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Conferência pelo Dr. Macedo Vieira

RUI COSTA no «Top 10» Mundial

No dia 9 do corrente mês de No-
vembro, pelas 21h00, no salão nobre 
da Junta de Freguesia de Aguçadoura, 
decorreu uma conferência subordinada 
ao tema “Liderança no contexto da crise 
económica e política em Portugal e na 
Europa”, presidida pelo Dr. Macedo 
Vieira, Presidente da Câmara Municipal 
da Póvoa de Varzim.

Com o salão repleto de pessoas, 
entre as quais se incluíam o Vice- 
-Presidente do Município, Eng. Aires 
Pereira, e o Vereador da Cultura, 
Dr. Luís Diamantino, assim como vários 
elementos da imprensa poveira, e depois 
da apresentação feita pelo Dr. Sérgio 
Cardoso, Presidente da nossa autarquia, 
o Dr. Macedo Vieira começou por fazer 
algumas citações de pensadores e políticos 
de diversas origens e épocas, com alusões à 
situação económica e social do nosso País e 
da Europa, à qual pertencemos.

Na sua longa dissertação sobre aquelas 
matérias, que pormenorizou de uma forma 

exaustiva para melhor compreensão de todos 
os presentes, referiu que a situação económico/
financeira do nosso País é dramática e que 
dificilmente poderemos sair deste cenário 
negativo nestes anos mais próximos. Sublinhou, 
também, que o Estado Social, criado depois de 

implantada a democracia, atingiu metas 
muito para além das reais possibilidades 
financeiras do País, de modo que a 
situação se tornou insustentável, com 
consequências imprevisíveis.

A partir de certo ponto da sua inter-
venção, o Dr. Macedo Vieira permitiu o 
diálogo entre ele e a assistência, sobre 
questões políticas e económico-sociais, 
a nível da Europa, dos Estados Unidos, 
da China e, claro, também do nosso 
País, mais concretamente e com mais 
incidência da Póvoa e de Aguçadoura, 
onde tudo nos interessa e diz respeito.

O diálogo foi interessante e escla-
recedor por parte do Presidente, sobre-
tudo nas matérias relacionadas com as 
novas taxas do IMI, com várias per- 

guntas e respostas, e também sobre a junção de 
freguesias, no tocante à nova lei das autarquias 
que está para sair e de que tanto se tem falado 
ultimamente, frisando que a decisão não 
depende de si, mas do Poder Central.

D. F.

Ao conquistar o 9.º lugar na classificação 
geral da Volta a Pequim, na China, o ciclista 
aguçadourense terminou a temporada com um 
brilhante 10.º lugar no ranking do World Tour, 
cujo feito merece os mais rasgados elogios 
e que o coloca como o melhor português 
de sempre numa classificação mundial.

Com efeito, o Rui Costa realizou a 
melhor época de sempre, com a estrondosa 
vitória numa etapa e na geral da Volta à 
Suíça, conforme fizemos referência no 
número anterior. Depois, também a conquista 
da 2.ª posição no Grande Prémio de Plouay, 
a 3ª no Tour da Romandia e Grande Prémio 
do Quebeque (Canadá), às quais juntou o 
9.º posto no Grande Prémio de Montreal 
e igual posição na recente Volta a Pequim. 
Estas classificações demonstram claramente a 
regularidade de um corredor, cujo futuro tem 
certamente ainda muito para lhe dar.

Há ainda mais duas provas de grande 
projecção mundial em que o Rui tomou parte, 

nesta época, a que os jornais desportivos e 
a restante imprensa escrita e falada deram 
grande relevo, como sendo a sua participação 
na Selecção Nacional, no Campeonato do 
Mundo, em que conquistou um honroso 11.º 
lugar, e nos Jogos Olímpicos, em Londres, 
onde obteve a 13.ª posição, sendo apontado 
como um dos mais fortes e perspicazes 
corredores do pelotão internacional, que 
incluía a fina flor do ciclismo mundial.

Um conceituado diário desportivo, ao 
enumerar todos os seus êxitos na presente 
época, faz-lhe um rasgado elogio (aliás bem 
merecido, como é óbvio) ao afirmar:

“É um corredor com uma excelente 
leitura de corrida, que lhe permite ser 
soberano na hora das decisões e bons 
desempenhos na montanha e contra-relógio, 
fazendo do ciclista da Movistar (Espanha) 
um orgulho dos portugueses, pelos resultados 
desportivos e pela humildade que sempre 
demonstra.”

a melhor posição de sempre
de um ciclista português no World Tour
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Amigos do nosso Jornal

José da Conceição Gomes 10,00 €
Deolinda Valentim 5,00 €
Joaquim Ferreira Loureiro (França) 50,00 €
Fernando Boucinha Gomes (Canadá) 30,00 €
José Maria G. Lima (Canadá) 50,00 €
Manuel Torres Lima 10,00 €
Alípio Torres (França) 25,00 €
Laurentina da Silva (Canadá) 50,00 €
José Augusto F. da Costa (Suíça) 25,00 €
Anónimo 10,00 €
Anónimo 10,00 €
Adelino da Costa (Canadá) 50,00 €
José Arnaldo e Filha 10,00 €
José Gonçalves Frasco 5,00 €
Rita Palmeiro 10,00 €
Domingos Alves Eusébio (Suíça) 40,00 €
Augusto Rodelo Dias (Canadá) 20,00 €
Eduardo Falcão da Fonseca 10,00 €
Virgílio Gomes (Canadá) 20,00 €
Laurinda Garcia do Vale (França) 10,00 €
Alfredo Lima (França) 20,00 €
Maria Gomes Eusébio 10,00 €
José Almeida Leites (França) 10,00 €
Manuel Leites Matias (França) 10,00 €
Ana Maria Esteves (França) 20,00 €
Maria Teresa G. Correia (França) 20,00 €
Manuel Viana (Suíça) 20,00 €
Virgílio Moreira 5,00 €
Adelino Joaquim da Silva 5,00 €
Maria Gaspar 5,00 €
Manuel António 5,00 €
Geraldo Ferreira 5,00 €
Anónimo 5,00 €
José Gomes Torres 5,00 €
Manuel Martins (França) 40,00 €
Amélia Alves 10,00 €
José da Silva Oliveira 5,00 €

A Junta de Freguesia agradece a generosidade dos nossos leitores, nomeadamente 
os nossos emigrantes, cuja lista publicamos como habitualmente.

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

Manuel Gomes da Costa 2,00 €
António Rodrigues do Paço (Córsega) 20,00 €
Paulo Jorge M. Lopes (Alemanha) 10,00 €
José Eusébio Almeida 5,00 €

Manuel Fontes Rodrigues 5,00 €
Abílio Lourenço 5,00 €
Justino da Costa (Canadá) 50,00 €
Manuel da Costa (França) 20,00 €

Nota – Na lista de nomes que publicá-
mos no número anterior, mencionámos, por 
lapso, que José Otílio Gomes, emigrante 
no Canadá, ofereceu 75 dólares, quando, 
na verdade, a sua oferta foi de 100 dólares. 
Pelo facto pedimos desculpa.

Contra as dores nas articulações
A osteoartrose, osteoartrite ou simples-

mente artrose é uma perda gradual da 
cartilagem que pode conduzir à degradação 
do funcionamento das articulações, principal-
mente em joelhos, ancas, mãos e coluna 
vertebral. Este problema pode piorar com o 
tempo húmido e frio. Além da degradação 
referida pode também provocar dores, sensa- 
ções de rigidez, edema (inchaço) e limitações 
funcionais, tais como: perda de movimentos, 
deformidades e incapacidade total do membro, 
de acordo com a articulação atingida.

A osteoartrose tem sido associada à 
incapacidade de reparar cartilagens dani-
ficadas. Tal como qualquer outro tecido do 
corpo humano, o bom funcionamento da 
cartilagem depende de um aporte constante 
de nutrientes. Mas, ao contrário dos outros 
tecidos, não existem vasos sanguíneos na 
cartilagem, sendo necessário um mecanismo 
que aporte os nutrientes às suas células. 
Assim, a cartilagem recebe a maior parte dos 
nutrientes para reparação através do líquido 
existente no interior da cápsula articular – o 
líquido sinovial. Este funciona igualmente 
como um lubrificante e amortecedor das 
articulações.  

É uma doença muito frequente, tanto que, 
segundo a experiência médica, a maioria das 
pessoas acima de 65 anos e cerca de 80% 
daquelas que já passaram dos 75 anos acabam 
por sofrer dessa enfermidade.

Pode surgir sem uma causa aparente, 
sendo então considerada primária ou idiopá-
tica (sem causa conhecida) ou ter um factor 
identificado que favoreça o seu apareci-
mento (factor predisponente); é a chamada 
osteoartrite secundária.

Diversas condições têm sido relaciona-
das como agentes causais de osteoartrite 
secundária, particularmente as doenças 
metabólicas, distúrbios anatómicos, traumas, 
artrites e infecções.

Existem produtos que podem ajudar a 
melhorar essas dores?

Sim, o sulfato de glucosamina e sulfato 
de condroitina.

Para que servem o sulfato de gluco-
samina e o sulfato de condroitina?

O sulfato de glucosamina estimula a 
síntese corporal da cartilagem das articulações. 
O sulfato de condroitina, por seu lado, 
auxilia nestas acções. Estudos demonstraram 
que a acção destas substâncias, quando 
tomadas regularmente, podem prevenir a 
progressão da degradação da cartilagem e 
até reconstruir lentamente parte dos tecidos 
já danificados. Ambos contribuem igualmente 
para aliviar dores de forma tão eficaz como 
os medicamentos. Para além disso, reduz os 
níveis de colesterol, importante para reduzir 
o risco cardiovascular.

O que tomar?
Há vários produtos com os dois com-

ponentes separados, mas vários estudos feitos 
em várias universidades aconselham tomar 
a combinação dos dois produtos, em casos 
de dores intensas e dolorosas. Os benefícios 
deste produto são:

Estimular a produção de componentes 
estruturais das cartilagens e articulações;

Promover a absorção de enxofre;
Auxiliar na recuperação e melhora o 

funcionamento das articulações;
Produzir níveis suficientes de glucosamina 

no organismo.

por MARCELINO PINHEIRO
(FISIOTERAPEUTA)
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MOVIMENTO PAROQUIAL

Baptismos
EM OUTUBRO
07 – Bruna Zeferino Faria, filha de 

Avelino Abílio Leiras Faria e de Maria 
Goreti Fernandes Zeferino, residentes na 
Rua de Santo André de Baixo.

21 – Renato de Mesquita Correia, 
filho de José Alberto Gonçalves Correia e 
de Patrícia da Conceição Ferreira de Mes-
quita, residentes na Rua Novo Horizonte.

EM NOVEMBRO
17 – Diogo Torres Amorim Lino, filho 

de Hildeberto Amorim Lino e de Anabela 
Torres Lino, residentes na Rua da Praia.

Casamentos
EM SETEMBRO
01 – Bruno Ricardo Tomé Pontes, 

de 25 anos, de Apúlia, filho de Manuel 
Salgado Pontes da Costa e de Cecília 
Barros Tomé, com Marisa de Amorim 
Carregosa, de 27 anos, desta freguesia, 
filha de Manuel das Eiras Gonçalves 
Carregosa e de Irene Gomes de Amorim.

08 – Helder Manuel Gomes Moreira, 
de 29 anos, da Estela, filho de Manuel 
Francisco Moreira e de Maria da Graça 
Gomes Loureiro Moreira, com Anabela 
da Costa Valentim, de 23 anos, desta 
freguesia, filha de José Miama Valentim e 
de Fernanda Fontes da Costa.

22 – Gilberto Eusébio Alves, de 27 
anos, desta freguesia, filho de Augusto 

Lima Alves e de Maria Amélia Carvalho 
Eusébio, com Maria Teresa Herdeiro 
Ferreira Pontes, de 24 anos, desta fre-
guesia, filha de Manuel Ramos Pontes e de 
Maria da Nazaré Herdeiro Ferreira.

Falecimentos
EM AGOSTO
30 – Artur Sol Franco, com 69 anos 

de idade, casado com Maria Dias Eusébio 
Franco, residente que foi em Lavra – 
Matosinhos, tendo sido sepultado no 
cemitério de Aguçadoura.

EM SETEMBRO
11 – Maria Miana da Silva, com 

98 anos de idade, viúva de José Morim 
Gomes, residente que foi na Rua de Sto. 
André de Baixo.

23  – José Gonçalves Novo, com 65 
anos de idade, casado com Maria Gomes 
Ferreira, residente que foi na Rua de Santo 
André de Baixo.

27 – Olívia Fernandes Lino, com 93 
anos de idade, viúva de António Ferreira 
dos Santos, residente que foi na Rua da Paz.

EM OUTUBRO
01 – Manuel Moreira da Silva, com 

78 anos de idade, casado com Maria Gomes 
Rosa, residente que foi na Rua da Paz.

12 – José Gomes da Silva (José 
Arnaldo), com 78 anos de idade, casado 
com Amélia Rosa de Almeida, residente 
que foi na Rua da Codixeira.

Centro
de Karaté
de Aguçadoura

O atleta do Centro de Karaté 
Aguçadourense, Vitalie Certan, 
recebeu a confirmação da sua 
presença no Mundial em Paris; 
assim, a selecção juntou-se, Sábado 
e Domingo, em Seixal, para treinos 
e fazer alguns testes.

Noutro âmbito de preparar o 
Europeu da Eska, campeonato que 
para o ano será na nossa cidade, 
começaram os treinos este Domingo 
em Coimbra onde estiveram presentes 
com o treinador Vítor Poças, os 
atletas Marco Cunha, Filipa Costa, 
Ina Certan e Bruno Amaro.

O local de treino do CKA 
tem vindo a ser cobiçado pelos 
selecionadores, por isso decidiram 
marcar os treinos das selecções em 
Aguçadoura; assim recebemos os 
melhores karatecas portugueses em 
Aguçadoura.
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NOTÍCIAS BREVES

Falecimentos em França
e no Brasil

Em finais de Agosto último, faleceu 
em França, onde se encontrava emigrado 
há algumas décadas, o nosso conterrâneo 
Abílio Torres Eusébio (Abílio Rabaldo), 
com 79 anos de idade, casado com Ester 
Inácio, tendo sido lá sepultado.

No final de Outubro findo, chegou até 
nós a notícia do falecimento do também 
nosso conterrâneo Manuel Gomes Torres, 
com 84 anos de idade, que se encontrava 
em S. Paulo – Brasil há mais de cinco 
décadas.

Às famílias enlutadas “Terra Viva” 
apresenta condolências.

Órgãos Directivos
do Rancho Folclórico

A Direcção do Rancho Folclórico da 
Casa do Povo de Aguçadoura torna público 
que o mandato dos órgãos directivos 
terminou no passado mês de Outubro, pelo 
que, conforme manda a legalidade, solicita 
às pessoas que desejarem apresentar 
uma lista com vista à formação de nova 
Direcção, o favor de a entregarem até ao 
final do corrente mês de Novembro.

Entretanto, a Direcção vai iniciar a 
campanha anual, com vista à recolha de 
fundos, agradecendo desde já a generosidade 
da nossa população, como sempre tem 
demonstrado em anos anteriores.

O programa de actuações para o 
próximo ano é bastante extenso, com 
compromissos para vários pontos do nosso 
País, aonde o nosso agrupamento leva o 

nome da nossa Terra, com suas danças 
e cantares desta região de Entre-Douro-
e-Minho.

Romagem ao Cemitério
No passado dia 1 do mês de Novembro, 

como é de tradição, realizou-se a romagem ao 
cemitério, recordando e sufragando aqueles 
que já partiram para o outro lado da vida.

Depois de uma semana de pregações e 
confissões gerais, toda a nossa comunidade, 
naquele dia, convergiu para o campo 
santo, onde, pelas 15h00, foram celebradas 
cerimónias próprias do dia e do local, 
incluindo um sermão/reflexão proferido por 
competente orador sacro, que a todos fez 
lembrar que todo o poder, toda a ciência, 
vaidade, ambição, etc., terminam ali, onde 
tudo se apaga e se transforma no pó da 
terra. Uma reflexão que nos faz parar e 
meditar naquilo que somos, donde vimos 
e para onde vamos.

Aniversário
dos mais Idosos

É sempre com agrado que noticiamos 
o aniversário de alguns dos nossos 
conterrâneos que chegaram à barreira dos 
90 ou já a ultrapassaram. Apesar de termos 
bastantes dentro desses parâmetros, neste 
intervalo que decorre desde a nossa última 
publicação, que seja do nosso conhecimento, 
só temos uma senhora, a D. Maria Morado 
Torres, viúva do Sr. Joaquim a Silva, 
residente na Rua Central, que completou 93 
anos, no dia 2 de Outubro findo.

“Terra Viva” felicita-a e deseja-lhe 
ainda muita vida.

Aos que Trabalham
na Agricultura

Eu nasci em terra agrícola,
Sou filho de agricultor;
Merecemos todo o respeito,
Tanto ou mais que um doutor.

Nascido de camponeses,
Por quem trabalha a lavoura,
Sinto tanto orgulho nisso
Ser filho de Aguçadoura.

Esta tão linda vila,
Que tanto tem para dar,
São seus vizinhos também
Navais, Estela e Aver-o-Mar.

Bonita terra, sem dúvida,
Sua gente hospitaleira;
O Rio Alto é um símbolo
Com os seus campos-masseira.

Se produz tanta coisa
E de grande qualidade,
Com muita satisfação
P’rós que vivem na cidade.

Terra de tantas tradições
Ponto alto é em Julho;
Tanta gente nos visita
Para nós é um orgulho.

Povo de bem receber,
Vila de gente modesta;
Muita gente nos visita
Nos dias da nossa festa.

Para além da agricultura
Temos comércio em geral;
Com as nossas tradições
Nós honramos Portugal.

Meus amigos, me despeço,
Para mim foi um prazer;
Visitem as nossas praias,
Lindos sítios de lazer.

Mas que lindo este cantinho
Deste nosso Portugal,
De tanta coisa bonita
Se destaca a catedral!

15 de Maio de 2012
José Pedrosa Fontes (Zébinho)
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NOTÍCIAS DA JUNTA

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 Freguesia todos os dias úteis das 
17 às 19 horas.

Encontram-se também abertas inscri-
ções para aulas de dança de salão, que 
irão começar ainda este mês. Para mais 
informações contactar a Junta de Freguesia.

Plano Director Municipal – PDM
O Plano Director Municipal encontra-

-se em discussão pública, sendo este o 
momento em que os cidadãos devem 
consultar os mapas e reclamar se necessário. 
Os mapas de planeamento estão na sede da 
Junta de Freguesia para consulta. Todos os 
interessados devem consultá-los o quanto 
antes, de forma a poderem reclamar da 
forma mais correcta.

Festividades Natalícias
Ao longo do mês de Dezembro e 

Janeiro realizar-se-ão diversas actividades 
alusivas a esta quadra, que serão divulgadas 
oportunamente.

Alexandre Furtado

Dia 9 de Novembro, no pavilhão do 
Centro Cultural e desportivo de Aguçadoura, 
comemorou-se o 10º aniversário da Escola 
Básica de Aldeia, numa festa convívio que 
contou com a entrega de Diplomas aos 
alunos do Quadro de Mérito e Excelência, 

MAGUSTO

atuações desportivas e musicais, num 
ambiente festivo enquadrado por um 
Magusto, onde não faltaram as castanhas 
e a lenda de S. Martinho, musicalizada 
por um grupo de alunos da Escola Básica 
do Fieiro.

H O R P O Z I M
Os 25 anos da Horpozim

A Horpozim – Associação dos Horti-
cultores da Póvoa de Varzim realizou no 
passado dia 22 de Setembro, uma gala de 
homenagem para comemorar os seus 25 
anos. Nesta sessão foram homenageados 
muitos dos seus antigos dirigentes e foi 
apresentado um livro alusivo às suas boas 
de prata. 

A gala de homenagem contou com 
mais de 400 pessoas, entre as quais muitos 
convidados ilustres, a destacar, o Director 
Regional de Agricultura, o Presidente do 
Município, o Presidente da Confederação 
de Agricultores de Portugal, o Presidente 
da Caixa de Crédito Agrícola da Póvoa de 
Varzim e o nosso Presidente da Junta da 
Vila de Aguçadoura. Esta gala foi realizada 
no Centro Cultural e Desportivo da Vila 
de Aguçadoura.

Jornadas Técnicas de Horticultura
A Horpozim realizou, no passado dia 

3 de Novembro, as V Jornadas Técnicas 
de Horticultura, onde se destacou a mesa 
redonda dedicada às Organizações de 
Produtores. 

Alexandre Furtado

Energia Eólica de Aguçadoura
O Projecto WindFloat responsável 

pela instalação da plataforma de 
energia eólica offshore, isto é, em 
águas marinhas, foi considerado de 
interesse público pelo Governo de 
Portugal.

Relacionado também com este 
projecto, ocorreu um simulacro de 
resgate e salvamento de um ferido na 
plataforma. O mesmo contou com o 
apoio de duas embarcações salva-vidas 
da Estação da Póvoa de Varzim, com 
uma embarcação rápida da Polícia 
Marítima e dois helicópteros da Força 
Aérea.  

Alexandre Furtado
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ReCORDAnDO (o Soldado e a Cruz de Guerra)

VENDE-SE
TERRENO para construção – 1.100 m2

junto à Rua do Granjeiro

Telef. 252 646 356 | Telem. 969 619 533

No tempo da minha juventude andavam alguns desfavorecidos da sorte, por mercados 
e feiras, cantando e vendendo panfletos com versos referentes a acontecimentos da 
época, como “amores falhados”, “amores traídos”, ou crimes ocorridos sempre em terras 
distantes. Destes pouco me ficou na memória, mas, um certo dia, no mercado de Vila 
do Conde, vi e ouvi um par (era quase sempre um casal que actuava) cantando umas 
quadras que me chamaram a atenção, porque o título era “Cruz de Guerra”. Ora, como 
o meu pai havia sido combatente, em França, na 1.ª Grande Guerra e, ainda, porque 
decorria então a 2.ª Guerra Mundial (1939-1945), adquiri o panfleto e ficou-me na 
memória algo do que eles cantavam:

Quando vieram dizer à pobre mãe
Que seu filho tinha morrido na guerra,
Ela ajoelhou-se, a tremer, sentindo bem
O desgosto mais dorido que há na terra.

Trouxeram-lhe a Cruz de Guerra que seu filho,
Como valente soldado a merecera;
A mãe pousou nela o olhar sem brilho,
Recordando o filho amado que perdera.

Na Cruz de Guerra pegou, como quem sente
Um conforto divino que sonhara,
E com ternura a colocou, serenamente,
No berço em que pequenino o embalara.

A pobre mãe, santa do Céu, em pleno inferno,
Pôs-se a embalar o berço e a dizer:
Dorme, dorme, filho meu, o sono eterno,
Como eterna é minha dor de te perder.

E a pobre mãe rematou neste contrato:
Dorme, dorme o sono eterno, filho meu,
Mas, por causa da Cruz de Guerra que ganhaste,
Quantas mães estão chorando como eu!

N.B.  – Dedico estes versos às famílias dos filhos desta terra que perderam a vida 
na Guerra do Ultramar.

Camilo Carreira

O medO de ser CristãO
Apesar da maioria das pessoas que vivem 

no nosso País serem crentes, e muitas católicas 
praticantes, não se ouve a sua voz nem se vislumbra 
a influência na sociedade.

A razão desse silêncio é fácil de explicar: os 
católicos envergonham-se da sua Fé.

Envergonham-se, porque não há – ou poucos 
são – os jornalistas, escritores, artistas plásticos, 
cançonetistas e políticos que se declarem crentes; e 
sabemos o motivo dessa insólita atitude: sempre que 
o fazem, são taxados de retrógrados ou piegas.

Vivemos numa época em que os valores morais, 
os bons costumes, a religiosidade são considerados 
preconceitos, próprios de mentalidades tacanhas, de 
ignorantes e analfabetos.

Quem se indigna, levante a voz contra desvarios, 
maus exemplos de novelas televisivas, infâmias que 
certa imprensa difunde, quem não pensar  como a 
maioria, é execrado, marginalizado, varrido da elite 
bem falante, que possui acesso à mass media.

Ortega y Gasset afirma in “Revolta das Massas”:  
quem não pensa como toda a gente, corre o risco de 
ser eliminado.

Como ninguém aceita ser riscado do convívio 
dos iluminados, dos que têm poder e conseguem 
construir ou destruir carreiras promissoras, refugia-se 
no silêncio, escondendo valores e Fé que professa.

Isso é mau. É mau porque, se os católicos 
não falarem, não divulgarem a Fé, aos poucos esta 
extingue-se.

É a minoria, como se sabe, que forma a opinião 
da maioria. Esta apenas repete o que ouve e vê.

As ideias, tanto boas como más, “enchem o ar 
como ondas de rádio”. Ninguém as vê, ninguém 
sabe por onde andam, mas entram sorrateiramente 
na alma de cada um.

Os receptores, aos milhares, encontram-se 
prontos a receber a mensagem e a difundi-la, mas 
se não houver emissor, se não houver quem difunda, 
quem a pode escutar?

Gabriel Marcel em “Os Homens Contra o 
Homem”, assegura que a opinião pública é a coisa 
mais maleável do mundo. A publicidade sabe que isso 
é verdade, e também os enganadores, que procuram 
aniquilar valores que sempre orientaram o nosso 
povo, sabem que, paulatinamente, tudo de santo, de 
honesto, que o coração conserva, será destruído.

Mas, se a calamidade que desabou, minando 
a juventude, retirando pudor e dignidade à mulher, 
persiste, é devido aos crentes envergonharem-se 
de a rebater; e não a rebatem porque se encontram 
desunidos e amam mais os homens que a Deus.

Urgente é levar Cristo aos cristãos. Urgente é sair 
a terreiro, pelejar os desacertos que querem impingir, 
em nome da liberdade e direitos da mulher. É urgente 
levantar bem alto, em uníssono, a voz contra os 
atentados à dignidade humana.

Está na hora dos crentes, que são: professores, 
artistas, escritores, jornalistas, políticos, se unirem e 
clamarem bem alto: BASTA!

Basta de ter medo! Basta o receio de ser 
diferente! Basta de ser duplo: cristão no templo, no 
resguardo da comunidade, e agnóstico no mundo! 
Basta de ter medo dos que querem destruir os nobres 
valores do nosso povo!

Humberto Pinto da Silva
in Jornal “A Ordem”
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A Comissão de Festas 
do triénio 2010-2012, em 
reunião com o Sr. Padre 
João Eiró, analisou as 
várias necessidades que 
existem na paróquia de 
Aguçadoura, em termos 
de restauro/conservação 
dos diversos equipamentos. 
Chegámos à conclusão que 
é urgente uma intervenção 
na torre da igreja, ao nível 
dos sinos que ela suporta. 
Apesar de o orçamento ser 
elevado, cerca de € 12.000, 
a Comissão de Festas em 
causa suportará o restauro 
dos sinos, que contam 
já com duas décadas de 
existência.

Antes desta decisão, 
havia uma outra pretensão 
da Comissão de Festas: 
restaurar as imagens da 
igreja paroquial. Em pri-
meiro lugar será feita uma 
intervenção na imagem 
da Rainha Santa Isabel e 
depois, se ainda houver 
disponibilidade financeira, será restaurada 
a imagem do Coração de Maria. Parece- 
-nos que são estas imagens  que precisam 
urgentemente de uma reparação.

Contribuir para o Centro Social e 
Paroquial de Aguçadoura foi sempre 
um objetivo da Comissão de Festas do 
triénio 2010-2012. Em reunião com o 
empresário Carlos Pereira, foi possível 
organizar um festival de solidariedade com 
aquele objetivo, tendo como protagonistas, 
gratuitamente, alguns dos artistas que 

Comissão de Festas cessante

estiveram nestes 3 anos na festa em 
honra de Nossa Senhora da Boa Viagem. 
Rentabilizar a experiência e os contactos 
estabelecidos durante o nosso mandato, 
contar com a ajuda de várias empresas 
que connosco trabalharam nos 3 anos e 
incluir a colaboração da junta de freguesia 
numa festa de solidariedade, em prol do 
bem comum da nossa comunidade, é 
fechar com chave de ouro a missão que 
nos confiaram.

Inácio Valentim

Atletismo
G.C.R. Aguçadourense

Inicia-se, no mês de Novembro, a nova 
época do Plano de Promoção de Atletismo, 
realizando-se 12 provas, uma em cada 
freguesia da Póvoa, sendo 4 de corta-mato, 
4 de estrada e 4 de pista.

Todos os Aguçadourenses que estiverem 
interessados em fazer desporto, de forma 
gratuita, podem juntar-se à nossa secção. 
Os treinos realizam-se de segunda a sexta-
-feira, 2ª, 4ª e 6ª, no Estádio Municipal, e 
3ª e 5ª no Pavilhão da Escola da Boucinha/
Campo de Futebol de Aguçadoura.

As portas estão abertas a todos dos 8 
aos 80.

GCRA

dANÇAs de sALãO
Com o apoio da 

Junta de Freguesia de 
Aguçadoura, o Centro 
Cultural e Social de 
Santo  Adr ião  va i 
promover aulas de 
dança, com turmas de 
iniciação, no pavilhão 
multiusos da autarquia, 

sendo a primeira aula gratuita.
As aulas consistem em vários tipos 

de dança, como o tango, o passo doble, a 
valsa, o bolero, o merengue, a salsa, etc.

Para mais informações e detalhes 
sobre as inscrições, podem contactar a 
Junta de Freguesia, durante o horário 
de funcionamento, ou pelos telemóveis 
965619233/919151569.

Mulheres ao Poder
A catequista tinha acabado de contar 

a história do filho pródigo. Perguntou 
em seguida aos seus pequenos se podiam 
contar uma história semelhante, da qual 
tivessem conhecimento próprio.

Disse o Ricardo:
– O meu irmão fugiu de casa e foi até 

muito longe. Passado algum tempo voltou 
outra vez para casa.

– E então – perguntou a catequista – 
o teu pai matou um bezerro gordo em 
atenção a ele?

– Ah! não! – disse o Ricardo. Mas 
quase ia matando o filho pródigo.

Bom Humor
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Os nossos conterrâneos que, no decor-
rer deste ano, completaram ou comple-
tarão ainda 45 anos de vida, reuniram-se 
e conviveram em ambiente alegre e de 
amizade, como vem sendo hábito entre 
nós.

Assim, no fim de semana de 20 e 21 
de Outubro findo, saíram, de autocarro, 
rumo à cidade de Viseu, donde seguiram, 

Os nascidos em 1967 confraternizaram
depois de a terem visitado e admirado, para 
Chaves, com paragens em alguns pontos 
daquelas regiões beirã e transmontana.

Um passeio-convívio que decorreu de 
forma agradável, em que os participantes 
se divertiram e confraternizaram.

“Terra Viva” felicita todos os nossos 
“quarentões”, desejando-lhes muitas 
felicidades.

Aguçadoura,
Meu Berço
Aguçadoura, meu berço,
Terra que me viu nascer,
Todos dias a Deus peço
Para um dia aqui morrer.

Teu sol a todos aquece,
Nossa terra nos mantém;
Nosso mar nos engrandece,
É o melhor que a gente tem.

Os nossos campos masseira,
As nossas areias douradas,
Os frutos dos nossos campos,
Por muito longe espalhados.

O ar que aqui se respira,
A brisa do nosso mar;
Quem nos visita admira
Como é bom aqui morar.

É assim a nossa história,
Em que esta terra oscila;
De Lugar a Freguesia,
De Freguesia passou a Vila.

As raízes deste povo,
À beira mar plantado,
Sempre com boas sementes
Num tesouro bem guardado.

Estes tempos são de crise,
Mas nós não podemos parar;
A nossa terra dá tudo,
Só é preciso trabalhar.

É preciso trabalhar
E nisso a gente acredita,
Para os jovens não voltarem
A ter que usar a marmita.

Não vamos baixar os braços,
Nesta terra imorredoura,
Muitos beijos e abraços
Ao povo de Aguçadoura.

Florindo Rosa da Costa

Pensamentos escolhidos de Pascal
– Nada há na Terra que não mostre ou a miséria do homem, ou a misericórdia de 

Deus; ou a impotência do homem sem Deus, ou o poder do homem com Deus.

– Os homens tomam muitas vezes a imaginação pelo coração; e julgam estar 
convertidos logo que pensam em converter-se.

– Em religião há que ser sincero: verdadeiros pagãos, verdadeiros judeus, 
verdadeiros cristãos.

– Por que será que um coxo não nos irrita e um espírito coxo nos irrita? Porque 
o coxo reconhece que nós caminhamos bem, e um espírito coxo, diz que somos 
nós que coxeamos; se assim não fosse, teríamos compaixão dele e não cólera.

– A grandeza do homem é grande em se saber miserável. Uma árvore não sabe 
que é miserável.

– A verdade está tão obscurecida nos tempos de hoje e a mentira tão instalada, 
que só quem amar a verdade será possível reconhecê-la.
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FAleCeU  A D. OlíVIA
A D. Olívia  nasceu no lugar de Aguça-

doura, viveu na aldeia de Aguçadoura e 
morreu na Vila de Aguçadoura.

D. Olívia representava as suas origens 
com simplicidade e ao mesmo tempo com 
orgulho.

“Eu sou de Aguçadoura. Você conhece 
Aguçadoura”? – perguntava ela na 
Assembleia da Republica aos deputados 
que encontrava e se metiam com ela no 
dia da elevação a Vila.

Na SIC, em directo, pergunta à jornalista 
Conceição Lino que a entrevistava: “Então 
você não sabe onde fica Aguçadoura”? 
Falava com o mesmo à-vontade com o 
deputado ou com o ministro, Doutor ou 
Engenheiro, como quem falava com o 
vizinho ao pé da porta, que ia para o campo 
trabalhar.

A sua vontade de viver e a sua alegria 
contagiava os que com ela conviviam, 

Passeio-Convívio dos Idosos
Como vem sendo hábito desde há vários 

anos, a Junta de Freguesia promoveu mais 
uma jornada de convívio com os idosos 
desta comunidade, cujo evento se torna 
sempre numa excelente oportunidade para 
se encontrarem e porem a conversa em dia, 
tanto mais que algumas pessoas que moram 
nos extremos da nossa terra, é provável que 
só se encontrem nestas ocasiões.

Desta vez, foi no dia 11 de Setembro 
último (dia de má memória para o Povo 
Americano), que se realizou o passeio, tendo 
como rumo a Província de Trás-os-Montes, 
mais concretamente a zona de Vila Pouca de 
Aguiar, em cujo concelho se situam as minas 
de Jales (minas de ouro desactivadas), que 
as cerca de duas centenas de pessoas não 
conheciam, o que não é de admirar, dada a 
distância e o isolamento daquelas paragens 
transmontanas.

Uma vez lá chegados, o Sr. Pe. João, que 
nos acompanhou também, celebrou missa na 
igreja local, um templo rústico, antigo, mas 
rico no interior em arte sacra, em que todos 
participaram com cânticos acompanhados ao 
órgão, tocado pelo Dr. Sérgio. Uma Eucaristia 
bem vivida e muito participada por todos os 
presentes.

O almoço foi servido num restaurante das 
redondezas daquela localidade, previamente 
contactado, em ambiente de são convívio, 
como aliás é apanágio da nossa gente. Logo 
a seguir, os quatro autocarros iniciaram a 
viagem de regresso, com paragem na vila 
de Cabeceiras de Basto para descanso e dois 
dedos de conversa, após o que rumámos à 
nossa terra, onde, no pavilhão da autarquia, 
houve música e o partir do bolo com 
champanhe a que a Junta já nos habituou.

Foi um dia bem passado e a sã convivência 
valeu por tudo. Para o ano haverá mais.

D. F.

As lágrimas

fosse em família ou na comunidade onde 
participava, sempre em todos os arraiais, 
passeios ou festas que organizávamos.

A D. Olívia, que partiu aos 93 anos, 
fica para sempre na nossa lembrança, pela 
genuidade, alegria e exemplo de vida e de 
trabalho.

De certeza que Aguçadoura tem muitas 
mulheres e muitos homens com o espírito 
dela, mas ela era: a minha amiga D. Olívia 
e o abraço apertado que me deu no passado 
dia 11, no nosso passeio anual, não foi um 
abraço de despedida; senti-o mais como 
que estivesse a transmitir a força que tinha 
para que tomasse o seu exemplo e não 
baixasse os braços.

Obrigado D. OLÍVIA.
Virgínia Silva

As lágrimas que exprimem
Dor e muita solidão,
Geralmente só definem
Amores do coração.

Elas, sim, alimentam
O desejo de sofrer;
Sofrem porque aumentam
O medo de se perder.

Perde-se, mesmo assim,
Mesmo sem se o querer;
Quer-se tudo e, por fim,
Deita-se tudo a perder.

E as lágrimas lá se secam,
Suspiros em turbilhão,
Nos olhos que já não pecam,
Que descansa o coração.

Algum dia vão voltar
Com um novo renascer,
Para de novo lembrar
O medo de se perder.

Justino Cavalheiro Eusébio
(21-11-2011)
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F u t e b o l
Campeonato Inter-Freguesias

Quando vão decorridas oito jornadas 
neste escalão em que milita o Varzim S. 
C., a equipa poveira ocupa a sétima posição 
na tabela classificativa, a sete pontos do 
líder que, no presente, é o Mirandela, por 
troca com o Chaves por ter vindo perder à 
Póvoa na última jornada por 1-0.

Nestes oito jogos já disputados, o Var-
zim venceu três, empatou outros tantos e 
perdeu dois, em Fafe por 1-o e em Santo 
Tirso por 2-1.

Esta irregularidade nos resultados 
talvez se deva ao facto de a equipa ficar 
ressentida por ter de jogar neste escalão, 
quando tinha sido campeã na sua zona e 

Decorridas que são nove jornadas, 
começa já a perceber-se qual vai ser o 
comportamento competitivo das nossas 
equipas no decorrer desta prova, que durará 
vários meses.

Assim, começando pela equipa Sénior, 
apraz-nos registar que, depois de ter sido 
campeã na época passada, ocupa agora o 
cimo da tabela, sem qualquer derrota, tudo 

indicando que vai ser de novo candidata à 
conquista do título.

Os Juvenis estão a fazer um campeo-
nato bastante equilibrado, a avaliar pelos 
resultados obtidos nos jogos já disputados, 
com tendência para melhorarem, assim 
como os Infantis e os Escolinhas, cujo 
nível competitivo é semelhante ao da 
época passada.

Os Seniores conquistam Supertaça
Depois de se ter sagrado campeã, no 

último campeonato, a equipa Sénior con-
quistou também a Supertaça, em Setembro 
último, ao vencer na final a equipa de 
Terroso por 2-1, com golos de Joaquim 

Moreira “Ventura” e Marco Silva “Jardel”, 
fazendo assim a chamada “dobradinha”.

Estes jovens estão de parabéns e pro-
metem fazer notícia também no presente 
campeonato.

Aguçadoura F. C.
tem nova Direcção
Assembleia Geral
Presidente – Carlos Briote
1º Secretário – Sandra Isabel
2º Secretário – José Macedo

Conselho Fiscal
Presidente – José Carvalho
Secretário – Vasco Eusébio
Relator – Antero Carreira

Direcção
Presidente – Carlos Capela
Secretário – Fernando Rosa
Tesoureiro – Manuel Torres

Vogais
Rui Cruz
José A. Torres
Alberto Moreira
José Ferreira
Jorge Lima
Luís Magalhães
Luís Santana
Fernando Paço
Miguel Correia
José J. Silva
Carlos Loureiro
Fábio Costa
Rui Santos
Ilídio Costa

O Aguçadoura F. C. movimenta cerca de 
120 atletas e 30 dirigentes, o que significa 
na actual conjuntura muitas dificuldades, 
sendo, por isso, muito importante o 
contributo da população em geral.

A Direcção informa que está a proceder 
à actualização dos sócios, com a emissão 
de um novo cartão. Para tal efeito, o 
Director José Ferreira e sua equipa estão a 
contactar todos os associados, no sentido de 
entregarem uma foto, mais a importância 
de 10,00 €, cuja medida é igual para os 
novos sócios que agora queiram aderir a 
esta campanha.

Campeonato Nacional da II Divisão B
depois a nível nacional, subindo com todo 
o mérito à II Liga, mas por falta de meios 
financeiros, não se pôde inscrever. Foi re-
almente um fiasco que abalou moralmente 
a equipa e não só.

Na próxima jornada, o Varzim volta a 
jogar na Póvoa contra o Amarante, uma 
equipa que se encontra um pouco abaixo 
do meio da tabela e, por conseguinte, ao 
alcance dos varzinistas, que têm agora a 
oportunidade de dar mais um saltinho e 
aproximarem-se dos primeiros lugares, 
onde nos habituaram a estar durante a 
época passada, em que foram virtuais 
campeões.


