamente e, diante de todos, 
repetiu a história de dois companheiros do 
Exército, que não se viam há um bom par 
de anos. Sem dar tempo ao meu primo 
Ricardo, para mais uma vez desfazer o 
equívoco, o homem desabafa:

– Há coisas do diabo… tu não vais 
acreditar, mas, na semana passada, en-
contrei aqui um sujeito parecidíssimo 
contigo.

Cicl ismo
Raid das Masseiras

Gala Comemorativa
do Grupo Cultural
e Recreativo Aguçadourense
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ATleTA AguçAdOuReNSe
BRilHA
NO CAMPeONATO RegiONAl

No passado dia 28 de Fevereiro o 
atleta aguçadourense Sandro Gonçalves, 
em representação do Clube Desportivo 
da Póvoa, sagrou-se campeão regional de 
salto em altura de Pista coberta, obtendo a 
marca de 1,78m que lhe garantiu mínimos 
para o campeonato nacional, e de salientar 
que este bateu também o seu record pessoal 
em 10cm.

por  Daniel Fontes

CAMPeONATO iNTeR-FRegueSiAS
Decorrida já mais de metade do cam-

peonato de futebol inter-freguesias, todos os 
escalões do Aguçadoura Futebol Clube estão 
muito bem classificados. Assim, os Seniores, 
com 43 pontos, encontram-se em quarto 
lugar, a um ponto do terceiro. No escalão 

AguçADourA Futebol clube

juvenil, o Aguçadoura F. C. encontra-se 
em quinto lugar, com 35 pontos. O escalão 
Infantil segue na sétima posição da tabela 
classificativa, com 37 pontos. O escalão que 
mais adeptos leva ao estádio, as Escolinhas, 
continua em primeiro lugar, com 50 pontos. 

XXXV PlANO de PROMOçãO de ATleTiSMO
Está a decorrer o XXXV Plano de 

Promoção de Atletismo, promovido pelo 
Município da Póvoa de Varzim.

Ao longo das seis jornadas já disputadas, 
têm-se destacado os atletas: Corta-Mato e 
Estrada: Elsa Costa, Maria Isilda Costa, Diogo 
Costa, Mariana Costa e Sandro Gonçalves; 
Pista, em Velocidade: Elsa Costa, Maria 
Isilda Costa e Eduardo Rosa; Salto em Altura: 
Maria Emília Costa e Sandro Gonçalves; 

Salto em Comprimento: Mariana Costa; 
Lançamento de Dardo: Susana Carreira; e 
Lançamento de Peso: Nuno Rosa.

A nível colectivo a prestação da equipa 
tem sido modesta, ocupando a quarta posição 
da tabela classificativa em nove equipas 
existentes.

A nível federado, o veterano Paulo Costa 
alcançou o terceiro lugar nos 400 metros, no 
Camp. Nacional de Pista Coberta, em Braga.

ATleTiSMO

centro DesPortivo e culturAl De nAvAis

No passado mês de Janeiro, no Torneio 
Juvenil do Norte, em Paredes e em Braga, 
os atletas do Navais tiveram um excelente 
desempenho, em que o André Leite se sagrou 
campeão no salto em altura, e o Rafael Sá 
vice-campeão nos 300 metros.

Ainda no mesmo mês, na 2.ª Jornada 
Nacional de Veteranos, em Pombal, o Carlos 
Eusébio conquistou o título de campeão nacional 
no salto à vara, enquanto a Sandra Barcelos 
se posicionou em 3.º lugar nos 800 metros.

Em Braga, no Nacional de 
Pista Coberta, Pedro Martins e 
Jéssica Rosa conquistaram o 4.º 
lugar nos 800 metros e o 10.º 
lugar nos 3000 metros marcha, 
respectivamente. Depois, a Jéssica 
sagrou-se campeã regional nos 
5000 metros marcha, para o 
Campeonato Nacional de Juniores, 
enquanto o Vítor Guedes foi cam-
peão regional nos 10000 metros 
marcha.

Também nesta modalidade os 
atletas do Navais se evidenciaram 
com boas classificações. Assim, no 

Campeonato de Pista Coberta e Nacional de 
Estrada conquistaram o 5.º lugar colectivo e 
o 11.º feminino. Os destaques individuais vão 
para Jéssica Rosa, 2.ª na zona norte e campeã 
nacional nos 3000 metros marcha; José Silva 
3.º na zona norte e campeão regional no 
lançamento de peso; outros atletas obtiveram 
também boas classificações.

Em finais de Janeiro, em Braga, decorreu 
a Prova Nacional de Clubes, onde a equipa 
masculina se classificou em 20.º lugar 

nacional, enquanto a feminina obteve a 28.ª 
posição. Depois, na 5.ª jornada do Plano de 
Promoção de Atletismo, o Centro Desportivo 
e Cultural de Navais participou com 80 
atletas, distribuídos por nove escalões, tendo 
vencido a prova colectivamente.

Já em Fevereiro, em Braga, no Torneio 
Juvenil do Norte, o atleta André Leite sagrou-
se campeão da zona norte, no salto em altura, 
enquanto o Rafael Sá conquistou o lugar de 
vice-campeão nos 300 metros.

Os atletas Paulo Moreira, Vitória Pinheiro, 
Luciana Carvalho, Sara Santos e Daniel 
Costa também tiveram bom desemepnho 
na prova.

Finalmente, em Paredes, no Campeonato 
Regional absoluto de corta-mato, em seniores 
masculinos, o 4.º lugar colectivo pertenceu 
ao Centro Desportivo e Cultural de Navais, 
graças aos bons resultados obtidos pelos 
seus atletas.

Carlos Eusébio, campeão nacional de Salto à Vara


