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2.º Aniversário dA União dAs FregUesiAs de AgUçAdoUrA e nAvAis
Comemorámos, nos dias 24 e 25 de 

Outubro, o 2º aniversário da União de 
Freguesias de Aguçadoura e Navais.

Como é já tradicional o assinalar do 
aniversário da Freguesia conta com um 
programa variado. Assim, no sábado, 
pelas 20 horas, em Navais, teve lugar 
uma sessão solene de homenagens 
a personalidades da Freguesia de 
Aguçadoura e Navais. 
As personalidades 
escolhidas pela Junta 
de Freguesia, neste 
ano de 2015, foram 
os poetas populares 
d e  A g u ç a d o u r a 
Manuel Gomes de 
Carvalho e Justino 
Cavalheiro Eusébio 
e ainda José Serra 
Moreira, responsável 
pelo Rancho “Os 
C a m p o n e s e s  d e 
Navais”.

Manuel Carvalho 
e Justino Cavalheiro, 
durante anos, escreveram vários 
poemas que viriam a ser publicados no 
livro “Alma e Terra de Aguçadoura”, 
conforme é do conhecimento geral. 
Para além da autoria do livro é de 
realçar que são da sua autoria as letras 
das canções do Rancho Folclórico da 
Casa do Povo de Aguçadoura; é por 
isso de inteira justiça homenagear estes 

dois homens que dedicaram muito do 
seu tempo à cultura popular e à história 
de Aguçadoura.

José Serra Moreira, natural de 
Navais, também viu reconhecido o 
seu mérito de muitos anos ao serviço 
da cultura e das tradições da sua terra. 
Escreveu também o livro “Memórias 
da minha Terra”, ele que dirige há 

associar, tivemos a honra de ter 
connosco o Sr. Presidente da Câmara, 
o Eng.º Aires Pereira, e a Sr.ª Verea- 
dora da Acção Social Dr.ª Andrea 
Silva.

No final da sessão solene tivemos 
a conferência “Violência Doméstica 
Ontem, Hoje e Amanhã”, proferida 
pelo conceituado Prof. José Pinto 

da Costa que, com 
as suas palavras 
sábias e com o seu 
refinado sentido de 
humor, deliciaram 
os presentes. Um 
momento muito alto 
das comemorações 
do aniversário que 
encerraria no domingo 
com a missa solene, 
em Aguçadoura, e que 
contou com a presença 
dos elementos da 
Junta e Assembleia 
de Freguesia, dos 
representantes das 

associações civis e religiosas e ainda 
com o Sr. Vice-Presidente da Câmara, 
Prof. Luís Diamantino.

Um fim-de-semana de comemorações 
que realçou o bom ambiente que se 
vive nesta União de Freguesias de 
Aguçadoura e Navais.

Fernando Rosa

30 anos o Rancho “Os Camponeses 
de Navais”, sempre com a maior 
dedicação. Homem da cultura das 
tradições do folclore e da etnografia, 
mereceu de todos esta distinção dada 
pela Junta de Freguesia.

Na sessão solene, para além dos 
membros da autarquia e de um grande 
número de pessoas que se quiseram 

O Prof. Pinto da Costa com os membros da autarquia.
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Como sempre o fazemos, publicamos os 
nomes das pessoas que contribuíram com donativos 
para custear as despesas com a feitura e envio do 
nosso jornal aos nossos emigrantes, o que a Junta 
de Freguesia agradece.

José Maria Gomes Lima (Canadá) 50,00 €
Goretti do Paço 10,00 €
Virgílio Moreira 5,00 €
José Dimas (França) 30,00 €
Maria Eusébio Almeida 5,00 €
Sílvia Rosa 5,00 €
Manuel Dias Gomes 10,00 €
Manuel da Silva Correia 10,00 €
Manuel do “Oásis” 10,00 €
Paulina Maria Carreira Pontes (Terroso) 20,00 €
Justino da Silva (Canadá) 20,00 €
Manuel Maeiro 5,00 €
Blandina Boucinha 5,00 €
Manuel Dias Martins 20,00 €
Amélia Barona 20,00 €
Júlio Carvalho 5,00 €
Adelino Fernandes da Silva 5,00 €
Amélia (viúva de José Arnaldo) 7,00 €
Manuel Rodelo da Costa (França) 20,00 €
Franklim Moreira 20,00 €
Alípio Fontes da Costa 10,00 €
Miguel de Amorim (Canadá) 50,00 €
José Gomes Ribeiro (Canadá) 40,00 €
Maria Adelaide Pires Alves (Canadá) 50,00 €
Isabel Maria Lima Rosa (Suíça) 20,00 €
António Lima (Suíça) 50,00 €
Albino Rodrigues (França) 20,00 €
José Lima Boucinha (França) 50,00 €
Laurentina da Silva (Canadá) 40,00 €
Sá da Costa António (Córsega) 20,00 €
Avelina do Padre (Canadá) 50,00 €
Manuel Martins Gomes (Canadá) 20,00 €
Alice Gregório 5,00 €
Alexandre da Costa (Canadá) 50,00 €
José Vieira (Canadá) 50,00 €
Manuel Portela Aguiar (França) 50,00 €
André Martins da Costa (França) 20,00 €

Amigos do nosso Jornal Tríduo de Pregações e Romagem ao Cemitério
Durante a última semana de Outubro findo, a nossa comunidade paroquial teve 

alguns dias de preparação espiritual com vista à vivência do Dia de Todos-os-Santos 
e dos Fiéis Defuntos, que este ano coincidiu com um domingo e segunda-feira.

Houve um tríduo de pregações, na missa da manhã e na da tarde, a que 
correspondeu um bom número de pessoas, seguindo-se depois as confissões gerais 
como preparação essencial para a vivência destes dois dias, os primeiros do mês 
de Novembro, que a Igreja dedica ao sufrágio pelas Almas do Purgatório.

No dia 1 de Novembro, Dia de Todos-os-Santos, realizou-se a romagem ao 
cemitério, onde foram realizadas as cerimónias religiosas próprias do dia e do 
local, incluindo um sermão/reflexão proferido por competente orador, que chamou 
a atenção dos fiéis para a origem do homem, a sua caminhada na Terra e o seu 
destino final, que só pode ou deve ser um, em direcção a Deus.

Um comentário
Verifica-se  que, depois de terminadas as cerimónias religiosas no cemitério, 

muitas pessoas dão também por finda a visita às campas dos seus familiares 
e formam grupos nos espaços mais largos mantendo-se em conversa amena e 
descontraída, em voz alta, chegando mesmo aos risos ruidosos, completamente 
alheias à realidade que as cerca, como se estivessem num recinto de feira.

Porém, todos sabemos que, naquele lugar, dum modo particular naquele dia, 
devemos estar em silêncio, em oração e reflexão, com profundo respeito pelos que 
já partiram para o outro lado da vida, cujos restos mortais ali repousam.

Mas é bom lembrar que, em tempos não muito distantes, as pessoas não se 
portavam desta maneira. Os tempos mudaram e as mentalidades e comportamentos 
também, porém a realidade daquele recinto é a mesma de sempre.

O mistério da morte, da passagem desta vida para o Além, mantém-se 
inalterável e inatingível; só pela fé podemos compreendê-lo, ou melhor, aceitá-lo 
como a Doutrina da Igreja no-lo apresenta. O campo santo, onde repousam os que 
nos precederam, merece-nos o maior e mais profundo respeito.

D. F.

Nos dias 21 e 22 de Novembro, pelas 
21 e 15 horas, respectivamente, o Grupo 
Independente da Estela levará à cena 
duas representações de teatro, no Salão 
Paroquial de Aguçadoura, intitituladas 
«Tire  dali a menina» e «Um julgamento 
na Estela», com adaptação e encenação 
de Alberto Costa. As receitas reverterão a 
favor do novo Centro Social, cuja Direc-
ção agradece a presença das pessoas que 
queiram passar um bom serão e uma 
divertida tarde de domingo.

Bom Humor
Um para enganar centenas

Encontrando-se com sérios problemas 
financeiros, um cortador de mato vendeu a 
sua mula por 100 euros a um outro cortador 
de mato, que concordou em receber o animal 
um dia depois. No dia seguinte, o primeiro que 
vendeu a mula chegou e disse ao outro:

– Compadre, você me desculpe, mas a 
mula morreu.

– Morreu? Se morreu, então devolva-me 
o dinheiro.

– Isso não, pois já o gastei.
– Então traga-me a mula.

– Mas que vai fazer com a mula morta?
– Vou rifá-la.
– A mula morta? Quem a vai querer?
– É só eu não falar que ela morreu, 

ouviu?
Um mês depois, os dois encontraram-se 

de novo e o primeiro dono que vendeu a mula 
perguntou:

– Então compadre, e a mula morta que 
lhe fez?

– Rifei-a. Vendi 500 bilhetes a dois euros 
cada. Facturei 998 euros.

– Eh pá! Como foi isso?! E ninguém 
reclamou?

– Ora, só o homem que ganhou.
– E o que fez para sair dessa encrenca?
– Devolvi os dois euros do bilhete e ele 

ficou satisfeito. E assim ganhei 998 euros.

TEATRO
a favor do novo Centro Social
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Aniversário
dos  Mais Idosos

Conforme vimos fazendo em todos 
os números do nosso jornal, em que 
publicamos o aniversário dos nossos con-
terrâneos nonagenários que vão comple-
tando anos, desta vez temos apenas uma 
pessoa, a D. Maria Morado Torres, viúva 
do Sr. Joaquim da Silva, residente na Rua 
da Aldeia, que completou 96 anos de idade, 
no dia dois de Outubro findo.

“Terra Viva” felicita-a por mais um 
aniversário e deseja-lhe ainda muita vida.

Entretanto queremos corrigir um erro de 
datas que, por lapso,  publicamos no número 
anterior, em relação ao aniversário do Sr. 
Albino Junqueira Lima. Foi publicado que, 
no dia 8 de Setembro, completou 90 anos 
de idade, quando na verdade o seu aniver-
sário ocorreu no dia 9 de Agosto último. 
Pelo inconveniente pedimos desculpa.

Falecimento no Brasil
Chegou até nós a notícia do falecimento, 

no dia 19 de Outubro, do nosso conterrâneo 
Isolino Gomes Torres, com 83 anos de 
idade, que se encontrava emigrado naquele 
país,  na cidade de S. Paulo, desde 1955, 
após ter cumprido o serviço militar, há 
precisamente 60 anos. Durante esse período 
de tempo veio cá por diversas vezes, a 
última das quais há cerca de dois anos. 
Era irmão dos nossos conterrâneos José 
Américo e António Boucinha Torres, que 
todos conhecemos. A estes e aos restantes 
irmãos “Terra Viva” apresenta condolências.

Jovem aguçadourense
ingressa na GNR

D e p o i s  d e 
t e r  c u m p r i d o 
voluntariamente o 
serviço militar no 
Exército, o jovem 
Carlos Filipe Moreira 
Lopes, com 22 anos 
de idade, filho do 
Sr. Carlos Manuel 
Moreira Lopes e da 
D. Maria Georgete Neves Moreira Lopes, 
ingressou na Guarda Nacional Republicana, 
onde fez uma formação, em Portalegre, 
durante nove meses e que terminou em 25 
de Setembro último.

Depois de ter feito estágio no Posto da 
Póvoa de Varzim, o Carlos Filipe encon-
tra-se agora a prestar serviço no Comando 
de Santarém.

“Terra Viva” felicita-o e deseja-lhe as 
maiores felicidades na nova carreira que 
escolheu.

O nosso Rancho Folclórico
actuou nas Astúrias

Depois de um ano cheio, em termos 
de deslocações e actuações fora de portas, 
por vários pontos do País, nomeadamente 
Sesimbra e Albufeira, assim como à 
Corunha (Espanha), o Rancho Folclórico 
da Casa do Povo de Aguçadoura fechou 
a presente época com uma deslocação 
de dois dias às Astúrias (também em 
Espanha), onde actuou numa localidade 

chamada Mieres, na zona da cidade de 
Oviedo, na costa Norte do país vizinho.

Isto é a prova de que o nosso agru-
pamento folclórico é conhecido de Norte 
a Sul do País e mesmo além-fronteiras, 
concretamente na vizinha Espanha, além 
da França e da Córsega, aonde também já 
foi e actuou, levando até essas paragens o 
nome da nossa terra, os nossos cantares e 
a nossa música.

A todos os elementos do nosso Rancho 
Folclórico, nomeadamente aos seus 
órgãos directivos, “Terra Viva” felicita 
pelo seu excelente trabalho,, dedicação e 
empenho nesta instituição que a todos nos 
representa.

Eleições Legislativas
No dia 4 de Outubro findo realizaram-se 

as Eleições Legislativas em todo o território 
nacional. Na nossa localidade o acto 
decorreu com toda a normalidade, como é 
apanágio no nosso povo, tendo as três mesas 
de voto, a funcionar na antiga Escola da 
Boucinha, registado os seguintes resultados:

Portugal à Frente – PSD/CDS 1.534
Partido Socialista 315
CDU-PCP/PEV 40
Bloco de Esquerda 76
Votos em Branco 17

No conjunto das duas freguesias 
– Aguçadoura e Navais – o total de votos 
foi o seguinte:

Portugal à Frente – PSD/CDS 2.131
Partido Socialista 443
CDU-PCP/PEV 53
Bloco de Esquerda 120
Votos em Branco 34

Os restantes partidos tiveram uma vota-
ção insignificante ou nula e a abstenção, no 
conjunto das suas freguesias, foi de 47%.
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IRMÃOS SILVA
Agência Funerária, Lda.

Bodas de Prata
Matrimoniais

No passado mês de Setembro, o casal 
constituído pelos ainda "jovens" Américo 
Augusto Ribeiro Moreira e Clarisse 
Marta Soares Macedo Moreira, nossos 
conterrâneos, celebraram as suas Bodas de 
Prata Matrimoniais, fazendo-o com uma 
ida ao Santuário de Fátima, na companhia 
de seus filhos, onde, na intimidade fami-
liar e com a bênção da Mãe de Deus, recor-
daram os 25 anos de vida matrimonial em 
comum.

"Terra Viva" felicita-os por essa data 
festiva e deseja-lhes muitas felicidades.

CDC NAVAIS – Futebol
No Campeonato Inter-Freguesias, após 

a 7.ª jornada, a situação classificativa é a 
seguinte:

INFANTIS – têm 3 vitórias, 3 derrotas, 
somando 9 pontos; ocupam o 9.º lugar na 
classificação.

JUVENIS – contam uma vitória, 2 
empates e 3 derrotas; com 5 pontos apenas, 
posicionam-se em 10.º lugar.

SENIORES – somam duas vitórias, 
3 3mpates e uma derrota, pelo que 
contam 9 pontos e ocupam a 7.ª posição 
classificativa.

ESCOLINHAS – após a 4.ª jornada, 
contam 2 vitórias, 2 empates, somando 8 
pontos; estão em 2.º lugar.

No passado fim-de-semana teve lugar 
a primeira eliminatória da Taça da Póvoa 
e os resultados foram os seguintes:

INFANTIS – Aguçadoura, 2 x Navais,  1
JUVENIS – Navais, 2 x Amorim, 3
SENIORES – Matriz, 0 x Navais, 4

A Família e seus Valores
A família e seus valores
Fazem parte desta vida,
É preciso amor e carinho
Para se manter unida.

Todas as famílias precisam
De viver com amor e carinho
Para, enquanto cá andarem,
Seguirem no bom caminho.

Se assim não acontece,
Algo vai mal na vida;
Assim as famílias encontram
Uma estrada sem saída.

Nascer, educar e crescer,
Parece não estar seguro;
Casa de Pais, escola dos filhos,
Nessa escola está o futuro.

Nascimentos são muito poucos,
Há dificuldades para educar,
Mas quando se dá valor à família
Só bons frutos podem dar.

A família é como um jardim,
Temos que zelar as flores,
Regando e olhando por elas
Para mostrar suas cores.

Estamos num mundo moderno
Com desafios na educação,
Mas é mais fácil educar a criança
Que mais tarde a visitar na prisão.

A família é como um ninho
Onde se criam os filhos;
Se não houver amor e respeito
Só haverá problemas e sarilhos.

Dai valor aos mais velhinhos,
Deles não vos podeis esquecer;
Com a colher que lhes derdes
Com ela vireis a comer.

Os pais são o pilar da família,
Dos filhos merecem atenção;
Não é bom no fim da vida
Acabarem na solidão.

F. R. C.

Uma incrível confusão
D. Catarina resolveu pintar de louro 

o seu cabelo castanho sem dizer nada ao 
marido. No dia da pintura, ela voltou para 
casa nervosa, a pé, no preciso momento em 
que ele chegava também a casa.

Sem demonstrar o menor sinal de 
surpresa, correu para ela e, tomando-a nos 
braços, murmurou:

– Beija-me depressa, antes que a minha 
mulher chegue!

A arte de comunicar uma má notícia
Pelas 04h00 da manhã, alguém bate 

à porta.
Aparece a dona da casa.
– Quem é o senhor?
– Sou um amigo do seu marido.
– E o que deseja?
– Venho dizer-lhe, minha senhora, que 

o seu marido esteve a jogar no Casino e 
perdeu 5.000 contos.

– Cinco mil?! Impossível! No dia em 
que ele perdeu esse dinheiro… morre.

– Pois foi isso mesmo que aconteceu, 
minha senhora. Queira aceitar os meus 
sentimentos.

Bom Humor
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Baptismos
SETEMBRO
13 – Vicente Manuel Gomes Aguiar, 

filho de Marcelo Manuel Ferreira Aguiar 
e de Sílvia Patrícia do Paço Gomes, 
residentes na Rua da Caturela.

Casamentos
No período compreendido entre a 

publicação do último número do nosso 
jornal e o presente não se realizaram 
casamentos católicos nesta nossa comu-
nidade.

Falecimentos
SETEMBRO
24 – Faleceu em França, onde estava 

emigrada, Deolinda Gomes Flores 
Baptista, com 60 anos de idade, casada 
com Manuel do Paço Baptista, residente 
que foi no Largo do Cruzeiro.

Depois de transladado o féretro, o 
funeral realizou-se para o cemitério desta 
freguesia, no dia 1 de Outubro, depois de 
celebrada missa de corpo presente.

OUTUBRO
29 – José Gonçalves da Costa 

Rodrigues, com 82 anos de idade 
(completava 83 no dia 11 de Novembro), 
viúvo de Maria Moreira Torres, residente 
que foi na Rua da Pinguela.

31 – José Filipe 
Eusébio Miranda, 
com 30 anos de 
idade,  faleceu 
na freguesia de 
Cristelo, Barcelos, 
o n d e  r e s i d i a , 
vítima de doença 
incurável, filho da 
nossa conterrânea 
Adélia de Carvalho Eusébio, a residir 
naquela localidade desde há muitos anos.

Magusto
organizado pelas Catequistas

As Catequistas da nossa comunidade 
paroquial vão organizar um magusto, 
no pavilhão multiusos (antiga Escola 
da Boucinha), no próximo dia 15 de 
Novembro, domingo, pelas 15 horas, com 

as crianças que frequentam a catequese, 
os seus pais e demais familiares que 
queiram comparecer. Elas prometem muitas 
surpresas e também muita animação, para 
o que muito contribuirão algumas centenas 
de crianças, assim o esperam.

O resultado monetário desse evento 
reverterá a favor das obras de conservação 
do salão paroquial.

A Catequese
na nossa comunidade

Na última reunião do Conselho Pastoral 
Paroquial, realizada no passado mês de 
Outubro, as catequistas presentes debateram 
alguns assuntos relacionados com a 
catequese na nossa paróquia, sobretudo 
a falta das crianças nas sessões por elas 
ministradas, que estão programadas em 
dias e horas já divulgados e que são do 
conhecimento dos pais.

São cerca de 400 crianças, que vão desde 
o 1.º ao 10.º ano, a frequentar a catequese 
(há uns 20 anos atrás eram cerca de 600), 
o que equivale a dizer que mobilizam 
algumas dezenas de catequistas que, de 
forma voluntária, gratuita e empenhada, 
dão o seu melhor na formação cristã dos 
mais pequenos, preparando-os para serem 
bons cristãos e bons cidadãos.

É nas crianças que está o futuro da 
nossa sociedade, e os pais devem ter o 
maior empenho e zelo na sua formação, 
procurando que elas sejam assíduas às 
aulas escolares, mas também às sessões 
de catequese, correspondendo assim 
ao trabalho das catequistas, que dão 
gratuitamente o seu tempo, muitas vezes 
com sacrifício da sua vida particular. Elas 
fazem este pedido aos pais: que colaborem 
responsavelmente com elas na formação 
cristã dos seus filhos.

Jornadas Técnicas de Horticultura
da Horpozim

A Associação de Horticultores 
da Póvoa de Varzim, sediada na 
vila de Aguçadoura e que integra 
várias freguesias do concelho, no 
último fim-de-semana de Setembro 
passado, organizou as 8.as Jornadas 
Técnicas de Horticultura, cujo evento 
teve lugar no pavilhão multiusos 
de Aguçadoura, por onde passaram 
várias centenas de pessoas durante os 
dias que durou o certame, este ano 
com a reedição da HORTIPÓVOA, 
uma exposição-feira que não se reali-
zava há bastantes anos.

Houve palestras e conferências, 
por pessoas competentes conhecedoras 
da actividade, onde foram abordados 
vários temas ligados ao sector da 
horticultura e aos problemas com 
ela relacionados, considerados de 
muito interesse para os associados 
e para as demais pessoas da mesma 
actividade.

Na mesma semana em que decorreu 
o certame, a Direcção da Horpozim, 
várias dezenas dos seus associados 
e muitos convidados, entre os quais 
os representantes das autarquias 
locais e concelhias, reuniram-se 
num jantar comemorativo dos 28 
anos de actividade da Associação, 
que se realizou também no pavilhão 
multiusos.
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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

O Tempo
Disse Victor Hugo: 

“A vida já é curta e nós 
encurtámo-la ainda 
mais, desperdiçando 
o tempo”.

O tempo é aquilo 
que todos temos e 
que todos vivemos di-
zendo que não temos.

O tempo é-nos 
dado por igual a 
todos, ricos e pobres, 
jovens e velhos, sãos 
e doentes, sábios e 
ignorantes. A diferença está na forma como 
o usamos.

Não podemos parar o tempo, nem 
domá-lo, ele não regride nem estaciona, 
por isso só podemos ter uma atitude – fazer 
com que ele não passe em vão.

O tempo é a coisa mais valiosa que 
o homem pode gastar; é um tesouro e se 
o desbaratamos, gastando-o mal, ficamos 
mais pobres e, no fim, terá sido o tempo 
que nos desgastou.

É bom que o tempo seja o resultado 
duma construção nossa e não um “montinho 
de areia” que se desfaz sem darmos conta 
e nos desfez também. Aproveitar o tempo 
é uma arte. Enumerar o que temos de 
fazer, ter sempre planos para breve e, em 
curto prazo, concretizá-los. Diz-se que o 
homem possui três grandes capacidades: a 
inteligência, a vontade e a “agenda”.

Para além dos horários e obrigações 
rígidas que a nossa vida profissional e 
familiar nos impõem, temos liberdade para 
encaixar pequeninos intervalos de tempo, 
que deverão ser a essência ou o elo de 
ligação de todas as peças que movemos e 
que nos movem.

O tempo começou 
a existir quando Deus 
realizou e concretizou 
a Ideia de Mundo. 
O acto da Criação 
foi o princípio do 
mundo e do tempo 
e ambos existem em 
função um do outro: 
por causa da mundo, 
o tempo é finito e 
por causa do tempo 
o mundo é finito e 
mutável. O tempo, tal 

como nós, como suas criaturas.
O tempo é como uma moldura e o 

limite para que cada um de nós realize o 
projecto, o destino que Deus estabeleceu 
para cada um ao trazer-nos à vida. 
Assim perspectivado, o tempo deixa 
de ser cronometrado pelo relógio, mas 
pela prudência em o aproveitar, não 
o desperdiçando, rentabilizando-o em 
plenitude de conteúdo e valor.

Sabemos que o tempo é breve e acaba 
sempre antes do tempo desejado, por isso, 
dedicar um pouco do nosso dia a Deus, 
parar para pensar e rezar, será sempre uma 
aplicação altamente rentável do nosso tempo.

É triste matar o tempo e é também um 
desperdício, porque ele não se fabrica, não 
se compra nem se vende e não se pode 
guardar, simplesmente desliza e flui.

Como disse Santo Agostinho:
– “Redimir o tempo é, se for necessário, 

sacrificar os interesses eternos, pois é 
com a moeda do tempo que se compra a 
eternidade.”

Maria Susana Mexia
Professora de Filosofia

– Jornal “A Ordem”, Porto 

Pensamentos
– Os homens rejeitam os seus profetas 

e destroem-nos, mas amam os seus 
mártires que eles próprios mata-
ram.

(Dostoievsky)
– A verdadeira riqueza de um homem 

é o bem que ele faz neste mundo.
(Maomé)

– Os homens são como os vinhos: 
a idade azeda os maus e apura os 
bons.

(Cícero)
– A paz vem de dentro de ti próprio; 

não a procures à tua volta.
(Buda)

– A vingança é sempre o vil prazer de 
um cérebro minúsculo.

(Juvenal)
– A inveja, que tem os olhos vesgos 

para ver o bem, tem pulmões de aço 
para anunciar o mal.

(Lemontier)
– Devemos sempre deixar passar uma 

noite sobre a injúria da véspera.
(Napoleão)

– A perfeição do relógio não está em 
andar depressa, mas em andar regu-
lado.

(Vauvenarges)
– Nada existe tão alto que o homem, 

com força de vontade, não possa 
apoiar a sua escada!

(Schiller)
– Antes de falar, pondera o que vais 

dizer e procura não dizer coisa de 
que hajas de arrepender-te.

(S. Jerónimo)
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Se queres receber, dá.
Foi na cidade do Rio. Eu passava 

e encontrei uma velhinha de lenço na 
cabeça, com ares de ser portuguesa. Não 
me enganei; ela era de Portugal. Trazia 
uma saca na mão e dentro dela outra 
vazia. Vinha dar a sua volta semanal e 
colher esmolas nos lugares do costume: 
um bocadinho de arroz, um bocadinho de 
café, também me dão massa e pão, ia ela 
informando, enquanto desdobrava a saca 
interior. Mora nos subúrbios, em Caxias, 
numa barraca de renda. Há muito que 
ficou viúva e tem por ali filhos casados, 
mas são tão pobres como ela: eles 
mandam-me recado para eu ir comer, mas 
eu antes quero fazer em casa o meu caldo. 
E a senhora Guiomar conta-me que faz 
caldo para dois dias, para poupar lenha. 
Que não azeda, disse-me ela, quando lhe 
fiz a pergunta. É um caldinho muito bom 
e que me sabe muito bem.

Eu compreendo que assim seja. Aquilo 
que nós fazemos por nossas próprias 
mãos tem o sabor total do nosso esforço. 
A senhora Guiomar tem muita razão em 
não trocar pelo seu o caldo dos filhos. 
Além disso eles são tão pobres como 
ela. A senhora Guiomar não quer ser 
pesada a ninguém; é a nobreza a falar. 
Isto era na rua, a uma hora em que 
passava muita gente. Quis eu saber em 
que terra ela nasceu e vem logo a resposta 
emocionante: eu sou dantre a Régua e 
Lamego. Não restringiu; não disse o nome 
da sua pequenina aldeia. Nomeia duas 
cidades, duas terras muito grandes e mui 
faladas, para eu ficar bem inteirado de que 
ela é portuguesa. Vem agora a sua vez e 
também me perguntou onde é que eu tinha 
nascido. Não disse o nome da minha terra, 
que seria naturalmente desconhecida. 

Já que ali estávamos tão juntinhos, não 
quis separar-me dela. Disse que era de 
ao pé de Cinfães. Ela repete a palavra. 
Conhece a terra. Quando era pequenina ia 
ali às feiras com os seus pais. E logo me 
perguntou se eu conhecia a Senhora dos 
Remédios. Senti-me imediatamente feliz 
por ter dito a ti Guiomar uma mentira 
piedosa. Por ela nos estreitámos. Éramos 
vizinhos. Falámos da romaria da Senhora 
dos Remédios. Dava um romance o que 
ela me disse de como eram romaria e 
romeiros na sua mocidade; e remata que 
da lareira da casa se ouvia tocar o sino 
da torre da Senhora.

Eu estava embebido. Era a voz de 
Portugal; de Portugal de há um ror de 
anos. A senhora Guiomar faz oitenta deles 
no dia de Nossa Senhora da Conceição. 
Oitenta anos numa barraca de tábuas a 
comer caldo de véspera, por falta de casa, 
de meios, e de conforto; oitenta anos 
portugueses!

Chegou a minha vez. Saco da algibeira 
um monte de notas e escolho entre elas a 
mais limpa. No Brasil não há prata; não 
há dinheiro de prata. Quando ela soube 
do seu valor, levantou os olhos e, com 
os mesmos olhos, mais do que palavras, 
disse-me que ia comprar remédio: eu vou 
já comprar remédio. Eu sou muito doente 
do reumatismo. Olhe que não posso 
levantar este braço. Um mar de ideias 
invade o seu interior. Como poderia eu 
continuar a oferecer o remédio à senhora 
Guiomar?

Não podia fazer nada pela distância 
e deixei a senhora Guiomar a meter 
novamente dentro da saca uma outra que 
de lá tirara e ia dizendo seu espanto pela 
nota que recebeu. Um bocadinho afastados 
e ainda se ouvia a sua voz resoluta: vou 
já comprar remédio.

Isto deu-se na rua, debaixo dum sol 
ardente e sob os olhares do turbilhão que 
passa e não vê. Nisto abeira-se de mim 
um senhor a perguntar se eu sou e tal. Tal 
como nas ruas de Lisboa repetiu-se o caso 
que ali é já trivial.

Como eu disse que sim, o desconhecido 
coloca nas minhas mãos pecadoras o 
dobro da quantia que eu acabava de dar 
à senhora Guiomar. Lição: se queres 
receber, dá.

Pe. Américo
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Memórias do Passado
a Capela de Santo António

Além da Igreja Matriz, existe 
na paróquia de Navais uma Capela 
dedicada a Santo António, que se 
situa junto à Estrada Nacional 13, 
do lado nascente, no lugar onde 
outrora estava o Cruzeiro Paroquial. 
A Capela foi construída durante o 
exercício do Rev.º padre Manuel 
Ribeiro de Castro e cuja construção 
trouxe alguns conflitos entre a Junta 
da Paróquia, presidida pelo Pároco, e 
Delfim Gonçalves Salgado, devido à 
discórdia de confrontações e ocupação 
do espaço. Contudo a capela foi cons-
truída e a 8 de Setembro de 1895 foi 
terminada.  

Santo António nasceu em Lisboa 
por volta do ano de 1195, e veio 
a falecer a 13 de Junho de 1231, 
em Pádua, Itália. Com vinte anos de idade 
professou a vida religiosa entre os Cónegos 
Regrantes de Santo Agostinho, no mosteiro de 
S. Vicente de Fora. Foi ordenado sacerdote, em 
1220, e fez-se frade franciscano no ermitério 
de Santo Antão dos Olivais, partindo depois 
para Marrocos em missão de apostolado aos 
muçulmanos.

Foi dos mais categorizados representantes 
da cultura cristã e canonizado pelo Papa 
Gregório IX, em 30 de Maio de 1233. Em 
Pádua foi erigida uma conhecida basílica em sua 
memória, onde se encontram as suas relíquias. 
O povo de Navais foi sempre muito devoto dos 
Santos, recorrendo a eles para a cura de todos 
os males que aconteciam.

Sendo o povo de Navais essencialmente 
agricultor, tinham sempre muitos animais para 
consumo doméstico, mas o seu animal preferido 
era o porco, por ser fácil sua alimentação, 
que era sobretudo de derivados dos restos de 
hortaliças, que eram sempre abundantes. Nesta 
região toda a gente matava um ou dois porcos 
por ano, para seu consumo doméstico.

Sabemos que o protector dos animais é 
Santo Antão, mas desde tempos imemoriais que 
o povo de Navais sempre atribui esse fenómeno 
ao Santo António que, a partir da construção da 
sua capela, o povo ainda ficou mais devoto, e 
cada vez que um animal adoecia, de imediato se 
recorria ao milagre de Santo António para obter 
a sua cura. Era frequente ver-se pessoas a fazer 
a romaria de volta da capela com o gado que 
tinha sido curado, supostamente com a ajuda 
de Santo António.

Depois da matança do porco ofereciam a 
cabeça do animal a Santo António. A mesma 
era leiloada nas escadas da capela de Santo 
António no final da missa, e o dinheiro do leilão 
era todo oferecido ao Santo; muitas vezes esses 
leilões atingiam somas muito elevadas porque 
eram feitas em despique entre familiares e 
amigos que depois socialmente ficavam bem 
vistos perante a população. Era uma espécie 
de vaidade que convinha e ficava muito bem a 
quem a praticava, com a bênção da Igreja.

Depois do alargamento da estrada nacional 
nº 13 a mesma foi rebaixada, e a capela ficou 
mais alta, sendo obrigado a fazer-se um reforço 
do seu alicerce em toda a volta e a acrescentar 
alguns degraus como se pode ainda hoje 
constatar. Com a construção da estrada e o 
alargamento da mesma, o cruzeiro que aí existia 
foi demolido não deixando nenhuns vestígios 
desse local, que era, sem dúvida, um marco 
histórico do centro da Freguesia. 

A capela de Santo António nunca teve uma 
função muito virada para o culto derivado à 
passagem de muitos carros na estrada nacional 
a dificultar essas práticas, mas contudo serviu 
durante alguns anos de capela mortuária, 
sobretudo para aqueles que não tinham espaços 
suficientes em suas casas para o velório.

Este local foi sempre um sítio de eleição 
frequentado pela juventude por se tratar do 
centro da Freguesia e pela facilidade que havia 
para as pessoas se sentarem nos referidos 
degraus, aos domingos e dias feriados, para 
conversarem, tratar de alguns negócios pontuais 
ou simples lazer, mas não eram somente os 
residentes que frequentavam este local, devido 

a existir ao lado uma casa de pasto, mercearia 
e vinhos. As pessoas residentes do lugar do 
Teso, da freguesia vizinha de Estela, que 
depois de terem percorrido vários quilómetros 
para apanhar pinhas secas dos pinhais nas 

zonas vizinhas de Famalicão e 
Vila do Conde, onde vendiam o 
produto para abastecer os fornos das 
padarias das duas cidades de Póvoa 
e Vila do Conde, regressavam, ao 
fim da tarde, cansados, e ali era um 
ponto de paragem obrigatória para 
refrescar as gargantas e aconchegar 
o estômago; os próprios animais 
eram os primeiros a parar neste local 
e recusavam prosseguir viagem, se 
os seus donos não lhes dessem uma 
sopa de vinho.

 Mais tarde, com a evolução, 
foram os camionistas que passaram 
a fazer uma paragem obrigatória 
neste local, devido à grande fama de 
ali se encontrar os melhores vinhos 
da região; também foi sempre um 

lugar de convívio, de partilha, e de informação, 
pois quem quisesse saber algumas novidades 
tinha obrigatoriamente de vir a este local 
de concentração, para ouvir conversas, dar 
opiniões, e até fazer alguns negócios. Ao 
domingo, muita gente se concentrava neste 
estabelecimento, para ouvir o relato dos jogos 
de futebol, que era a única forma de se saber 
os resultados; a maioria das pessoas não sabia 
ler e os poucos que sabiam não tinham dinheiro 
para comprar os jornais, era então através do 
rádio que se sabia de algumas notícias depois de 
terem sido censuradas pelo regime da época.

 Em 1957 apareceu a primeira televisão 
a preto e branco neste estabelecimento; como 
era a única na freguesia, toda a gente queria 
ver a caixinha mágica que abria só da parte da 
tarde e fechava bem cedo, mas, ao domingo, 
passou a ser o passatempo preferido de novos 
e velhos e até de alguns adolescentes com a 
permissão dos pais; era obrigatório fazer algum 
consumo durante a permanência na sala de 
televisão, o que se tornou um negócio para os 
seus proprietários.

Durante muitos anos também se desvalorizou 
este local com práticas menos convenientes, 
e com pouco respeito pelo local, porque 
estava botado ao abandono pelas entidades 
responsáveis; mais tarde foram feitas obras de 
beneficiação em seu redor, que dignificaram 
esse espaço, e hoje podemos dizer que temos 
um local em volta da capela com todas as 
condições que esta merece.

José Serra Moreira 
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CIRCUITO AMIGOS DO RUI COSTA
No dia 9 de Novembro, domingo, vai realizar-se o VI Circuito Amigos do Rui 
Costa, cujos pormenores estão indicados no programa abaixo publicado.

Espera-se a mesma aderência dos anos anteriores.

Estrelas nos olhos
Naquele fim de tarde dolorida,
Foi minha mãe à fonte e viu estrelas
Projectadas na água adormecida.

Levantava-se a Lua atrás das serras
E estendia brancuras sobre as ruínas
E ao longo das estradas,
Como que desfolhando no ar um ramo
De magnólias divinas
E açucenas magoadas.

E a minha mãe ia levar a boca
À fonte pura para deixar nela
A sede que a pungia.

Por três vezes se ouviu: Ave Maria!

A fonte estremunhou num sobressalto.
Em redor e por cima a noite,
Nua de nuvens, virginal e calma.
O silêncio rezava no céu alto.
Abriam sonhos de oiro em cada alma.

Voltou a casa minha mãe. E enquanto
Ela regava, ao fundo da varanda,
Um craveiro florido
E rescendente,
Perguntei-lhe, entre triste e surpreendido,
Piedosamente:

– Donde vens, que não vens como costumas?
As lágrimas, que trazes nos teus olhos
Não são iguais a lágrimas nenhumas…

Iluminam a casa e dão à gente
A sensação de estrelas despegadas
Das mãos de Deus abertas de repente
Às nossas mãos cansadas.

Responde minha mãe:
– É que, meu filho, fui à fonte além,
E quando me verguei para beber,
Lembrou-se-me de ti o coração.

Então,
Vi estrelas do céu no fundo da água,
Sem limos nem escolhos.
E já não quis beber. E não bebi.

Recolhi as estrelas nos meus olhos
E trouxe-as para ti!

Pe. Moreira das Neves

(do Livro de Leitura do 1.º Ciclo Liceal, 1961)
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CIClISMo
RUI COSTA volta ao "Top 10"

Futebol
AguçAdourA Futebol Clube – INter-FregueSIAS

VArzIm Sport Club – II lIgA

Com a conquista do nono lugar na 
prova de Fundo do Mundial de Ciclismo 
em Estrada, realizada nos Estados Unidos 
da América, no passado mês de Setembro, 
o nosso conterrâneo Rui Costa volta a 
entrar no Top 10 da elite mundial do 
ciclismo.

Ao alcançar a nona posição naquela 
prova no Mundial da modalidade, o Rui 
conquistou o segundo melhor resultado de 

sempre de um corredor português, só batido 
pela vitória dele próprio há dois anos, 
quando se sagrou Campeão do Mundo.

O circuito desta prova agora realizada 
foi de 260 quilómetros, com um percurso 
bastante duro, em que participaram muitos 
elementos de elite do ciclismo mundial, na 
qual o Rui Costa se integra, tendo feito jus 
mais uma vez aos seus dotes excepcionais, 
que lhe permitiram mais esta conquista.

Desde a última crónica que fizemos no 
nosso jornal, no passado mês de Setembro, 
a equipa poveira disputou mais sete jogos 
neste campeonato, a cujo escalão subiu 
na época passada, depois de ter andado 
afastada  alguns anos na divisão abaixo.

O saldo dos resultados dos sete jogos 
entretanto realizados neste escalão não é 
muito animador, visto que o Varzim ganhou 
apenas dois, empatou dois e perdeu os 
restantes três, um dos quais contra o F. C. 
do Porto B por 4-0.

Após essas três derrotas consecutivas, o 
Varzim mudou de treinador e os três jogos 
seguintes já lhe deram mais esperança 
para o futuro e mais confiança aos seus 
jogadores, que tiveram actuações bem 
diversas dos anteriores encontros. Venceu 
no seu estádio a bem classificada equipa do 
Desportivo de Chaves por 3-0, foi arrancar 
um precioso empate a zero no campo do 
ainda melhor classificado Sporting B, e 
empatou com o Braga B, na Póvoa, na 
última jornada. Com estes cinco pontos a 
sua posição é mais segura e a tendência é 
para melhorar.

Um mês após o início de mais uma 
época do Campeonato Popular da Póvoa 
de Varzim, o Aguçadoura Futebol Clube 
regista excelentes resultados.

O escalão sénior começou o campeonato 
com três vitórias e dois empates. Os 
Juvenis começaram a época com dois 
empates e quatro derrotas, mas continuam 
empenhados em dignificar a camisola e, 
com muito trabalhar, vão lutar por dar 

No que toca às restantes modalidades é 
de referir que, no passado sábado, dia 24 
de Outubro, o Aguça BTT realizou o 2º 
bike beer em que participaram 150 atletas. 
Pode-se afirmar que correu tudo como 
planeado e queremos desde já agradecer a 
todos os participantes que proporcionaram 
ao evento um final de noite espetacular e 
um ambiente de união e brincadeira.

Aos que participaram um enorme 
obrigado e aos que não participaram fica o 
convite que para o ano há mais e melhor. O 
Aguça BTT marcou presença na Maratona 
da Póvoa, no dia 12 de Outubro, com a 
participação de cerca de 25 atletas.

a volta. Os Infantis estão imparáveis e 
registam seis vitórias em seis jogos. Os 
Escolinhas começaram com a conquista 
da Supertaça ao Amorim e no campeonato 
registam duas vitórias e um empate. 

Destaca-se ainda o jogo realizado no 
âmbito da taça dos campeões em que 
o Aguçadoura Futebol Clube recebeu e 
venceu o Gião, de Vila do Conde, por duas 
bolas a zero.

AtletISMo
PAULO COSTA brilha pelo CDP

No passado mês de julho o atleta 
aguçadourense participou no campeonato 
nacional de veteranos, que se realizou em 
Óbidos.

O atleta Paulo Costa, em representação 
do Clube Desportivo da Póvoa, participou 
em quatro provas, subindo ao pódio em 

todas elas, obtendo assim o 3º lugar nos 
triplo salto, 110m barreiras e salto em 
comprimento e ainda o 2º lugar nos 400m 
Barreiras.

Abertas inscrições
para Plano de Promoção

Já se iniciaram os treinos da secção de 
atletismo do Grupo Cultural e Recreativo 
Aguçadourense, estando abertas as 
inscrições para o Plano de Promoção de 
Atletismo.

Os treinos realizam-se às segundas, 
quartas, quintas e sextas-feiras, a partir 
das 19 horas.

btt


