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Festividades em Honra da Padroeira
Com o mesmo brilho e a mesma 

dignidade dos anos anteriores, decorreram 
as festividades em honra de Nossa Senhora 
da Boa Viagem, Padroeira desta comunidade, 
que fez afluir à nossa terra um número 
incontável de pessoas de terras vizinhas e 
de vários outros pontos mais distantes, à 
semelhança dos anos anteriores.

A Comissão de Festas, que este ano 
terminou o seu mandato, empenhou-se na 
elaboração dum vasto programa recheado 
de atracções que certamente satisfizeram 
todos os gostos, a avaliar pelo número de 
forasteiros que acorreram aos vários eventos, 
entre os quais se destacam a corrida de 
cavalos e o desfile de bicicletas antigas e 
trajes doutras épocas, como documenta a foto 
que publicamos na página nove.

No aspecto religioso, como sempre, o 
dia maior das festividades foi o domingo, 
29 de Julho, com a Missa Solene, às 11h00, 
abrilhantada pelo Grupo Coral da Paróquia, 
com a igreja literalmente cheia de fiéis, 
incluindo muitos dos nossos emigrantes em 
gozo de férias e também diversos devotos da 

A Comissão de Festas agradece a 
colaboração de todos sem os quais as nossas 
grandiosas festividades, em honra de Nossa 
Senhora da Boa Viagem, não teriam o brilho 
que todos reconhecem. Uns de uma forma 
mais visível, outros anonimamente, mas 
todos contribuíram para que o orgulho dos 
aguçadourenses pela sua terra e pelos seus 
antepassados seja cada vez maior.

Apesar de todos, cada um à sua maneira, 
terem trabalhado para a dignidade que as 
festas tiveram, não podemos deixar de 
destacar a colaboração e a disponibilidade 
do nosso pároco, Pe. João Eiró, o Sr. Manuel 
Pinho que, como sempre, esteve presente e 
disponível para o que foi necessário.

Senhora da Boa Viagem, vindos de fora. À 
tarde, com a saída da procissão, encerraram-
se as festas religiosas. Nela tomaram parte 
catorze andores artisticamente ornamentados, 

todas as confrarias e associações religiosas, 
assim como várias dezenas de figuras 
alegóricas, o pálio e o Grupo de Escuteiros, 
que encimava o cortejo. Também as forças 
vivas locais e concelhias, bem como os 
estandartes das várias associações culturais e 
desportivas aqui existentes se incorporaram 

Mais um ano, mais um verão,
mais uma procissão na Vila de Aguçadoura

Os elementos da Junta de Freguesia 
ajudaram-nos sempre, sobretudo a ultrapassar 
algumas dificuldades que foram surgindo, 
especialmente no contacto que estabelecemos 
com outros organismos e instituições.

O nosso agradecimento estende-se aos 
Escuteiros, aos grupos corais, às zeladoras 
e a todos os que aceitaram o convite para 
ajudar, quer na igreja, quer na procissão. 
Queremos também agradecer a todos os 
figurantes e a todos os que participaram na 
procissão em honra de Nossa Senhora da Boa 
Viagem. O nosso obrigado às associações 
culturais, recreativas e desportivas da Vila 
de Aguçadoura. Queremos igualmente 

(Continua na página 9)

(Continua na página 9)

Um aspecto da Procissão com o Pálio em destaque

Passagem de testemunho das Comissões de Festas
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Amigos do nosso Jornal

(Parte Sul da Rua de Sto. André de Baixo)
Manuel Correia Alves 10,00 €
José Alves Correia 10,00 €
Hermínia Lima 20,00 €
Ramiro da Silva Correia 5,00 €
António da Costa Dias 5,00 €
Avelino Vieira da Costa 10,00 €
Manuel Moreira  L. Gregório 5,00 €
Manuel da Silva Gomes 5,00 €
Manuel Carvalho Ferreira 5,00 €
Jorge Ferreira 2,50 €
Manuel Palmeiro Dias 5,00 €
Renato Lima 5,00 €
Fernando Sá 5,00 €
Sílvia Correia 3,00 €
Manuel Gomes Moreira 5,00 €
Manuel Novo 2,00 €
António Valentim 5,00 €
Alberto Gonçalves Figueiredo 5,00 €
Manuel Gonçalves Figueiredo 5,00 €
Manuel Capelos Zeferino 2,00 €
Maria Adriana 3,00 €
Três anónimos 13,00 €
Manuel Albino L. Torres 5,00 €
Júlio Azevedo Oliveira 5,00 €
Manuel Ventura e filho L. Carlos 4,00 €
Maria Otília Oliveira 10,00 €
Domingos Oliveira 5,00 €
Olinda Oliveira 5,00 €
Alfredo Gomes Torres 5,00 €
Ana Narciso 5,00 €
Manuel Ferreira 5,00 €
Restaurante Raimundo 5,00 €
José Torres 5,00 €
José Arnaldo M. da Silva 10,00 €
Manuel Torres Morim 5,00 €

M. de Fátima Eusébio Rodrigues 5,00 €
Carla Novo 2,00 €

Olímpia Alves Eusébio 5,00 €
Agostinho do Paço 5,00 €
Café Social (Lot. Social) 10,00 €
D. Maria Rosa Albano (P. Varzim) 20,00 €
Amadeu Fontes da Costa 25,00 €
Maria Otília Torres (Canadá) 20,00 €
José Otílio Gomes (Canadá) 75,00 dls.
Maria da Conceição Silva (Suíça) 40,00 frcs.
Afonso Gomes de Carvalho (Canadá) 20,00 €
José Morais Moreira 5,00 €
Maria da Costa Ferreira (Canadá) 50,00 €
Isabel Martins (Suíça) 10,00 €
Vítor Morim (Canadá) 20,00 €
Angelina Costa 10,00 €
Maria Gomes Valentim (Canadá) 20,00 €
Marco Gil (Suíça) 30,00 €

Como habitualmente, publicamos os nomes  das pessoas que, desde a última 
publicação, contribuíram com donativos para custear as despesas com o nosso jornal, 
o que a Junta de Freguesia agradece.

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

Paulo Costa e Sónia Gil (Suíça) 20,00 €
Fernando Maciel  (França) 50,00 €
Albino Moreira da Costa (Canadá) 20,00 €
M. Adelaide Pires Alves (Canadá) 40,00 €
José Lima Boucinha (França) 50,00 €
António Lima (Suíça) 50,00 €
Carlos Alberto F. Da Costa (Suíça) 60,00 frcs.
Albino Rodrigues (França) 20,00 €
M. Celeste Lima Rodrigues (Córsega) 20,00 €
Geraldo Lopes Lino (Canadá) 50,00 €
Maria da Conceição Ribeiro (França) 20,00 €
Dr. Rui Fernando Pelayo (Sto. Tirso) 40,00 €
Arnaldo Martins Ferreira (Canadá) 50,00 €
Sérgio Miguel L. Torres (Suíça) 20,00 €
Carlos Lopes Fontes  (Córsega) 50,00 €
Ana Moreira Amorim (Canadá) 50,00 €
Mário Moreira (Canadá) 20,00 €
António Araújo Simões (França) 20,00 €
Isabel Regada (França) 20,00 €
Manuel Coelho da Silva (Rio Tinto) 20,00 €
Paulo Boucinha Correia (França) 20,00 €
Alberto M. Martins (França) 20,00 €
André Martins da Costa (França) 20,00 €
Maria Rosa Almeida 20,00 €
José Ferreira 10,00 €
José Gonçalves Gomes 10,00 €
Benilde G. Amorim 5,00 €

No primeiro fim-de-semana de Agosto, 
a Associação de Horticultores da Póvoa de 
Varzim, sediada na nossa terra, realizou uma 
exposição de vários produtos hortícolas, 
denominada “Feira das Saladas”, que decorreu 
na Praça do Almada durante três dias.

O evento foi inserido no âmbito das 
comemorações do 25.º aniversário da 
Horpozim, tendo como principal objectivo 
mostrar ao consumidor os produtos 
cultivados na região poveira, cuja fama há 
muito chegou além-fronteiras.

Durante o tempo que durou o certame, 
foram vários milhares de pessoas que 
apreciaram de perto os magníficos produtos 
hortícolas da nossa região, visitando os 
diversos stands onde eram confeccionados 
por chefes de culinária competentes.

A Câmara Municipal, na pessoa de vice-
Presidente, Eng. Aires Pereira, acompanhou 
de perto este evento, realizado paredes-meias 
com o edifício camarário, considerando o 
sector agrícola um dos mais importantes 

A Horpozim expõe produtos na Póvoa
do concelho e que a divulgação dos seus 
produtos constitui uma mensagem saudável 
que é necessário passar aos consumidores.

A Direcção da Horpozim, segundo 
a imprensa poveira, tem agendado um 
jantar de gala com algumas centenas de 
associados, para assinalar os 25 anos de 
existência da associação, em que estarão 
também presentes algumas personalidades 
governamentais, assim como elementos 
das autoridades locais. O encontro realizar-
se-á no pavilhão do Centro Cultural e 
Desportivo da Junta de Freguesia, no dia 
22 de Setembro.
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MOVIMENTO PAROQUIAL

Baptismos

EM JULHO
21 – Margarida Torres Matias, filha de 

Bruno Miguel Neves Cavalheiro Matias e de 
Sandra Isabel Alves Torres, residentes na Rua 
das Flores.

– Sara Sousa Cortesão, filha de Vítor 
Alexandre Simões Marques Cortesão e de Ana 
Maria Rodrigues de Sousa, residentes na Rua 
da Areosa.

22 – Gustavo Bento Cambas, filho de 
Jorge Miguel Fontes Cambas e de Maria 
Arminda Fontes Bento, residentes na Rua Novo 
Horizonte.

28 – Daniel Nunes Torres, filho de Bruno 
Miguel Junqueira Torres e de Eduarda Ferreira 
Nunes, residentes na Rua da Aldeia.

– Mariana Moreira Mota, filha de Mário 
José Gomes da Mota e de Maria de Fátima Silva 
Moreira, residentes na Viela da Paz.

– Léo Charles de Sá, filho de Jonathan 
Charles e de Angelina Valentim de Sá, 
residentes na Viela da Paz.

EM AGOSTO
03 – Christian Eusébio Maeiro, filho 

de Vítor Joaquim Ferreira Maeiro e de Sónia 
Cristina Faria Eusébio, residentes no Largo 
da Igreja.

04 – Lara Lopes Neves, filha de José 
António Torres Neves e de Maria de Lurdes 
Lima Lopes, residentes na Rua das Agras.

– André Pereira da Costa, filho de Tiago 
José Morais da Costa e de Andreia Isabel Torres 
Pereira, residentes na Rua da Igreja.

– Bianca Mercedes Alves, filha de Nuno 
Valentim Alves e de Maria Mercedes Pinheiro 
Correia Alves, residentes na Rua do Silêncio.

– Francisco Alves Rodrigues, filho de 
Álvaro António Marques da Costa Rodrigues 
e de Teresa Maria Valentim Alves, residentes 
na Rua do Silêncio.

05 – Raquel Costa da Silva, filha de Sérgio 
Paulo Pontes da Silva e de Armandina Loureiro 
da Costa, residentes no Beco da Caturela.

– Margarida Filipa Fontes Carvalhais, 
filha de Nuno Filipe Coelho Carvalhais e de 
Paula Cristina Morim Fontes, residentes na 
Rua da Codixeira.

– Duarte de Almeida Dias, filho de Filipe 
Duarte Dourado Dias e de Sue-Ellen Machado 
Almeida, residentes na Rua da Paz.

– Rui Pedro Martins Gomes, filho de Rui 
de Carvalho Gomes e de Elsa Maria da Costa 

Martins, residentes na Viela de Sto. André de 
Baixo.

– Rodrigo Filipe Neves Duarte, filho de 
Nuno Filipe Sousa Duarte e de Carla Sofia 
Barreirinho Neves, residentes na Rua Novo 
Horizonte.

11 – Andrea Thebault Matias, filha de 
Loic Thebault e de Fernanda Maria Lima 
Matias, residentes na Rua das Agras.

– Beatriz Manco Flores, filha de Luís 
Miguel da Costa Flores e de Cristiana Alexandra 
Ferreira do Manco, residentes no Lot. Social.

– Mariana Oliveira Alves e Matilde 
Oliveira Alves, filhas de Jerónimo Paulo 
Valentim Alves e de Sandrine Maria Valentim 
de Oliveira, residentes na Rua do Parau.

– Miguel Silva da Costa, filho de Jorge 
Manuel Serra da Costa e de Maria do Rosário 
Eusébio da Silva, residentes na Rua do Fieiro.

12 – Gustavo Filipe Fontes Manzano, 
filho de Paulo Guilherme Camilo Manzano e 
de Ana Rosa Eusébio Fontes, residentes na 
Rua do Granjeiro.

– Bernardo Miguel Silva Santos, filho de 
Renato Miguel da Costa Santos e de Ana Isabel 
da Silva Braga, residentes na Rua Marginal da 
Caturela.

– Eduardo Filipe Parente da Costa, 
filho de Duarte Fontes da Costa e de Maria da 
Conceição Eusébio Parente, residentes na Rua 
da Codixeira.

15 – Beatriz Correia Ferreira, filha de Rui 
Manuel Batista Ferreira e de Maria de Fátima 
do Paço Correia, residentes na Rua da Ilha.

18 – Dinis Vieira de Oliveira, filho de 
Marco Sérgio da Costa Oliveira e de Elza 
Patrícia Rodelo Vieira, residentes na Rua de 
Sto. André de Baixo.

Casamentos

EM JULHO
21 – Sérgio Manuel Gomes Fernandes, 

de 24 anos, de Vila do Conde, filho de Manuel 
Fernandes Cabreira e de Maria Rosa Gomes 
Araújo, com Maria de Fátima Lima Correia, 
de 23 anos, desta freguesia, filha de Carlos 
Alberto da Silva Correia e de Maria Alice 
Gomes Lima.

EM AGOSTO
05 – Nuno Filipe Sousa Duarte, de 28 anos, 

da P. de Varzim, filho de João Carlos Almeida 
Duarte e de Maria Arminda Ferreira Sousa, com 
Carla Sofia Barreirinho Neves, de 22 anos, 
de Aver-o-Mar, filha de Manuel António Viana 
Neves e de Ana Maria Correia Barreirinho.

11 – Carlos Manuel Rodrigues Valentim, 
de 25 anos, desta freguesia, filho de Manuel 
Ribeiro Valentim e de Maria da Conceição Lopes 
Rodrigues, com Diana Margarida Teixeira 
Mendes, de 21 anos, de Aver-o-Mar, filha de 
José Alexandre Antunes Carvalhais Mendes e 
de Maria Isabel Figueiredo Teixeira.

18 – Pedro Miguel Dinis Rebelo, de 26 
anos, de Lisboa, filho de Nelson Saraiva Rebelo 
e de Maria das Dores da Silva Dinis Rebelo, 
com Margarida Ana Maçães da Silva, de 24 
anos, desta freguesia, filha de Armindo Martins 
da Silva e de Maria Arminda Gomes Maçães 
da Silva.

– Carlos Humberto Miranda da Costa, 
de 29 anos, desta freguesia, filho de Celestino 
Fontes da Costa e de Maria de Fátima Morim de 
Miranda, com Carolina Ramos Valentim, de 
30 anos, desta freguesia, filha de Inácio Torres 
Valentim e de Alvarina dos Santos Ramos.

26 – Roberto Silva da Costa, de 26 anos, 
desta freguesia, filho de Miguel Valentim 
Martins da Costa e de Maria Alice da Silva 
Cambas, com Ana Catarina Ferreira da 
Costa, de 26 anos, de Aver-o-Mar, filha de 
Adelino Correia da Costa e de Maria Arminda 
Morim Ferreira da Costa.

Falecimentos

EM JULHO
09 – Manuel Gonçalves Fernandes, com 

83 anos de idade, viúvo de Maria Gomes da 
Costa, residente que foi na Rua da Cruz.

15 – Maria Torres Fontes, com 81 anos de 
idade, viúva de Manuel Gomes André da Costa, 
residente que foi na Rua do Feital.

EM AGOSTO
06 – Nádia Araújo da Silva, com 21 dias 

de idade, filha de Vítor Fernando Nunes da 
Silva e de Vera Lúcia Sá de Araújo, residentes 
na Travessa das Mimosas.

16 – Gravelina Eusébio Inácia Torres, 
com 81 anos, viúva de Manuel Torres da Costa, 
residente que foi na Rua de Sto. André de Cima.
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NOTÍCIAS DA JUNTA

NOTÍCIAS BREVES

Higiene Urbana
A recolha de resíduos sólidos urbanos 

passou a ser realizada todos os dias, com 
excepção do dia de Domingo, pelo que 
preferencialmente não se deve colocar lixo 
nos contentores no dia de Sábado. Este 
apenas será recolhido na Segunda-feira.

Actividades Culturais
Estão abertas as inscrições para a Escola 

de Música, ATL e Formação para adultos. 
Podem inscrever-se na sede da Junta de Fre-
guesia todos os dias úteis das 17 às 19 horas.

Cemitério
Na Assembleia de Freguesia de 27 de 

Dezembro, foi aprovado por unanimidade o 
novo Regulamento do Cemitério, o qual se 
encontra disponível para consulta na sede da 
Junta de Freguesia.

A destacar do regulamento, e por ser 
uma questão de segurança, referimos a 
obrigatoriedade de colocação de tampas 

de cimento ou material semelhante nas 
sepulturas onde não esteja construído 
jazigo, para a sua cobertura, eliminando 
assim o risco de queda para quem circula no 
cemitério. Os titulares de alvará tinham até 
ao dia 31 de Março de 2012 para corrigirem 
a situação.

Ainda existem situações não regulari-
zadas, pelo que a Junta vai enviar notificações 
por escrito aos incumpridores.

Renovação do Espaço do ATL
O espaço do ATL foi renovado e 

ampliado, melhorando assim as condições 
para as actividades de tempos livres das 
nossas crianças.

Praias
A época balnear está a correr muito 

bem, sendo que este ano regista-se a maior 
afluência de sempre aos nossos areais.

Alexandre Furtado

Peregrinação Diocesana
ao Sameiro

No próximo dia 30 de Setembro, domingo, 
o Movimento Mensageiros de Fátima, 
também presente na nossa comunidade 
paroquial, realiza uma peregrinação ao 
Santuário do Sameiro, em Braga, com 
carácter diocesano, conforme folhetos já 
espalhados pelos diversos lugares.

A saída está marcada para as 8h00 da 
manhã e, no regresso, o autocarro passará 
por Balasar para que as pessoas possam 
visitar a igreja e a casa onde habitou a Beata 
Alexandrina.

A reserva de lugares pode ser feita com 
os Srs. Manuel Loureiro – 965 407 925 e 
Ilídio Costa – 963 974 165.

O Padre Eugénio
esteve aqui de visita

No passado mês de Julho, o nosso conter-
râneo Pe. Manuel Eugénio Amorim Rosa, a 
exercer o seu múnus sacerdotal na cidade do 
Rio de Janeiro – Brasil, há várias décadas, 
esteve cá de visita à sua terra natal.

Para os mais novos, que não o conhecem, 
o Pe. Eugénio tem 73 anos de idade, é 
sobrinho do falecido Pe. Manuel Amorim 
Torres e viveu com seus pais numa casa, 
junto à igreja, que se situava no local onde 
hoje está o prédio que inclui a “Ourivesaria 

Rosa Maria”. Estudou no Seminário, em 
Braga, mas foi ordenar-se ao Brasil, onde se 
encontravam já seus pais e irmãos.

“Terra Viva” felicita o Pe. Eugénio pela 
sua visita (ele também recebe o nosso jornal 
todas as vezes que é editado), com votos de 
boa saúde e muitas felicidades.

Passeio-convívio dos Idosos
Conforme já foi anunciado nas missas 

dominicais, a Junta de Freguesia vai realizar 
mais um passeio-convívio com os idosos 
da nossa terra, marcado para o dia 11 de 

Setembro, com partida do lugar habitual, que 
é junto ao cruzeiro da praia.

Os interessados podem inscrever-se na 
sede da Junta de Freguesia ou no Posto 
dos Correios, cuja funcionária prestará os 
esclarecimentos necessários.

Errata do número anterior
No último número do nosso jornal, 

na página três e na notícia sob o título 
“Aconteceu tragédia na nossa terra”, por 
lapso tipográfico saiu uma incorrecção que 
agora corrigimos.

Assim, onde se lê Joana Maria Gomes 
de Sá Correia, devia ter saído Joana Maria 
Gomes de Sá Carreira. Pelo facto pedimos 
desculpa.
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Sónia Santos

TOMO CONTA DE IDOSOS
Dia ou Noite

Contacto: 919 183 325

VENDE-SE
CAMIÃO EM BOM ESTADO
de MANUEL PEIXOTO FERREIRA
que cede o seu negócio e ensina 
o trajecto de 3 dias por semana
Tel. 252 601 547 (a partir das 20h00)

Realizou-se mais uma 
semana cultural e desportiva, 
organizada pelo GCRA, 
como é hábito desde há 
vários anos para cá. 

Este ano, as actividades 
da semana cultural e des-
portiva iniciaram-se no dia 
21 de Julho, aproveitando o 
nosso excelente areal com 
os torneios de Futevólei 
e voleibol de praia, que 
terminaram no dia 27 de 
Julho com um grande número 
de participantes; seguiram- 
-se, a partir do dia 30, as actividades culturais, 
desde a noite de cinema, torneio de sueca, 
Desfile Karene que, diga-se de passagem, 
foi uma noite muito divertida e animada 
com o talento dos modelos Aguçadourenses; 
o habitual karaoke que chama, sem dúvida, 
muita gente. Na sexta-feira, à noite, a 
diversão esteve a cargo de dois “contadores” 
de anedotas e animadores, o Tino e o Kiko, 
que fizeram revelar bastantes sorrisos nas 

caras dos nossos amigos que se deslocaram, 
dia após dia, às nossas actividades.

A última noite, noite de arraial popular, 
foi dedicada aos atletas das diferentes secções 
do G.C.R.A., os vencedores dos diferentes 
torneios. A animação da noite esteve a 
cargo, e muito bem, dos MUSIVIDA, nada 
mais nada menos que os fundadores desta 
associação. Só falta mesmo falar no nosso 
porco assado no espeto, que também já não 

pode faltar na festa de encerramento da 
semana cultural. 

Os atletas homenageados, relativamente à 
época que terminou, foram: Atleta dedicação: 
Rui Lino Dourado; Atletas revelação: 
Mariana Costa e Sandro Gonçalves, e melhor 
Atleta masculino: Diogo Costa, e Melhor 
atleta feminino: Márcia Carreira.

O G.C.R.A. agradece a todos que 
colaboraram com a associação durante 
estes dias e a todos aqueles que, dia após 
dia, se deslocaram as nossas actividades 
contribuindo e incentivando a continuidade 
desta associação e de todos que nela, de 
forma voluntária, trabalham ao longo do 
ano.

G.C.R.A.

Sem Pavor
Não ensinam, e a verdade
Murcha a visão do advir;
E a verdade é controlada
Enterram-se em caixões
Olhares de sagacidade.
Erga-se Camões, em pé,
Frente ao Adamastor,
Erga-se  Pedro Nunes.
Rouba-se a Mocidade,
Desdenha-se a capacidade;
Rasgue-se a cegueira
Deste Templo político,
Dêem-me um HOMEM:
Afonso Henriques
Ou Álvares Cabral.
Dêem o que quiserem,
Não me ponham de joelhos
Porque não aceito;
Sou Sem Pavor, no peito
Há Cabrais de mais valor
E Afonsos neste País.
Recuso deixar entrar
O infiel nas Portas
Do meu País, sem batalha
Nesta língua além-mar,
Neste Mar Imortal
Que nem mesmo a Europa
Calará a República
PORTUGAL

J. Pedras Valente, 2011-10-16

Vamos salvar Portugal?
Quando Deus fez o mundo, para que os homens prosperassem, decidiu dar-lhes apenas 

duas virtudes.
Assim:
Aos Suíços, fê-los estudiosos e respeitadores da lei.
Aos Ingleses, organizados e pontuais.
Aos Argentinos, chatos e arrogantes.
Aos Japoneses, trabalhadores e disciplinados.
Aos Italianos, alegres e românticos.
Aos Franceses, cultos e finos.
Aos Portugueses, inteligentes, honestos e políticos.
Um anjo anotou, mas logo em seguida, cheio de humildade e de medo, indagou:
– Senhor, a todos os povos do mundo foram dadas duas virtudes, porém, aos Portugueses 

foram dadas três! Isto não os fará soberbos em relação aos demais povos da Terra?
– Muito bem observado, bom anjo – exclamou o Senhor. – Isso é verdade!
Façamos então uma correcção!  De agora em diante, os Portugueses, povo do meu 

coração, manterão estas três virtudes, mas nenhum deles poderá utilizar mais de duas 
simultaneamente, como os demais povos!

Assim, o que for político e honesto, não pode ser inteligente.
O que for político e inteligente, não pode ser honesto.
E o que for inteligente e honesto não pode ser político!
Agora o anjo sorriu (os anjos também sorriem) e disse ao Senhor:
– Bendito sejais, de verdade ninguém é mais sábio que Tu!

Grupo Cultural e Recreativo de Aguçadoura
Semana Cultural e Desportiva 2012
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A história dum Menino Pobre

VENDE-SE
TERRENO para construção – 1.100 m2

junto à Rua do Granjeiro

Telef. 252 646 356 | Telem. 969 619 533

Em tempos que já lá vão, numa terra 
muito distante, perdida algures  entre vales 
e outeiros, vivia uma família pobre mas 
feliz, com um filho de tenra idade. Era 
uma criança como tantas outras, irrequieta, 
traquina, que era, porém, o enlevo de seus 
pais, tanto mais que era o seu primeiro filho 
e para ele iam todos os seus cuidados.

Eram tempos difíceis os que se viviam 
nessa época, na tal terra distante, como 
aliás em toda a parte, por causa da guerra 
que grassava por várias regiões do mundo 
e que era o principal motivo da escassez 
de bens essenciais à sobrevivência, pois o 
conflito tudo destruía e a todos mobilizava 
para as frentes de batalha.

O menino foi crescendo, desenvolvendo-
-se com a idade e, chegada a altura apro-
priada, aprendeu as letras e os números com 
bons mestres, que os havia nesse tempo, 
os quais lhe deram também as primeiras 
noções das ciências e da história do seu 
país. Desde então, o rapazinho começou a 
sonhar com terras distantes, as suas gentes 
e as suas culturas, por virtude do seu apego 
aos livros de geografia e de história.

À medida que ia crescendo, desenvolvia 
os seus conhecimentos com boas leituras 
e também com as pessoas mais idosas, 
com quem gostava de conversar, ouvindo 
histórias de vida e acontecimentos que o 
fascinavam.

Num dia cinzento de inverno, contando- 
-se os seus anos pela dezena, sofreu um cruel 
e rude golpe com a perda inesperada de sua 
mãe, cuja falta o marcou irremediavelmente 
pela vida fora. Todavia, com seu pai e demais 
familiares foi crescendo em idade e em 
ambição também, procurando compreender 
o mundo difícil e amargo que o rodeava.

Já adolescente, subia ao cimo da colina 
que lhe ficava adjacente, donde desfrutava 
um vasto horizonte, e aí sonhava com um 

futuro promissor; cantava canções do seu 
tempo, pois possuía uma certa propensão 
para a música e, por vezes, imaginava-se 
a servir o rei do seu país, cuja corte ficava 
muito distante da sua terra.

Chegado à idade jovem, enquanto os 
outros da sua idade procuravam contactos 
com donzelas com quem poderiam 
vir  a constituir família, o nosso jovem 
preocupava-se sobremaneira com a sua 
estabilidade material e social primeiro, para 
decidir o seu futuro depois.

Eis que chega à idade adulta e, como 
todos os mancebos saudáveis e sem 
mazelas físicas, foi mobilizado para servir o 
exército do rei, facto que lhe proporcionou 
o contacto com outros jovens e superiores 
da hierarquia militar, alguns dos quais lhe 
causaram admiração e influência também, 
já que até então só estava habituado a 
lidar com as pessoas simples da sua terra 
distante e isolada das grandes civilizações. 

Terminada a sua prestação no exército do 
rei, regressou à sua terra, já com novos 
horizontes traçados para a sua vida futura, 
pois decidira colocar-se ao serviço da 
segurança do rei, na capital do reino.

Entretanto, quis o destino que, um 
certo dia, se encontrasse casualmente com 
uma jovem donzela que o fascinou e o fez 
sonhar como nenhuma outra das que se 
tinham cruzado consigo. A partir de então, 
a sua vida transformou-se, deu largas à sua 
imaginação fértil, pois sentia que os seus 
sonhos e ambições começavam agora a 
atingir as fronteiras da concretização.

Admitido ao serviço do rei, seguiu para 
a capital, onde permaneceu alguns anos, e 
quis a sorte que a sua missão fosse mesmo 
junto e, às vezes, no interior do palácio do 
monarca, a quem viu de perto e até fez a 
régia vénia algumas vezes. Foram muitas 
as horas, os dias e meses que exerceu a 
sua missão de segurança do rei, do que se 
orgulhava, mais tarde, quando disso falava.

Mais tarde, unido pelos laços do 
matrimónio com a sua amada, constituiu 
família e quase todos os seus sonhos 
e ambições se concretizaram pela sua 
vida fora, não obstante ter ocorrido uma 
revolução no seu país, que depôs e exilou 
o rei, motivando a perseguição de muitos 
dos seus vassalos, que procuraram refúgio 
noutras pátrias que os acolheram.

O nosso herói, porque era considerado 
conotado com o modelo político deposto, 
sofreu também a perseguição dos 
vencedores, privando-o da liberdade por 
algum tempo, com consequências muito 
negativas para a sua vida e a dos seus.

Decorrido algum tempo sobre esse 
acontecimento e com a situação normalizada 
no seu país, o protagonista desta narrativa 
voltou ao desempenho de novas funções, 
agora para os novos senhores, ainda que 
com o estigma de ter servido o rei deposto. 
Afinal foi-lhe feita justiça e voltou a ser 
feliz junto dos seus.

Leinad Setnof
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Desde 2004 que a Junta de Freguesia de 
Aguçadoura tem este serviço a funcionar. 
O mesmo nasceu da necessidade que os pais 
tinham de um sítio onde deixar os filhos nos 
horários em que tinham de trabalhar e a escola 
não os podia receber.

Este serviço é composto pela componente 
humana e a componente física.

A componente humana é composta por:
Três pessoas com formação Superior.
Paula – Educadora de Infância 
Sílvia – Professora de Línguas (Português/

Francês)
Patrícia – Professora de Educação Física 

vocacionada para o trabalho com crianças 
e jovens tendo ainda formação em ensino 
primário e ensino especial.

O trabalho delas consiste em receber as 
crianças a partir das 7h00, que ficam à nossa 
responsabilidade até às 19h00 ou até os pais 
as virem buscar.

Nesse espaço de tempo, dependendo 
sempre do horário escolar, as crianças recebem 
apoio pedagógico, fazendo os trabalhos 
de casa e ainda recebendo explicações 
nas matérias em que demonstrem mais 
dificuldades. Há ainda tempo para convívio 
e brincadeira.

Bruno – responsável pelo transporte – com 
formação em transporte especial de crianças.

O seu trabalho vai muito para além do 
transporte das crianças para as escolas e vice-
versa. A seu encargo fica a tarefa de gerir 
um grupo entre 30 a 40 meninos que têm de 
chegar a horas à escola e esperá-los à hora de 
saída. Os pais só têm de entregar, no princípio 
do ano lectivo, o horário escolar no ATL, 
que depois o Bruno responsabiliza-se por 
tudo. Não houve até à data nenhuma criança 
a chegar atrasada nem nenhuma criança sai 
da escola sem ele. É também muitas vezes 
interlocutor entre a escola e a JF, que é a 
responsável pelo ATL.

A Ondina, embora não trabalhando 
directamente com o ATL, não deve ser 
deixada de fora, pois é ela que recebe as 
inscrições e, durante o ano, as mensalidades, 
acabando por ser uma peça fundamental para 
que nada falte aos nossos meninos.

Com estas cinco 
p e s s o a s  e  m a i s  a 
colaboração dos dois 
funcionários da Junta: 
Zé Manel e Armindo, foi 
possível a requalificação 
do espaço físico onde 
funciona o ATL. 

Este espaço fica no 
antiga escola primária 
da Boucinha e, até ao 
fim do passado ano 
lectivo, ocupava uma 
das salas que, além de 
se tornar pequena para o 
número de crianças que 
a frequentava, estava a ficar com um aspecto 
velho e descuidado, mais fazendo lembrar um 
sítio onde se despejam os miúdos até os pais 
os virem buscar.

Não é isso que queremos para quem 
vai ser a futura população de Aguçadoura. 
Queremos homens e mulheres que, mesmo 
trabalhando no campo, sejam cultos e 
educados, por isso temos de lhes dar o que 
de melhor estiver ao nosso alcance.

Na requalificação unimos duas salas, 
demolindo parte de uma parede que as 
separava, passando o espaço para o dobro. 
As cores vivas e alegres substituíram o 

branco gasto e sujo. Mobiliário antigo, mas 
pintado por nós com cores condizentes com 
as paredes. Cortinas novas e tratamento ao 
soalho veio dar à sala um ar novo e agradável 
onde até os adultos, depois da reunião de 

pais, no passado dia 24-08-2012, mostraram 
vontade de voltar à meninice para poder 
usufruir deste cantinho acolhedor.

Com um grupo de pessoas com as 
qualidades que têm os nossos colaboradores 
e com um espaço totalmente renovado 
esperamos continuar com o que sempre 
foi o nosso objectivo. Acolher as crianças 
todas da mesma maneira, não discriminando 
qualquer uma delas por ser diferente, física 
ou socialmente.

Os serviços do ATL reabrem no dia 3 de 
Setembro.

Virgínia Silva

Salas do ATL prontas a receber as nossa crianças

Sorteio da Festa de Aguçadoura
1º Prémio TV LCD-LED 32 polegadas Nº 06420 – Sérgio Electro Oásis
2º Prémio Conjunto de Móveis Nº 02661 – Bar da Praia Marly Ferreira
3º Prémio Máquina Café Nº 05616 – Januário Giesteira Casa Dias
4º Prémio Bicicleta Nº 04953 – Filipe André Garagem Silva
5º Prémio Bicicleta Nº 04782 – Getúlio Figueiredo Moto Ventura
6º Prémio Bicicleta Nº 00172 – Arlindo Machados
7º Prémio Telemóvel Nº 07375 – Augusto Silva Comuniqmais
8º Prémio CD Marco Paulo Nº 03129 – Manuel Silva Oferta Marco Paulo 
9º Prémio CD Pedro Miguel Nº 07635 – Albino Valentim Oferta Pedro Miguel
Prémio Especial Um Porco Nº 03791 – José Maria Miguel Ferreiro
Prémio Extra Conjunto de Móveis Nº 01894 – Sérgio Secundino Móveis Palheira
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O nome “Campo-Masseira” vem do formato do campo, 
rectangular e com elevações dos lados fazendo lembrar as 
masseiras, utensílios onde se amassava a massa para fazer 
o pão e que existia em quase todas as casas no tempo das 
nossas avós.

A alusão a este nome aparece pela primeira vez no 
sec. XVIII, pelos Monges de Tibães, que eram os principais 
proprietários desta região.

Já nos finais do Séc. XIX, 
os habitantes do então lugar de 
Aguçadoura começaram a escavar 
os quintais das casas e a amontoar 
as areias à sua volta. Com isto, 
ao semear os frutos, eles ficavam 
mais perto dos lençóis freáticos e, 
ao mesmo tempo, abrigados das 
nortadas. Conseguiram os nossos 
antepassados criar um micro-clima 
onde os frutos cresciam mais rápido, 
melhores e mais saborosos.

Após a 2ª Guerra Mundial, com 
o crescimento populacional e a falta 
de alimentos, os campos-masseira 
começaram a expandir-se para norte. 
Agora já não era só os quintais; os 
Aguçadourenses compravam os 
terrenos considerados pelos proprietários das terras vizinhas 
como improdutivos e sem qualquer proveito. Mas, os nossos 
avós, à força de braços, transformaram-nos em bons e 
produtivos campos.

Porventura os mais velhos ainda se lembram das filas de 
homens e mulheres que trabalhavam de sol a sol, carregando 
à cabeça gigas de areia que amontoavam nas partes laterais 
do campo.

Destes campos, únicos no mundo, saíam para todo país 
batata, cebola, penca, alho, cenoura, etc.. Eram conhecidos 
como os produtos da Póvoa.

O desenvolvimento e a evolução fizeram com que a 
maior parte dos “CAMPOS-MASSEIRA” desaparecesse.

No entanto, a Junta de Freguesia, sempre atenta ao 
que de melhor existe na região, não quer deixar cair no 
esquecimento uma actividade que foi tão importante para o 
desenvolvimento da terra.

Num terreno adquirido há anos e que tinha sido outrora 
um “Campo-Masseira” recriou, com a ajuda de populares, 
um método de cultivo já quase esquecido.

Formou valos e plantou vinhas da maneira 
tradicional.

Entretanto a dificuldade surgiu em encontrar alguém 
para tratar e cuidar da terra mantendo os métodos tradicionais.

Como somos uma população onde a maioria vive da 
produção hortícola, não é rentável cultivar uma parcela tão 
pequena.

Depois de algumas tentativas, o campo estava ao 
abandono e, para desânimo da Junta e das pessoas de 
Aguçadoura que por lá passavam, mais parecia um jardim 

Comissão de Festas
(triénio 2013/2015)

Juiz – Jorge Manuel Soares Rosa
Secretário – Sérgio Miguel de Amorim Capelos
Tesoureiro – José Carlos Carvalho Neves
1.º Vogal – Jacinto João Eusébio Lopes
2.º Vogal – José Dourado Campos
Mordomos – Nelson Vieira do Padre, Paulo 
Torres Gomes, José Carlos Amorim Alves, Sérgio 
Miguel Gomes Giesteira, Fernando Torres Lima, 
Paulo Sérgio Fernandes Costa, Salvador Gomes 
Conceição, Manuel Octávio Costa Correia, Franklim 
Moreira Costa, Paulo Salvador Eusébio Costa, José 
Fernandes Alves Boucinha, Duarte Fontes da Costa,  
José Manuel Amorim Rosa,  José Manuel Carvalho 
Morim e Paulo Manuel Torres Carreira.

de ervas daninhas. Era nisto que se tinha transformado o 
que foi criado com o intuito de ser o nosso Campo-Masseira 
Museu.

No início deste ano surgiu um grupo de pessoas sem 
qualquer ligação a Aguçadoura nem à agricultura, mas que 
tinham vontade de, aos fins de semana e nos tempos livres, 
terem um terreno onde pudessem produzir os legumes para 
seu consumo e, ao mesmo tempo, relaxar do trabalho que 
todos tinham na cidade.

 Assim: 2 Assistentes Sociais,1 Animadora Cultural, 1 
Administrativa, 1 Motorista,1 Reformado na área Comercial, 
1 Jornalista (Holandês) e ainda o Comandante da GNR da 
Póvoa de Varzim, meteram mãos à obra e é vê-los, desde Abril, 
com empenho e força de vontade a trabalhar o nosso campo.

Tiram ervas, dia após dia (evitam usar produtos 
químicos), regam e semeiam e agora dá gosto ver o nosso 
“CAMPO-MASSEIRA”. 

Prestam-nos um serviço, pois assim conseguimos 
concretizar o nosso objectivo: ter o campo preparado para 
receber visitas de estudo e de turismo.

   Recebem em troca, além da nossa estima e gratidão, 
os frutos que conseguem colher da terra e ainda um serviço 
de HORTERAPIA (isto acabei de inventar), pois, para quem 
passa a semana a resolver problemas e atender pessoas, 
nada melhor que o contacto com a terra e a natureza para 
aliviar o stress.  

Virgínia Silva

Hino à Senhora da Boa Viagem
Coro Viva a Senhora da Boa Viagem
	 Que	em	cada	filho	tem	um	altar
 E reina sempre em nossas almas
 Com seu carinho de mãe sem par.

1. Nas nossas dores és lenitivo,
 Nas aflições consolação,
 És força viva nas grandes lutas
 Que dia-a-dia nas almas vão.

2. É, de pecado na noite escura,
 Astro fagueiro de meiga luz,
 Entre procelas e mil abismos,
 As nossas almas ao Céu conduz.

3. Quem desta vida sobe ao calvário,
 De olhos atentos no seu olhar,
 Sempre abraçado à sua cruz
 Vitória eterna há-de alcançar.

4. Se o inimigo com fúria insana,
 No mar da vida mover procela,
 Nada temamos nesta viagem
 Maria ao leme, prudente vela.

5. Cheia de graça, ó mãe pia
 Defende-nos sempre do inimigo
 E na última agonia
 Acharemos em Ti abrigo.

Nota:  procela = tempestade no mar; tor-
menta; temporal; (fig.) grande agitação.
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Festividades em Honra da Padroeira

Mais um ano, mais um verão,
mais uma procissão na Vila de Aguçadoura

na procissão, que terminava com as duas 
bandas musicais e uma multidão de devotos 
de Nossa Senhora da Boa Viagem.

Como é sabido, no ano passado celebrámos 
50 anos da reiniciação das festas da Padroeira e 
o programa esteve à altura desse acontecimento, 
tendo os três sacerdotes filhos desta terra 
celebrado Missa Solene, transmitida pela 
TV, cujo evento marcou de forma indelével 
toda a população aguçadourense, que  soube 
corresponder em pleno com a sua presença  
naquele acto litúrgico e em todos os restantes 
do programa religioso.

Ao falarmos da reiniciação das festas, 
em 1961, é bom que se esclareça que elas 
remontam a muitos anos antes da criação 
da Freguesia e da Paróquia, pois a capela 
primitiva foi inaugurada, segundo registos 
existentes, em 25 de Julho de 1874, data em 
que nela deu entrada a imagem da Senhora 
da Boa Viagem (que ainda temos na nossa 
igreja e todos os anos sai na procissão), 
trazida da igreja de Santa Maria de Bouro, 
concelho de Amares, onde foi comprada por 
um aguçadourense da época e lá figurava com 
o título de Senhora dos Navegantes.

Sabe-se que, nas duas primeiras décadas 
do século XX, as festas atingiram um nível 
elevado em termos orçamentais, de tal modo 
que, em 1931, os habitantes desta terra não 
conseguiram formar nova comissão, depois 

de muitos anos com festas de arromba, com 
um forte despique entre o Norte e o Sul, 
conforme nos chegaram a contar os nossos 
antepassados. Assim se passou um longo 
período de 30 anos sem que as festas se 
realizassem.

No Verão de 1961, com a nova igreja já 
construída, embora ainda sem a torre, um 
grupo de 25 homens, alguns dos quais haviam 
estado envolvidos nas festas anteriores, 
resolve formar uma comissão e a primeira festa 
realizou-se em meados de Outubro daquele 
ano, entrando depois no último domingo de 
Julho, nos anos subsequentes, até aos dias 
de hoje. Assim se deu o reinício às festas 
em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem.

Daniel Fontes

agradecer às nossas famílias e amigos, mas 
em particular às nossas esposas, umas vezes 
de forma visível, outras no anonimato, mas 
sempre presentes na ajuda.

As Festas de 
Aguçadoura pre-
cisam de patrocí-
nios .  Queremos 
agradecer a todos 
os que contribuíram 
e às empresas que 
pa t roc ina ram a 
nossa festa. Neste 
aspecto, queremos 
também agradecer 
a colaboração dos 
nossos emigrantes 
e dos nossos cola-
boradores no estran- 
geiro. Estes, de facto, 
têm sido excep- 
cionais, percorrendo 
centenas de quilómetros para recolherem os 
donativos dos nossos conterrâneos por esse 
mundo fora.

Os espectáculos de pirotecnia dão outro 
brilho às festas. Queremos agradecer aos 

donos dos terrenos onde o fogo foi dado 
pelas facilidades concedidas.

Agradecemos a todos os que visitaram 
o nosso blogue (festasagucadoura.blogspot.
com) e as nossas páginas nas redes sociais 

(Continuação da 1.ª página)

(Continuação da 1.ª página)

(Facebook e Google+), os comentários e as 
críticas que deixaram e que nos ajudaram a 
melhorar as festividades que organizámos.

Nesta passagem de testemunho, queremos 
formular os maiores sucessos para os 
projectos que a Comissão de Festas para o 
triénio 2013-2015 tem em mente e que toda 
a população de Aguçadoura, tal como fizeram 
à Comissão cessante, apoie, ajude e colabore, 
de maneira a elevar cada vez mais e pelos 
melhores motivos o nome da nossa terra.

Bem hajam pela ajuda que deram!
O Juiz da Comissão de Festas,
Inácio Valentim
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O CKA – Centro de Karaté Aguça-
dourense vai iniciar os treinos no dia 3 de 
Setembro, na Escola da Barranha, com o 
Mestre Vítor Poças, graduação de 3º Dan, 
e cédula de treinador grau III, com as 
seguintes variantes:

FORMAÇÃO E ALFABETIZAÇÃO 
MOTORA – indicada para crianças e 
jovens com o objectivo de os preparar 
para a competição e para a vida, através 
de exercícios estudados para no futuro 
tornarem-se indivíduos melhores.

COMPETIÇÃO – indicada para atletas 
já com experiência, com o principal objectivo 
proporcionar-lhes treinos específicos de 
forma a melhorarem a sua performance 
e apoiá-los em participações em vários 
torneios a nível nacional e internacional.

MANUTENÇÃO E REEDUCAÇÃO 
MOTORA – indicada para adultos, com o 
objectivo arrancar os mesmos da azáfama 
do dia-a-dia e, através do treino de karaté, 
recuperarem, manterem e melhorarem a 
forma física e psíquica.

Horários:
Segunda-Feira, 19h30 às 20h30 – Geral
Quarta-Feira, 20h00 às 21h30 – Geral
Sexta-Feira, 19h00 às 20h00 – Formação 

e alfabetização motora (iniciação crianças 
e jovens)

21h00 às 22h00 – Competição
22h00 às 23h00 – Manutenção e Ree-

ducação Motora (iniciação adultos)
Ao contrário que possam pensar, a prática 

de karaté não estimula a agressividade, pelo 
contrário, vai ajudar a controlá-la.

O karaté é uma arte marcial com 
uma filosofia de respeito, disciplina e 
auto-control. As crianças tímidas fazem 
amizades, os obesos emagrecem, os 
hiperactivos melhoram o rendimento 
escolar, os atletas ganham hábitos que 
aplicam nas restantes vertentes da vida 
académica, profissional ou familiar e os 
adultos ganham qualidade de vida.

Contacto: 962325000/916807954
Sede: Rua da Boucinha, sala 2, 4495-

023 Aguçadoura
E-mail:centrokarateagucadourense@

gmail.com

Depois de, na época passada, ter feito 
um brilhante Campeonato da II Divisão 
Nacional, conquistando o primeiro lugar da 
Zona Norte e depois o título de Campeão 
Nacional na chamada Liguilha com os 
vencedores das zonas Centro e Sul, que lhe 
dava direito à subida e ingresso na II Liga, 
o Varzim, para desgosto dos seus dirigentes 
e de toda a massa associativa, vê-se 
forçado a voltar a disputar a II Divisão, 
por não conseguir as verbas necessárias 
para se inscrever na divisão acima.

Não há memória de uma situação 
semelhante no clube poveiro, mas, como 
está na moda agora dizer-se, são os sinais 
dos tempos… tempos muito difíceis para 
tanta gente e as associações desportivas 
estão a ser seriamente afectadas pela 
situação de crise que grassa pelo país.

Entretanto o campeonato da II Divisão 
Nacional terá início no próximo domingo, 
2 de Setembro, e o Varzim começa por uma 
deslocação ao campo do Padroense, equipa 
da periferia do Porto.

Depois do brilhante triunfo na Volta à 
Suíça em bicicleta, que fez guindar o nome 
de Aguçadoura para as páginas dos jornais 
e noticiários da Rádio e TV, e também 
do País na imprensa estrangeira, o jovem 
corredor aguçadourense tomou parte noutra 
prova, desta feita a mais famosa e mais 
mediática a nível internacional – o Tour 
de France.

No ano passado, o Rui também inte-
grou o corpo activo de ciclistas da prova 
francesa e vemceu uma etapa, que fez o 
seu nome destacar-se aos demais. Este ano 
também chegou a fazer parte dum grupo 
que se isolou do pelotão, na última etapa, 
mas, pouco antes da entrada em Paris, 

foram alcançados por outro grupo donde 
saiu o vencedor. O Rui ficou em 18.º lugar 
na geral, o que não deixa de ser uma proeza 
numa prova como o Tour de France, onde 
correm os ciclistas mais famosos a nível 
mundial.

Depois da Volta à França, o Rui 
participou nos Jogos Olímpicos, em 
Londres, onde voltou a dar nas vistas, 
pois alcançou a 13.ª posição entre mais 
de 160 corredores, todos eles de fama 
internacional. Também aqui chegou a fazer 
parte do grupo de fugitivos, mas um dos 

elementos conseguiu isolar-se e ganhar a 
prova.

Entretanto, o Rui Costa voltou a brilhar 
em terras francesas, no Grand Prix de Plouay, 
prova integrada no calendário World Tour. 
Nos últimos três quilómetros conseguiu 
isolar-se dum grupo de fugitivos, mas, nos 
últimos mil metros, o campeão norueguês 
Edvald Hagen juntou-se ao Rui, superando-o 
em apenas cinco segundos no corte da meta.

Foi um bom resultado numa prova 
como esta, com vista ao Campeonato 
do Mundo, neste mês de Setembro, na 
Holanda, além de ter somado pontos 
importantes para o ranking mundial.

F u t e b o l

Centro de Karaté Aguçadourense

O Varzim foi Campeão mas não subiu

Rui Costa no Tour de France


