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Rui Costa ladeado
por Fernando Rosa e por José Alberto

Boas Festas
Nesta quadra festiva, em que o amor ao próximo e o 

espírito de solidariedade mais se exteriorizam e a todos 

contagiam, a Direcção do “Terra Viva” e a Junta de 

Freguesia vêm manifestar a todos os nossos leitores e 

amigos, incluindo os nossos emigrantes, o desejo de um 

Santo e Feliz Natal e um Bom Ano de 2014.

Depois dos brilhantes êxitos conquis-
tados, no decorrer deste ano que agora 
acaba, nomeadamente o título de Campeão 
Mundial de Ciclismo, Aguçadoura em 
peso prestou uma merecida e espectacular 
homenagem ao grande ciclista que é o Rui 
Costa, um aguçadourense de gema.

O evento teve lugar no pavilhão mul-
tiusos da Junta de Freguesia, no dia 17 de 
Novembro findo, onde se juntaram mais 
de 500 pessoas num jantar, acompanhado 
de boa música portuguesa e em que, 
simultaneamente, era passado para um ecrã 
gigante o filme da grande vitória do Rui 
Costa, em Itália, onde se sagrou Campeão 
do Mundo de Ciclismo.

O ambiente era de alegria, de grande 
euforia e até de um certo orgulho (porque 
não dizê-lo?), por termos entre nós um 
filho da nossa terra, cujo nome tem levado 
por esse mundo fora, para orgulho dos 
aguçadourenses e até dos portugueses em 
geral.

Durante a manhã desse dia, domingo, 
o movimento de “Os Amigos de Rui 

Costa” organizou um passeio de bicicleta, 
onde se incorporaram algumas centenas 
de apaixonados pelas duas rodas, muitos 
equipados a rigor, acompanhando o Rui 
pelas ruas de Aguçadoura, da Póvoa e 
vários outros pontos do concelho, dando 
um espectáculo deveras impressionante 
por onde passavam.

À noite, após o jantar de homenagem, 
a que estiveram presentes o Presidente da 
Câmara, Eng. Aires Pereira, o Vereador 
da Cultura, Dr. Luís Diamantino e demais 
membros da autarquia poveira, usaram da 
palavra várias pessoas, começando pelo 
Presidente da Junta de Freguesia, Fernando 
Rosa, que enalteceu os dotes atléticos do 
ciclista Rui Costa, detentor dum currículo 
invejável, seguindo-se depois o Presidente 
da Federação Portuguesa de Ciclismo, 
que dirigiu palavras de incentivo e de 
apoio a Rui Costa, mostrando-se admirado 
por tão grande manifestação dos seus 
conterrâneos.

O Presidente da Câmara, Eng. Aires 
Pereira, na sua intervenção disse que, no

(Continua na pág. 5)
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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

Publicamos mais uma lista de nomes 
de pessoas que contribuíram com dona-
tivos para custear as despesas com a fei-
tura e envio do nosso jornal aos emigran-
tes, o que a Junta de Freguesia agradece.

Manuel João Carvalho Neves 50,00 €
Maria Gomes Eusébio 10,00 €
Laurinda (viúva do Sr. Pinho) 20,00 €
Anónima 5,00 €
Maria Cambas 10,00 €
Fernando Gomes da Silva 3,00 €
Agonia Rodelo 5,00 €
Maria Bouças 5,00 €
Manuel Viana 5,00 €
Maria Laranja 5,00 €
Ana Maria Esteves (França) 20,00 €
José Alberto R. Moreira 5,00 €
Ramiro Courela 20,00 €
Carlos Alberto M. Torres (Suíça) 40,00 €
Manuel Gomes Valentim (Amorim) 5,00 €
Rosa Maria Almeida Sousa 5,00 €
Amélia Faria 10,00 €

No dia 26 de Outubro último, o casal 
constituído pelo Sr. Manuel Alberto Gomes 
Serra e sua esposa D. Maria Torres Boucinha, 

residentes na Rua das Flores, comemorou 
as suas bodas de ouro matrimoniais com a 
celebração de uma missa, expressamente para 
eles, na nossa Igreja, na presença de familiares 
e amigos, após o que se seguiu um almoço de 
confraternização, em ambiente festivo e de 
amizade.

Também no dia 23 de Novembro findo, 
outro casal formado pelo Sr. Manuel das 
Eiras Gonçalves Carregosa e sua esposa 
D. Irene Gomes de Amorim, residentes na Rua 

Bodas de Ouro Matrimoniais

do Granjeiro, celebraram 50 anos de casados, 
que são as suas bodas de ouro matrimoniais, 
cuja cerimónia se realizou na missa vespertina 
daquele dia, Sábado, com a presença de seus 
filhos e netos, mais a comunidade que estava 
presente naquele acto litúrgico. Seguiu-se um 
jantar comemorativo e de confraternização para 
aquela família em festa.

Não podemos deixar de referir o exemplo 
e o forte testemunho destes dois casais 
aniversariantes que, após 50 anos de união 
matrimonial, se mantêm fieis à solene promessa 
que fizeram no dia em que receberam o 
Sacramento do Matrimónio. “Não separe o 
homem aquilo que Deus uniu” – ouviram eles 
há 50 anos, e o seu testemunho é de terem 
cumprido fielmente as suas promessas de 
verdadeiros cristãos e de bons cidadãos.

Numa sociedade desequilibrada e sem 
rumo em que vivemos, em que tudo é 
permitido e já nada escandaliza ninguém, 
com um autêntico desprezo pelos valores e 
sentimentos do casamento cristão, entre um 
homem e uma mulher, estes dois casais, que 
há meio século uniram as suas vidas perante 
Deus e a sociedade, são bem o exemplo que 
os jovens devem seguir e imitar, sem qualquer 
receio de que a sociedade os critique. Os 
bons exemplos, os bons costumes e os bons 
conselhos não envelhecem com o tempo, não 
são retrógrados como muitos afirmam; são tão 
actuais hoje como o foram num passado recente 
e longínquo.

“Terra Viva” felicita os dois casais 
aniversariantes e deseja-lhes muitas felicidades 
e longa vida.

D. F.

XII Encontro
de Cantares de Janeiras
em Navais

No dia 19 de Janeiro próximo, 
pelas 15 horas, no Salão junto 
à Igreja, vai realizar-se mais um 
encontro de Cantares das Janeiras, 
no qual intervém o Grupo Folclórico 
“Os Camponeses  de Navais”, mais 
os seguintes grupos: Academia de 
Danças e Cantares do Norte de 
Portugal, do Porto; Grupo Folclórico 
de Santa Cristina do Couto, de 
Santo Tirso; e Grupo Folclórico de 
Nogueira, de Cinfães.

Este evento tem o apoio da 
Junta de Freguesia de Aguçadoura 
e Navais, da Câmara Municipal, da 
Comunicação Social e da população 
em geral.

Amigos do nosso Jornal
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Os nascidos no ano de 1972 – Passeio Convívio 
Breve enquadramento do ano de 1972.

1972 – Acontecimentos:
• Automobilismo – Emerson Fittipaldi torna-se o primeiro brasileiro a vencer o 

Campeonato Mundial de Fórmula 1
• Ciclismo – Eddy Merckx (Bélgica) vence a 59° edição da Volta à França em Bicicleta. 
• Futebol – O Benfica celebrou o seu 19º Campeonato Nacional, sendo o melhor 

marcador Artur Jorge (Benfica) com 27 golos. Nessa época desceram à segunda divisão 
a Académica e o Tirsense e subiram o Montijo e a União de Coimbra. 

1972 – Personalidades:
• 21 de Fevereiro – Nuno Capucho
• 20 de Março – Pedro Lamy
• 29 de Março – Rui Costa
• 4 de Novembro – Luís Figo
• 30 de Novembro – Abel Xavier

Tal como no ano anterior, após uma breve paragem no Cemitério paroquial de Aguçadoura 
para homenagear os nascidos em 1972 já falecidos, o grupo rumou até Matosinhos para tomar 
o pequeno almoço. Depois de confortar o estômago seguimos em direcção a Penafiel para uma 
uma visita guiada à quinta da Aveleda. Aí pudemos visitar os espectaculares jardins e apreciar 
o bom queijo e vinho que aí se produz.

Já perto da hora do almoço, rumamos ao restaurante Casarão, onde foram servidas as 
iguarias sempre regadas com bom vinho. O ambiente de boa disposição e alegria foi constante, 
como não poderia deixar de ser, não se tratasse do “grupo de 72”. 

Baptismos
EM DEZEMBRO
01 – Rafaela Correia Lopes, filha de 

Júlio da Cruz Lopes e de Cristina Maria Dias 
Correia, residentes na Rua da Areosa.

15 – Mariana Silva Araújo, filha de 
Hélder Ricardo Gonçalves Araújo e de 
Juliana Sofia Martins da Silva, residentes na 
Marginal da Caturela.

Casamentos
No intervalo do último número do nosso 

jornal até ao presente não se registaram 
casamentos católicos nesta comunidade.

Falecimentos
EM NOVEMBRO
27 – Maria Lopes Fernandes, com 87 

anos de idade, casada com José Moreira da 
Silva, residente que foi na Travessa da Praia.

Oferta para 
o Centro Social e Paroquial

No passado mês de Novembro, a 
D. Felismina Gomes Eusébio deu como 
donativo para o novo Centro Social a quantia 
de 250 euros.

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
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Natal do Bombeiro
À semelhança dos anos anteriores, 

realizou-se, no passado domingo, o peditório 
a favor dos Bombeiros Voluntários da Póvoa 
de Varzim, cujos elementos, acompanhados 
de alguns voluntários de boa vontade, percor-
reram as ruas e casas da nossa terra na 
angariação de meios para o Natal do Bombeiro.

Os soldados da paz merecem todo o 
apoio e consideração e a nossa população 
correspondeu, como sempre.

Falecimentos no Brasil
Chegou até nós a notícia do falecimento 

de três conterrâneos nossos que estavam 
radicados naquele país-irmão, na cidade de 
São Paulo, desde o tempo de jovens.

A Maria Alice Rodelo Correia, com 78 
anos de idade, faleceu no dia 21 de Novembro 
findo, era casada com Manuel Gomes Rosa e 
estava emigrada há cerca de 53 anos.

No dia 4 deste mês de Dezembro faleceu 
Franklim Fontes Matias, com 63 anos de 
idade, que havia emigrado há 48 anos.

Num dos primeiros dias de Dezembro 
corrente, na cidade de São Paulo, faleceu 
também Mavilde Moreira da Costa, com 
83 anos de idade, que era viúva do também 
nosso conterrâneo Paulino Gomes Lourenço e 
se encontrava radicada naquele país há várias 
dezenas de anos.

Às famílias enlutadas “Terra Viva” apre-
senta condolências.

Licenciaturas
de luso-descendentes

Também do Brasil nos chegou a notícia 
de que duas filhas da nossa conterrânea 
Clarisse Alves do Paço Secarpl, casada com 
o Sr. Renato Secarpl, completaram cursos 

superiores, encontrando-se já a exercer 
funções na sua especialidade.

A Marcela do Paço Secarpl licenciou-se 
em Pedologia e está em funções como pro-
fessora da mesma área, e a Alessandra do 
Paço Secarpl licenciou-se em Direito e está 
na actividade da advocacia.

A ambas “Terra Viva” apresenta parabéns, 
felicitando seus pais, em especial sua mãe a 
quem conhecemos.

Aniversário dos mais Idosos
Como fazemos em quase todos os 

números do nosso jornal, publicamos as datas 
de aniversário dos nossos conterrâneos que 
atingiram a barreira dos 90 anos e que desta 
vez são vários.

Assim, alem da centenária Sr.a Ana Rosa 
Torres Codicheira, a quem fazemos referência 
noutra notícia, temos mais cinco conterrâneos 
que completaram ou completarão ainda, no 
decorrer do mês de Dezembro, 90 e alguns 
anos.

No dia 9, a Sr.a Verónica Augusta Leandro 
completou 98 anos de vida; em 16, fez 95 
anos a Sr.a Olinda Gomes do Paço; em 19, 
data de saída do nosso jornal, faz a Sr.a Rita 
Gomes de Almeida 91 anos e no próximo 
dia 29, se Deus quiser, farão 94 e 93, 
respectivamente, os Srs. Leopoldino Gomes 
Eusébio Boucinha e João Carvalho Eusébio. 
À última hora soubemos que também outro 
nosso conterrâneo, o Sr. Manuel Gomes 
Valentim, residente na freguesia de Amorim, 
onde casou, também completou 90 anos de 
idade, no dia 9 de Setembro passado.

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

Encontro pela Paz
A organização deste evento elaborou 

um vasto programa, que vai desde o dia 11 

de Dezembro a 11 de Janeiro, com várias 
iniciativas e postos de referência, entre as 
quais se sobressai o dia 1.º do novo ano, Dia 
Mundial da Paz, com o lançamento de flores 
brancas no mar da Póvoa, no já denominado 
Cais da Paz.

No passado dia 14, a Tocha da Paz per-
correu as freguesias do concelho e, pelas 
11h00, o vice-presidente da Junta (de Navais), 
acompanhado de vários jovens atletas e 
um pequeno cortejo de automóveis, no 
extremo das duas freguesias, entregou a Tocha 
ao presidente da Junta (de Aguçadoura), 
que a transportou até à rotunda entre nós e 
Aver-o-Mar.

Os programas estão espalhados pela 
Póvoa e pelas freguesias, no sentido de sen-
sibilizarem as populações para esta nobre 
iniciativa.

Uma iniciativa louvável
O grupo de catequistas da nossa comu-

nidade paroquial (e são muitas, como 
sabemos) decidiu promover uma angariação 
de fundos, com vista a auxiliar o custo das 
obras de conservação que são necessárias 
fazer no antigo Centro Social e Paroquial, 
onde funcionam as salas de catequese e 
onde está instalada a sede do nosso Grupo 
de Escuteiros.

Essa iniciativa das catequistas, como já 
foi anunciado nas missas dominicais, resume-
se à feitura e venda de bolos de diversas 
variedades, no primeiro domingo de cada 
mês, numa tenda montada para o efeito no 
adro da Igreja. Ao adquirir algum desses 
bolos está a ajudar uma boa causa e onde 
todos ajudam nada custa.

Agradecimento
à HORPOZIM

A Direcção do novo Centro Social e 
Paroquial manifesta o seu agradecimento 
à Associação de Horticultores da Póvoa 
de Varzim (HORPOZIM), sediada em 
Aguçadoura, pela oferta que fez àquela 
instituição dos produtos hortícolas que foram 
utilizados na decoração do espaço onde se 
realizaram as Jornadas Técnicas daquele 
organismo, no dia 9 de Novembro findo, no 
pavilhão multiusos.
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próximo dia da cidade, em Junho de 2014, 
o Rui será agraciado com a Medalha de 
Mérito Poveiro, como prova de apreço 
pelos seus grandes feitos desportivos, 
que têm honrado Aguçadoura, a Póvoa e 
o País.

Depois, a Associação de Ciclismo do 
Porto, a Junta de Freguesia e a Câmara 
da Póvoa fizeram oferta de quadros de 

honra, trabalhados em prata, ao Rui Costa, 
que agradeceu reconhecidamente, cujos 
actos foram sempre acompanhados por 
gigantescas salvas de palmas. Também 
uma empresa ofereceu ao Rui uma bicicleta 
especial como prova de admiração pelos 
seus êxitos no decorrer deste ano.

Finalmente o Rui ofereceu camisolas da 
Movistar, equipa espanhola a que pertence, 
ao Presidente da Câmara, ao Presidente 
da Junta, ao Presidente do Aguçadoura 
Futebol Clube, ao Manuel Zeferino, ex-
ciclista de Navais, e a outras pessoas com 
ele relacionadas.

Foi um acontecimento marcante na 
nossa terra, porque marcantes também 
foram os êxitos do Rui Costa no decorrer 
deste ano.

D. F.

Aguçadoura homenageou RUI COSTA

Em Portugal os alvarás de Março de 
1805 e Outubro de 1806 ordenaram a criação 
de cemitérios públicos, mas essa ordem foi 
esquecida e somente no reinado de D. Maria II o 
governo fez publicar decretos que obrigavam as 
Câmaras Municipais a fazerem e administrarem 
os cemitérios. Esta atitude encontrou grande 
resistência na população, sobretudo nas aldeias, e 
mesmo com alguma rebeldia por parte de algumas 
ordens religiosas. Em 21 de Dezembro de 1835, 
através de uma portaria, legalizou-se a criação 
dos cemitérios públicos, determinando que cada 
corpo deve ser enterrado em cova separada e que 
terá pelo menos cinco palmos de profundidade, 
e será separada das outras covas, por um 
espaço de palmo e meio por todos os lados.

Em Navais, como noutras terras, as pessoas 
eram sepultadas dentro da igreja e no adro. 
Quando o espaço começou a ficar superlotado, 
foi edificado o cemitério da freguesia, que 
começou a ser construído em Janeiro de 1888 
e foi concluído em 1891. Fica situado ao lado 
da Igreja Paroquial e pode ainda hoje constatar-
se a parte mais antiga, onde estão construídas 
três capelas com gavetões e urnas expostas das 
famílias mais abastadas desta freguesia.

As grandes famílias de lavradores mais 
abastados destacavam-se pela grandeza das suas 
casas e mesmo nos cemitérios impunham o seu 
cunho familiar; as outras famílias abastadas 
mas de menor capacidade tinham também 
sepulturas térreas, em pedra, sobretudo logo à 
entrada do cemitério, pois estas famílias tinham 
prioridade em escolher o local onde queriam 

Memórias do Passado
O Cemitério de Navais

ser sepultados, porque o poder económico e 
financeiro lhes era favorável.

A restante população, que eram dependentes 
dessas famílias, era sepultada em campas rasas, 
onde veneravam os seus entes queridos durante 
o tempo em que a Junta de Freguesia não 
necessitasse do local para outras pessoas.

As pessoas que se suicidavam eram 
excomungadas e desprezadas pela Igreja; não 
tinham direito a um funeral religioso e eram 
enterradas fora do espaço comum, em cima 
das alas e dos carreiros para que toda a gente 
passasse por cima.

Um quarto do cemitério estava destinado 
aos “anjinhos”, ou seja, às crianças que morriam 
em maior número que os adultos, devido a 

famílias muito numerosas e à falta de cuidados 
de higiene e de condições financeiras para 
comprar medicamentos.

O nascimento das crianças era sempre 
assistido por parteiras habilidosas da freguesia 
que, sem o mínimo de condições de higiene, 
assistiam aos partos sem nenhum controlo das 
autoridades, e porque era habitual fazer-se 
desta forma ninguém reparava, mas também 
é verdade que muitas mães morriam de 
hemorragia e muitos bebés morriam por falta 
de oxigénio, coisas que hoje em dia quase não 
acontecem.

Durante o seu crescimento, as crianças eram 
muitas vezes vítimas de maus tratos, porque 
não havia condições dignas para as criar; eram 
o chás e remédios caseiros receitados por 
curandeiros habilidosos a quem, na maior parte 
das vezes, o povo recorria para obter a cura.

José Serra Moreira (Navais)
[Continua no próximo número]
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Chegou o mês de Dezembro e, com ele, o Natal está à porta. A sociedade de consumo 
em que vivemos agita-se e aborda as festas natalícias a propósito de tudo e de nada, tendo 
em vista somente os interesses comerciais e os lucros que daí advêm.

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

Sem nascimento não há Natal. Se não pomos em primeiro plano o Nascimento de Jesus 
então o que comemoramos? As luzes nas ruas e 
nas montras? O ruído e o bulício nas cidades? 
As prendas com desejos de boas festas e as 
refeições melhoradas?

Nesta sociedade desequilibrada e 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 
há ornamentações por todo o lado, luzes e 
mais luzes, árvores gigantes enfeitadas, com 
anúncios comerciais por todos os cantos, mas o 
Natal cristão é ofuscado por tudo isso. 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.

Um 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 com algumas práticas 
religiosas, a sua vida cristã não passa duma farsa. Como o Mundo seria diferente, como 
seria melhor se todos os homens reconhecessem a sua pequenez, a sua insignificância, o 
seu nada perante o poder incomensurável de Deus e se curvasse e aceitasse Aquele que é 
o Salvador da humanidade e que, ao nascer entre os homens, nos troxe uma mensagem de 
Amor, de Paz, de Salvação!

O Natal é vida, vida nova que Jesus nos trouxe para a salvação dos homens; 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 com letra maiúscula e de entendimento e paz entre os homens.

Neste Natal que se aproxima façamos festa, ornamentemos 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 nossa vidas. Se assim fizermos, celebraremos 
plena e verdadeiramente o Natal.

Desejo a todos um Santo e Feliz Natal.
Daniel Fontes

Vamos celebrar o Natal Uma aguçadourense
vai fazer 100 anos

No próximo dia 20 deste mês de Dezembro, 
se Deus quiser, uma nossa conterrânea vai 
festejar o seu 100.º aniversário, um facto 
raríssimo na nossa terra, pois nos últimos 
70 anos há apenas o registo de uma outra 
aguçadourense, de seu nome Rita Maria ou 
Rita Marcelina, como era conhecida, que, há 17 
anos atingiu essa meta, mas encontrava-se num 
estado de vida vegetativo, pelo que a data nem 
sequer foi festejada pelos familiares. Faleceu 
passado um mês.

Em 13 de Dezembro de 1952 faleceu aqui, 
numa pequena casa que ainda existe, à entrada 
da Rua do Feital, uma velhinha, que manteve 
a lucidez de memória até ao fim, de seu nome 
Luísa Gomes da Fonte, com 99 anos e 6 meses, 
pois nascera a 7 de Julho de 1853, faltando, 
portanto, 6 meses para completar os 100 anos.

Era minha bisavó e também de muitos 
parentes meus ainda vivos, em cujo número se 
inclui o nosso Presidente da Junta; dela me vem 
o meu último apelido. Conversei muitas vezes 
com ela e contou-me muitas coisas do tempo 
da Monarquia, pois ela nasceu no ano em que 
faleceu a Rainha D. Maria II e subiu ao trono 
o Rei D. Pedro V, com mais três réis até 1910, 
ano em que foi implantada a República.

Pois agora, em 2013, é a Sr.a D. Ana Rosa 
Torres Codicheira, mais conhecida por Ana 
Sanfins, que, no dia em que o nosso jornal 
vai sair, 20 de Dezembro, completa 100 anos 
de vida. Ela ainda se desloca sozinha, embora 
amparada pelas “canadianas”, conforme temos 
visto ainda há pouco tempo.

A Junta de Freguesia vai associar-se à 
família e participar na festa de aniversário da 
Sr.a Ana, em que haverá a celebração de uma 
missa de acção de graças e depois, com a família 
e amigos, um encontro de confraternização no 
pavilhão da Boucinha, do que daremos conta 
detalhadamente no próximo número do nosso 
jornal.

D. F.

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



TERRA VIVA — �

Santa Luzia nasceu no ano de 283 e era 
filha de uma família rica de Siracusa, uma 
pequena cidade da Sicília – Itália. A jovem 
Luzia, em italiano Lucia, perdeu o pai 
ainda muito jovem, apenas com cinco anos. 
Neste período da história, o Cristianismo 
era perseguido pelo Império Romano, que 
desejava que o povo adorasse o imperador 
e não a Deus.

Santa Luzia era uma jovem cristã que 
havia sido prometida em casamento a um 
pagão, mas não queria de forma alguma 
casar, uma vez que tinha prometido para si 
mesma oferecer a sua virgindade a Deus, 
assim como Nossa Senhora.

Eutichia, mãe de Santa Luzia era uma 
mulher muito doente, sofria de hemorragias 
internas e já tinha feito muitos tratamentos, 
não obtendo a cura desejada. Santa Luzia e 
sua mãe decidiram juntar-se a um grupo que 
ia em peregrinação ao sepulcro de Sant’Ágata, 
uma cristã martirizada numa cidade vizinha 
– Catânia – no ano de 251 pelo Imperador 
Décio. Junto ao túmulo, as duas rezaram a 
Sant’Agata para que esta intercedesse na sua 
cura. Durante a oração, Luzia adormece e em 
sonhos vê Sant’Agata que lhe dizia: Luzia, 
minha irmã, porquê que me pedes a mim 
aquilo que tu podes obter para os outros? 
A tua mãe será curada pela tua fé. Por 
mim será beatificada a cidade de Catânia 
e por ti será salva a cidade de Siracusa.

Regressada à cidade de Siracusa e 
verificando que a sua mãe estava curada, 
Santa Luzia contou à sua mãe a sua 
firme intenção de consagrar-se a Cristo, 
contrariando a intenção de casamento em 
que havia sido prometida. A sua mãe cheia 
de saúde e com alma cheia de fé aceitou a 
decisão de sua filha.

Santa Luzia começou a vender todos os 
bens da família e a distribuí-los pelos pobres 
e mais necessitados. O seu pretendente, 
apercebendo-se disso e da rejeição da sua 
prometida em casamento, decide denunciá-la 
às autoridades, acusando-a com o crime de ser 
cristã. O Império Romano dominava quase 
toda a Europa e naquele tempo vigoravam 

os decretos de perseguição aos cristãos por 
ordem do Imperador Diocleciano.

Em tribunal, perante o Juiz Pascásio, 
Santa Luzia afirmou com firmeza a sua fé 
cristã. O juiz ordenou-lhe que renunciasse 
à sua fé e seria absolvida, mas mais uma 
vez ela afirmou a sua consagração a Cristo, 
como a Virgem Maria. Perante isto, Pascásio 
ameaçou-a de a condenar a viver entre as 
prostitutas, o que seria uma violência à sua 
virgindade, e ela respondeu-lhe: O corpo só 
se contamina se a alma assim o consentir. 
O juiz ordenou então, que ela fosse levada 
à força para uma casa de prostituição, mas 
a santa tornou-se tão pesada que nem os dez 
homens presentes conseguiram levá-la. Vendo 
isto, o juiz ordenou que fossem chamar a 
maior junta de bois para a arrastarem, mas 
nem assim ela se moveu.

O diálogo entre Santa Luzia e o magistrado 
tornou-se cada vez mais agressivo, fazendo 
com que o juiz se sentisse em dificuldades. 
Assim, ordenou que a submetessem à 
tortura.

Pascásio, enfurecido com a resistência 
da mártir a todas as torturas, ordenou que 
a regassem com azeite e resinas e que 
fizessem uma grande fogueira; mas as 
chamas apagavam-se sem provocar qualquer 
ferimento à jovem mártir. Ela disse: Estas 
chamas não podem queimar-me, porque os 
crentes devem conhecer a força demonstrativa 
do martírio e porque os não crentes devem 
ficar confusos e perder o orgulho para que 

possam acreditar e ajoelhar-se diante do 
Senhor.

Santa Luzia sai ilesa de todas as torturas 
a que é submetida, até que lhe ordenam que 
se ajoelhe, sendo decapitada com um punhal, 
caindo a sua cabeça no chão. Porém antes de 
ser decapitada, Santa Luzia disse: Chegou a 
minha hora. Apunhala-me agora Pascásio, e 
eu morrerei. Mas anuncio-te que a paz será 
restituída á Igreja de Deus. Diocleciano e 
Maximiano cairão e o Cristianismo conti-
nuará a difundir-se.

A jovem mártir Santa Luzia morre, com 
apenas 21 anos, no dia 13 de Dezembro de 
304, dia em que é homenageada em todo o 
mundo, como acontece aqui na freguesia de 
Navais.

Muitos milagres lhe são atribuídos, 
destacando-se o final da fome no ano de 
1646 em Siracusa. Num domingo, dia 13 de 
Maio, uma pomba entrou  dentro da Catedral 
durante a missa, e quando pousou sobre o 
trono episcopal, uma voz anunciou a chegada 
ao porto de um grande navio carregado de 
cereais. A população viu assim a resposta da 
Santa Luzia às suas orações.

O retirar dos olhos a Santa Luzia e 
a sua apresentação num cálice, não tem 
fundamento escrito; pensa-se que tenha 
sido a devoção popular que a invocou 
sempre como protectora da vista, pelo seu 
nome derivar da luz. Poderá também ser 
considerada a protectora da vista pelo milagre 
de recuperação da visão do poeta e escritor 
Dante (séc. XIII), considerado o pai da língua 
Italiana.

De salientar que a imagem presente na 
Basílica de Santa Luzia em Siracusa, local 
onde foi sepultada aquando da sua morte, 
apresenta uma  grande diferença em relação 
à imagem que conhecemos – um  punhal no 
pescoço – simbolizando a decapitação de 
que foi mártir.

Escrevo este artigo na certeza de contribuir 
para a divulgação do culto a Santa Luzia, mas 
também pelo facto de já ter estado na igreja 
primitiva onde ela foi sepultada e ser um 
devoto de Sant’Agata, padroeira da cidade 
de Catânia, onde vivi durante um ano.

Alexandre Furtado

A vidA de SAntA LuziA

NOTA – Por falta de espaço não nos foi pos-
sível publicar alguns artigos, nomeadamente 
respeitantes a Navais, que nos chegaram à 
Redacção. Ficam a aguardar para o próximo 
número.
Pelo facto pedimos desculpa.
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Campeonato da Europa
de Karaté – ESKA2013
(continuação da última pág.)
desfilaram com as equipas de todos os países 
participantes. Houve ainda o espaço cultural 
com dança e fado, mostrando aos estrangeiros 
um pouco do que somos capazes neste campo.

Neste dia estiveram presentes os represen-
tantes do Município da Póvoa de Varzim, 
Eng. Aires Pereira, o Presidente da Junta da 
Agregação de Freguesias Aguçadoura e Navais, 
Sr. Fernando Rosa e O Presidente da Assembleia 
de Freguesia, Dr. Sérgio Cardoso.

No seu discurso, o Sr. Presidente da Câmara 
enalteceu o trabalho feito pela organização 
liderada por Vítor Poças, pois os objectivos da 
autarquia, ao apoiar este evento, tinham sido 
ultrapassados, já que a Povoa durante esta 
semana tinha enchido os hotéis e os restaurantes, 
e comerciantes da cidade conseguiram valorizar 
o seu negócio. 

Já no final da tarde, uma representação 
do Rancho Folclórico da Casa do Povo de 
Aguçadoura participou na entrega das medalhas 
aos aletas, que subiram ao pódio, dando 
uma imagem digna e simpática do povo de 
Aguçadoura.

Quanto a nível desportivo, a Selecção 
Portuguesa alcançou os melhores resultados de 
sempre neste tipo de campeonatos. Saliente-se 
que três atletas do CKA – Centro de Karaté 
Aguçadourense foram cruciais para que a nossa 
selecção chegasse a tão alto nível.

Assim, Filipa Costa consegui um 3º lugar, 
Vitalie Certan, 2º lugar e Ina Certan um 2º e 
um 1º, sendo que esta atleta fez parte da única 
equipa portuguesa que fez entoar o nosso hino 
ao alcançar o lugar de topo na classificação.

Fazendo a análise do todo o trabalho e 
tempo disponibilizado por muitas pessoas, o 
balanço foi muito positivo, levando mesmo a 
que o presidente do Centro Português de Karaté 
sugerisse que fosse atribuído um voto de louvor 
a nível nacional ao Mestre Vítor Poças e ao 
CKA – Centro de Karaté Aguçadourense.

Segundo o dirigente federativo: “à dimensão 
e responsabilidade do evento, o Vítor Poças e 
a sua equipa de apoio respondeu com elevada 
disponibilidade, competência e sacrifício, no 
sentido do cumprimento e exigências do staff da 
ESKA fossem satisfeitos. As palavras elogiosas 
que me foram dirigidas por responsáveis 
estrangeiros levam-me a declarar que o karaté 
português, ao contrário de outras áreas, saiu 
prestigiado, dando uma imagem de um país 
moderno, eficiente e descomplexado.”

E assim a nossa Associação vai crescendo, 
sempre com o intuito de formar não só atletas, 
mas também pessoas de carácter, respeito e 
trabalho, levando sempre e cada vez mais longe 
o nome de Aguçadoura, para isso contando  com 
o apoio dos pais amigos e Autarquias.

Virgínia Torres da Silva

No passado dia 16 de Novembro, o agrupamento de 
escuteiros de Aguçadoura comemorou o seu décimo aniversário 
em união com toda a comunidade

O agrupamento faz parte do movimento escutista mundial, 
estando inserido no CNE, Corpo Nacional de Escuteiros 
católicos portugueses, e foi com grande alegria que a nossa 
comunidade acolheu escuteiros de vários agrupamentos que 
fazem parte do Núcleo Cego do Maio (que integram escuteiros 
do concelho de Esposende, Póvoa de Varzim e Vila de Conde), 
que se juntaram à nossa festa e a todos da comunidade que 
quiseram participar. Constituíram-se equipas mistas (rapazes 
e raparigas), que foram distribuídas pelas diferentes secções, 
em função da sua idade. Assim, os lobitos (6-10anos), fizeram 
o seu percurso para conhecer a nossa 
vila, locais e história, tendo que percorrer 
diferentes ruas para recolher as mensagens. 
Para tal foi muito importante a colaboração 
dos diferentes grupos de catequistas e 
pais, que garantiram a sua deslocação em 
segurança. Os exploradores (10-14 anos), 
já são mais autónomos e como tal, fizeram 
o seu percurso sem adultos, tendo que 
passar em determinados pontos da vila, 
para descobrir a sua história e património, 
preenchendo um caderno da actividade. 
Os pioneiros (14-18 anos), através de uma 
carta militar com determinadas coordenadas, 
fizeram um percurso maior, recolhendo 
peças que foram colocadas em locais 
estratégicos. Os caminheiros (18-22anos), 
fizeram um percurso mais alargado, preenchendo um caderno 
de actividade. A este grupo juntaram-se alguns dos pais dos 
nossos escuteiros que também viveram a aventura de serem 
escuteiros por um dia. Como estava um dia solarengo, mas frio, 
a caminhada fez bem a todos para aquecer, descobrir, aprender, 
conhecer e conviver. Estes são os objectivos do escutismo, 
aprendendo, fazendo viver situações práticas que estimulam 
o desenvolvimento físico, intelectual, social e espiritual da 
criança e jovem. No final da manhã sentia-se a alegria e o 
bem-estar entre todos, escuteiros e não escuteiros. A hora do 
almoço foi bem animada com um piquenique ao ar livre, em 
frente ao Salão Paroquial, onde actualmente o agrupamento 
tem a sua sede. No início da tarde todos, crianças , jovens e 
adultos foram convidados a participar em danças e músicas 
escutistas, que estimulam a interacção entre todos e «roubam» 
muitos risos e gargalhadas a todos os presentes, indicador da 
felicidade e bem estar que o movimento traz a todos, novos e 
adultos. Depois, realizaram diferentes jogos, de acordo com as 
idades, com o objectivo de traduzir a importância do trabalho 
em grupo e o papel de cada um no envolvimento e colaboração 
de todos para atingir um objectivo.

Por volta das 16horas, as quatro fanfarras de escuteiros 
presentes percorreram diferentes ruas de Aguçadoura e 
terminaram a sua actuação em frente à Igreja com um desfile. 
Cada fanfarra apresentou coreografias e ritmos diferentes, o 
que encantou todos os presentes.

No final da tarde, realizou-se a Eucaristia festiva do 
aniversário, na qual participaram várias instituições locais 
convidadas, escuteiros, familiares e comunidade em geral. A 
cerimónia evidenciou organização, envolvimento de todos os 

que participaram. É de louvar a alegria contagiante das vozes 
que entoaram os cânticos, o que mostra o bom ambiente entre 
todos os elementos que constituem os diferentes coros, os quais 
se dispuseram a animar este aniversário. É nestes momentos de 
união, que partilhámos a verdadeira Igreja de Cristo. Após a 
Eucaristia todos foram convidados a participar na inauguração 
de uma pedra com a flor-de-lis, esculpida pelos caminheiros e 
que marca os dez anos do escutismo em Aguçadoura e partilha 
do bolo de aniversário. No salão aguardava-nos uma bela mesa, 
cheia de bons sabores, a qual foi preparada com a ajuda dos 
pais dos escuteiros, a quem temos de agradecer pelo trabalho 
e disponibilidade em colocar uma mesa para acolher bem todos 
os que nos visitaram. O agrupamento, na figura do chefe de 

agrupamento, entregou uma pequena lembrança a alguns dos 
presentes como forma de agradecimento pelo empenho e ajuda 
que dão às actividades escutistas.

Ao longo destes 10 anos o agrupamento manteve algum 
equilíbrio no seu número de efectivos, contando actualmente, 
com 60 elementos e sete dirigentes. A direcção do agrupamento 
está à responsabilidade do chefe José Ferreira, que lidera a 
equipa de adultos. Esta semente foi plantada há dez anos pela 
mão do Sr. Padre João Eiró, que percebeu a potencialidade que 
este movimento poderia ter na educação e formação cívica das 
crianças e jovens da nossa comunidade, pois na sua juventude 
também foi escuteiro no seminário. Começou por lançar o 
desafio a um grupo de adultos, que fizeram formação na 
Região de Braga e que se colocaram ao serviço do movimento. 
Alguns deles, por motivos profissionais e pessoais, acabaram 
por deixar o movimento, mas persiste a sua marca nestes dez 
anos de existência, pelos valores, dedicação e actividades que 
desenvolveram junto dos nossos escuteiros.

Dez anos passados que marcaram a vida da paróquia, 
mudou os hábitos dos nossos jovens. Passou a fazer parte da 
sua rotina as reuniões semanais na sede, o desenvolvimento 
de projectos que realizam actividades radicais na natureza, a 
angariação de fundos para atingir um objectivo e participação 
em acções de solidariedade e de vivência espiritual. Poder-se-á 
afirmar que o movimento colocou em acção o melhor de cada 
um, de forma a promover a felicidade de todos. Esperamos que 
continue o seu desenvolvimento e crescimento na comunidade 
por muitos e muitos anos.

A todos um bem-haja.
Chefe Paula Esteves

10º Aniversário do Agrupamento 1252 – Aguçadoura
Dez anos a caminhar na construção de um mundo melhor
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A TRADIÇÃO DO PRESÉPIO
O Presépio tem tradições ancestrais, que 

remontam à idade média.
Foi S. Francisco de Assis que, depois duma 

visita a Belém, em 1220, tendo ficado impressionado 
com a forma como era celebrado o Natal na Terra 
Santa, decidiu recriar a cena da Natividade, com 
autorização papal, começando logo a ser exposta 
nos conventos, com figuras de madeira.

A directa ligação desta evocação figurativa 
do Nascimento de Jesus ganhou rapidamente uma 
enorme adesão popular, tornando-se numa tradição 
que tem muito mais a ver com o Evangelho do que 
a tradição pagã das árvores de Natal.

Em Aguçadoura a tradição do Presépio 
continua, apesar de a árvore se ter expandido 
muito. O Presépio de maiores dimensões e mais 
completo que aqui se constrói, desde há vários 
anos, é da autoria do nosso conterrâneo Fernando 
Alves Eusébio, que a foto documenta. É digno 
de ser apreciado por crianças e adultos, estando 
o Fernando com a casa à disposição, na Travessa 
do Silêncio, 43, na Codixeira, das 14 às 18 horas, 
domingos e feriados.

A Pobreza
do Presépio
Dos Céus à Terra desce a mor Beleza,
Une-se à nossa carne e fá-la nobre;
E sendo a humanidade dantes pobre,
Hoje subida fica à mor alteza.

Busca o Senhor mais rico a mor pobreza,
Que o mundo o seu amor descobre,
De palhas vis o corpo tenro cobre
E por elas o mesmo céu despreza.

Como? Deus em pobreza à Terra desce?
O que é mais pobre tanto lhe contenta,
Que este somente, rico lhe parece.
Pobreza este Presépio representa;
Mas tanto por ser pobre já merece,
Que mais o é, mais lhe contenta.

Camões

No dia 22 de Novembro de 1963, há exac-
tamente 50 anos, o mundo inteiro estremeceu 
com a trágica notícia do assassínio do Presidente 
da nação mais poderosa do globo, os Estados 
Unidos da América.

John Kennedy, que contava 46 anos de 
idade, fora combatente na II Guerra Mundial, 
como oficial da Marinha Americana. Naquele 
fatídico dia deslocou-se da capital à cidade do 
Texas, no interior do país, acompanhado da 
esposa, em viagem de pré-campanha eleitoral, 
cujas eleições se realizavam no ano seguinte. 
Quando atravessava a cidade texana, em 
carro descapotável e aplaudido por milhares 
de pessoas eufóricas por verem ao vivo o 
seu presidente, um tresloucado relativamente 
jovem, que havia cumprido o serviço militar 
nos fuzileiros, alvejava-o com tiros disparados 
por uma arma munida de alça telescópica, a 
partir dum prédio contíguo à avenida onde 
passava o desfile.

O autor deste crime hediondo, um tal Lee 
Oswald, foi detido de imediato, mas, no dia 
seguinte, quando era conduzido, a pé, pela 
polícia ao tribunal, um cidadão anónimo, de 
nome Jack Ruby, avançou para o criminoso e 
alvejou-o de frente com tiros de pistola. Foi 
imediatamente preso, enquanto o autor do crime 
morria no local, sem ter esclarecido os motivos 
que o levaram a assassinar o Presidente. Por 

sua vez, o segundo nunca chegou a esclarecer 
com clareza porque motivo matou o assassino 
de Kennedy, acabando por morrer na cadeia, 
vítima de doença maligna.

Passados 50 anos, o mistério do assassínio 
do Presidente Kennedy continua por esclarecer 
verdadeiramente, tal como a tragédia que vitimou 
o Primeiro-Ministro português, Francisco Sá 
Carneiro e seus acompanhantes, volvidos 33 
anos, continua envolta em mistério.

À justiça dos homens é possível escapar, 
mas à Justiça de Deus ninguém foge.

D. F.

A morte de John Kennedy

Comissão de Festas
da Nossa Senhora da Boa Viagem
A Comissão de Festas da Nossa Senhora 
da Boa Viagem, que está a cumprir o seu 
primeiro ano de mandato, deseja a todos 
um Feliz e Santo Natal com votos de um 
2014 cheio de prosperidade.

A Comissão
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Campeonato da Europa de Karaté – ESKA2013
Mais de 500 atletas, representando as selec-

ções de 21 países, participaram, nos dias 22, 23, 
e 24 de Novembro, no Campeonato Europeu de 
Karaté e levaram centenas de pessoas até ao 
Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim.

Este evento foi organizado pelo CKA 
– Centro de Karaté Aguçadourense, que para 

isso contou com cerca de 80 voluntários de 
todo o concelho, sendo que muitos eram de 
Aguçadoura.

 Esta foi a primeira vez que na Póvoa de 
Varzim se realizou uma prova de Karaté desta 
envergadura e ainda por cima a organização 
a cargo de uma associação de Aguçadoura. 
Durante um ano os responsáveis pelo organi-
zação trabalharam afincadamente, para que nada 

falhasse e o nome da nossa cidade e da nossa 
vila fosse falado como exemplo de organização 
e competência.

O ponto alto do campeonato foi no dia 23 de 
Novembro, sábado, onde 120 crianças, atletas 
do CKA – Centro de Karaté Aguçadourense, 

(continua na pág. 8)

AGUÇADOURA
Vão já decorridas doze jornadas neste cam-

peonato e as equipas do Aguçadoura F. C. Não 
apresentam grandes alterações classificativas 
em relação às posições que publicámos no 
último número.

Na última jornada, contra o Argivai, 
os resultados foram os seguintes: Seniores 
– Argivai, 0 x Aguçadoura, 1; Juvenis – Argivai, 
1 x Aguçadoura, 3; Infantis – Argivai, 3 x 
Aguçadoura, 0. Os Escolinhas jogaram à 11.ª 
jornada e ganharam por 1-0 ao Regufe.

No próximo dia 28 de Dezembro, a equipa 
de Seniores vai jogar aqui com o Fareja (Fafe), 
pelas 16 horas, em jogo para a Taça dos 
Campeões Inter-Concelhos.

NAVAIS
Na 12.ª jornada o Navais deslocou-se a 

Rates, onde defrontou as equipas locais, com os 
seguintes resultados: os Infantis perderam por 
1-0, enquanto os Juvenis empataram a um golo 
e os Seniores foram derrotados por 1-3. Quanto 
aos Escolinhas, esses seguem no topo da tabela 
classificativa, fruto dos bons resultados obtidos, 
pois conta os jogos por vitórias com excepção 
de um empate. No último jogo ganharam ao 
Beiriz por um concludente 5-1, o que diz bem 
da sua excelente forma.

Nas próximas jornadas o Navais recebe os 
da Matriz, depois vão a Aver-o-Mar e Amorim, 
recebendo depois o Barreiros.

Classificação: os Seniores ocupam a 12.ª 
posição; os Juvenis a 6.ª e os Infantis a 13.ª. 
A equipa feminina tem apenas um jogo com 
uma derrota.

O Centro Desportivo e Cultural de Navais, 
no passado dia 8 de Dezembro, em mais uma 
prova do Plano do Promoção de Atletismo, 
desta feita na freguesia de Argivai prova de 
corta-mato a contar para a 2.ª jornada desse 
mesmo plano, obteve  a vitória colectiva, prova 
na qual a associação participou com 95 atletas; 
destes o maior destaque vai para os vencedores 
individuais das suas provas: Ana Cláudia Rosa 
e Bruno  Gavina, em Infantis; Fábio Vasques, 
em Iniciados; Paulo Rosa e Carla Faria, em 
Juvenis.

No dia 14 de Dezembro a colectividade 
esteve presente em mais uma Prova de 
Lançamentos, em Vila Nova de Cerveira, prova 
na qual o maior destaque vai para os atletas 
José Alberto Silva 1.º Sénior e Veterano no 
Lançamento do Peso e para Sérgio Carvalho 
que se classificou em terceiro lugar Sub23, no 
Lançamento do Martelo.

 De referir que, no passado Domingo, dia 
15 de Dezembro, na 20.ª S. Silvestre do Porto, 
prova onde participaram  mas de 16000 atletas, 
os atletas do C. D. C. Navais participaram, 
tendo obtido excelentes classificações, desta 
feita o maior destaque vai para Paulo Rosa, 
que se classificou em 4.º lugar Júnior e para o 
5.º lugar de Fernando Figueiredo, no mesmo 
escalão; mas no sector feminino o destaque 
vai para Ilda Morim, que obteve o 4.º lugar; 
de referir que nesta prova participaram também 
Celestino Faria 71.º, Isidro Miranda 24.º, José 
Eusébio 80.º, Virgílio Barbosa 240.º, Ondina 
Salgado 87.ª e Rui Silva 991.º.

Dia 29 vai ocorrer a 3.ª jornada do PPA, em 
Beiriz, mais uma jornada de Corta-Mato.

O Centro Desportivo e Cultural de Navais 
deseja a todos os habitantes de Aguçadoura e 
Navais um Feliz Natal e próspero Ano Novo.

C. D. C. Navais

Plano de Promoção de Atletismo


