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ViVamos
o autêntico natal

Editorial
Com este número do Terra Viva encer- 

ramos mais um ano da nossa história.
Como fomos informando, regular-

mente, podemos dizer que foi um ano 
próspero, em vários acontecimentos que 
nos projetaram para além fronteiras, 
tornando-nos ainda mais orgulhosos da 
nossa terra e da nossa gente.

A atividade das nossas Associações e 
grupos organizados com o programa de 
atividades de cada um são um verdadeiro 
motor de cultura.

Destacamos a semana cultural, a 
programação dos 25 anos da Horpozim, 
a visita do Senhor Presidente da Repú-
blica, a inauguração do projeto Windfloat, 
a atividade do ATL, escola de música, 
grupos corais, a arte e dedicação demons-
trada no Presépio e na Árvore de Natal, 
instalados no Centro Cultural, e o site 
da Junta de Freguesia ao serviço da 
comunidade.

No campo desportivo salientamos o 
Aguçadoura Futebol Clube que venceu 
o campeonato Inter-Freguesias. No 
Karaté tivemos várias participações 
no mundial. No Ciclismo, o nosso Rui 
Costa foi nomeado o Atleta do Ano, 
galardão atribuído pelas várias vitórias, 
destacando-se na Volta à Suíça.

O enriquecimento do equipamento 
com a conclusão do Centro Social e 
Paroquial, os melhoramentos do Centro 
Cultural, com instalação de iluminação, 
arranjo das salas do ATL, as sedes do 
Karaté e Grupo Cultural.

Nestes tempos difíceis que se adi-
vinham e já estamos a viver, é cada vez 
mais importante o voluntariado que, de 
uma forma altruísta, se dedica ao trabalho 
para o bem comum e Aguçadoura tem 
sido exemplo neste campo.

Aproveitando esta época Natalícia 
quero desejar, em nome da Junta de 
Freguesia, um Feliz e Santo Natal e um 
Ano Novo de acordo com as aspirações 
e desejo de cada um.

Estamos chegados a mais um final de 
ano, que nos conduz inevitavelmente ao 
Natal, a festa da família por excelência. Festa 
da família porque celebramos o Nascimento 
de Jesus que nos trouxe a Redenção e a 
Salvação para a Humanidade, mas também 
porque Ele fazia, ou melhor, faz parte 
da Sagrada Família de Nazaré, modelo e 
exemplo para todas as famílias do mundo 
inteiro.

É a Festa da Esperança, é a Festa da 
Incarnação do Verbo que é a Palavra de 
Deus e o dom mais sublime que Deus fez 
à Humanidade, ao enviar-lhe o seu próprio 
Filho Unigénito. Este é o mistério em que 
o Céu desce à Terra e aproxima os homens 
de Deus.

Mas a sociedade moderna vive arredada 
do sentido do divino, com falta de espírito 
cristão, festejando o Natal com total 
indiferença, esquecendo-se d’Aquele que deu 
origem à celebração do Verdadeiro Natal, 
criando novos ídolos com muitas festas e 
luzes e muito folclore à mistura, idolatrando 
a figura do Pai Natal como se ele fosse a 
personagem central e à volta de quem se 
festeja o Natal.

O Natal não é isso. Não são as lautas 
ceias nem as grandes manifestações festivas 
que dão sentido cristão ao autêntico Natal. 
Podemos e até devemos fazer festa, porque 
Natal é Vida, vida nova que o Salvador 
trouxe para a salvação dos homens; é Luz, 
porque o Deus-Menino é a verdadeira Luz do 
Mundo (são palavras d’Ele próprio), e é Paz, 
porque a mensagem que Ele nos trouxe é de 
Amor com letra maiúscula e de entendimento 
e paz entre os homens de boa vontade.

Celebrar o verdadeiro, o autêntico 
Natal de Jesus-Menino é criar condições no 
nosso íntimo para O receber, é aceitá-Lo 
no nosso coração, o que implica vivermos 
a sua mensagem em toda a sua plenitude. 
E essa mensagem resume-se a dois pontos 
fundamentais: amar a Deus sobre todas as 
coisas e ao próximo como a nós mesmos.

Se seguirmos esta citação evangélica 
podemos celebrar o verdadeiro, o autêntico 
Natal, cantando hinos entre os quais o que os 
anjos entoaram em Belém, há dois mil anos:

“Glória a Deus nas Alturas e Paz na Terra 
aos homens de boa vontade”.

Desejo a todos um Santo e Feliz Natal.
Daniel Fontes

Boas Festas
Nesta quadra natalícia,
em que o amor fraterno,
fruto do espírito de solidariedade,
se torna mais notório e a todos contagia,
a Junta de Freguesia
e a Direcção do “Terra Viva”
vêm por este meio manifestar o desejo
de que todos os aguçadourenses,
incluindo os nossos emigrantes
espalhados por vários países e continentes,
tenham um Santo Natal
e um Feliz Ano Novo.
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Amigos do nosso Jornal

Avelina Eusébio 10,00 €
Constança Junqueira 5,00 €
M.ª do Carmo da C. P. Rosa 10,00 €
Manuel Simões (França) 20,00 €
Paula Costa (França) 10,00 €
Susana Guimarães 5,00 €
Fernando Gomes da Costa (Navais) 5,00 €
António Moreira de Sá (França) 20,00 €
Anónima 5,00 €
Manuel Flores 8,00 €
Motoclube da Caturela 10,00 €
Isolina da Conceição Alves 5,00 €
Abílio Torres Eusébio (França) 20,00 €

Como habitualmente o fazemos, publicamos mais uma lista de nomes de pessoas 
que 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

por MARCELINO PINHEIRO
(FISIOTERAPEUTA)

Mário Valentim Inácio (França) 10,00 €
José Vieira (Canadá) 50,00 €
Ester Teresa Inácio (França) 20,00 €
Lúcia de Jesus Inácio (França) 20,00 €

Ombro Doloroso
Ombro doloroso consiste numa 

síndrome caracterizada por dor e impotência 
funcional de graus variados, que acometem 
estruturas responsáveis pelo movimento do 
ombro, incluindo as articulações, tendões, 
músculos, ligamentos e bolsas. 

O ombro é um complexo articular de 
grande mobilidade estando por isso mais 
vulnerável a lesões. A estreita vizinhança 
entre as estruturas do ombro, que podem 
ser lesadas isolada ou conjuntamente, a 
presença de importantes vias vasculo-
nervosas que cruzam a região, bem como 
a complexa mobilidade articular inerente 
ao ombro fazem com que, geralmente, 
o diagnóstico e a localização exacta das 
lesões sejam difíceis de identificar.

A maioria dos casos de dores no ombro 
são consequência de lesões provocadas 
por movimentos repetitivos ou processos 
crónico-degenerativos. As crianças e 
os jovens também são frequentemente 
afetadas, já que às vezes se entregam tanto 
aos treinos desportivos que acabam por 
lesionar um ou mais dos quatro tendões 
da coifa dos rotadores. Outro grupo de 
risco são as pessoas com mais de 50 ou 
60 anos que sofrem de osteoporose, assim 
como pacientes com lesão medular, uma 
vez que sobrecarregam excessivamente 
os membros superiores, especialmente os 
ombros, utilizando-os mais frequentemente 
e em maior variabillidade de actividades 
do que uma pessoa sem lesão medular. 

Leonilde Inácio (França) 20,00 €
Manuel Portela Aguiar (França) 50,00 €
Anónimo 5,00 €
Anónimo 5,00 €
Isac Torres 1,50 €
Amadeu Fontes da Costa 25,00 €

Nota – Na lista que publicámos no 
número anterior saiu, por lapso, o nome de 
Abílio Lourenço como tendo dado 5,00 € 
quando, na verdade, deu 10,00 €. Pedimos 
desculpa por esta falta.

Além disso, muitos pacientes com lesão 
medular utilizam cadeira de rodas para 
locomoção funcional e realização de 
desportos.

Também os desportistas constituem um 
grupo de risco, quer devido à execução 
de gestos repetidos, quer a uma maior 
exposição a quedas e traumatismos. Os que 
usam frequentemente os braços acima dos 
90º de flexão e/ou abdução, têm elevada 
probabilidade de vir a sofrer de síndrome 
do impacto.

À avaliação ao ombro deverá seguir 
um raciocínio lógico e coerente, para 
isso consulte o seu fisioterapeuta para a 
obtenção de um bom diagnóstico.

Hino de Natal
Nasceu o Verbo eterno sem começo,
O Criador do homem fez-se homem,
À terra de que é Deus e Senhor
O Altíssimo desceu feito Menino.
Em nossa carne veio o Poderoso
Na fraqueza mostrar a sua força.

Misterioso sinal do amor divino:
O Criador do mundo é criatura,
Como escravo nasceu o grande Rei,
Em figura mortal o Autor da Vida.
Servindo o Homem, vem o nosso Deus
Trazer aos homens vida em plenitude.

Ó Virgem Gloriosa, Mãe de Deus,
Ó filha predilecta do Altíssimo,
Habitou em teu seio virginal
Aquele que o mundo todo não contém,
Ó Virgem, que à luz deste a luz do mundo!
Senhora, Mãe de Cristo e nossa Mãe!

(da Liturgia)
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MOVIMENTO
PAROQUIAL

Baptismos
EM DEZEMBRO
08 – Patrícia da Fonseca Correia, 

filha de Armindo Manuel Alves Correia 
e de Raquel Patrícia Fernandes Fonseca, 
residentes na Rua de Sto. André de Baixo.

30 – Maria Fontes dos Santos, filha de 
Vítor Hugo Morim dos Santos e de Jacinta 
Maria da Silva Fontes, residentes na Rua 
da Boucinha.

30 – Dinis Lopes Flores, filho de 
David Júlio Moreira Flores e de Patrícia 
Alves Lopes Flores, residentes na Rua da 
Codixeira.

Casamentos
EM DEZEMBRO
08 – Vítor Manuel da Costa Eusébio, 

de 24 anos, desta freguesia, filho de Manuel 
Amorim Eusébio e de Isabel Fontes da 
Costa Eusébio, com Mónica Torres da 
Silva, de 27 anos, desta freguesia, filha 
de Carlos Pereira da Silva e de Carolina 
Gomes Torres.

Falecimentos
EM DEZEMBRO
06 – Ana da Conceição Gomes, com 

88 anos de idade, viúva de Agostinho 
Miguel Lopes de Amorim, residente que 
foi na Rua das Agras.

08 – Isabel Martins de Amorim, 
com 88 anos de idade, viúva de Paulino 
Torres Carreira, residente que foi na Rua 
da Codixeira.

18 – Ana Gonçalves da Costa, com 
86 anos de idade, casada com Ermelino 
Eusébio Torres, residente que foi na Rua 
da Praia.

No dia 24 de Novembro findo, alguns 
dos aqui nascidos no ano de 1937, reuniram-
-se para comemorar o seu 75.º aniversário 
natalício, como já se tornou hábito fazer-se 
nesta nossa terra. E dizemos alguns porque 
a maior parte, tanto homens como mulheres, 
já partiu para o outro lado da vida e, dos 
poucos que restam, alguns já não puderam 
comparecer ao encontro-convívio por moti-
vos de saúde.

Para assinalar a data, pelas 11h00, foi 
celebrada Missa de Acção de Graças pelos 
que ainda cá andam e de sufrágio pelos que 
já partiram.

Após a celebração, o grupo, composto por 
dezoito pessoas entre 
aniversariantes e 
familiares, dirigiu-se 
para um restaurante 
da nossa praça, com 
vista panorâmica 
para o Atlântico, 
onde foi servido um 
almoço a condizer 
com a idade. Viveu-
-se uma tarde de 
são convívio, onde 
não faltou a boa 
disposição, para o que 
também contribuiu 

Os septuagenários comemoram aniversário

No nosso 75.º aniversário
Setenta e cinco anos passaram!
Outros tantos de desenganos e ilusões.
Setenta e cinco são muitos anos?
Ai! Não são tantos como supões!

 Pois não foi ontem que nascemos?
 A vida voa, passa a correr…
 Hoje, com alegria, aqui acorremos
 Na ânsia de parar o tempo e conviver.

Estamos aqui todos? Alguém faltou…
E os que partiram para não voltar?
São muitos os que Deus já levou
A quem não deixamos de recordar.

 Oh! Quisera eu parar o tempo,
 Quando, no auge da vida, eu sentia
 Que para trás ficavam sonhos e ilusões.
 Na sua marcha implacável o tempo corria
 Sem rumo, sem norte, matando ambições!

Misteriosa é a nossa alma de jovem,
Quando divaga, livre, sonhando!
Oh! Mundo de fantasias e quimeras!
Que a nossa vida iludes e vais matando
Nas repetidas e fugitivas primaveras!

 O mar, o Céu, as estrelas
 Permanecem, assim, sempre iguais.
 Não muda o seu azul nem a luz delas;
 Porém, a mocidade sonhadora e distante
 Nunca, nunca voltará jamais!

D. F.

a música tocada por três instrumentos 
(acordeão, viola e cavaquinho), sem que para 
isso fosse necessário recorrer a estranhos, 
pois o grupo integrava também quem sabe 
manejar as cordas e as teclas.

Foram as nossas “bodas de diamante”, 
cuja meta a maioria dos nossos conterrâneos 
nascidos no mesmo ano não atingiu, tendo 
sido saudosamente recordados na Eucaristia 
expressamente celebrada para nós.

75 anos são muitos anos? Não são tantos 
como parecem, conforme foi dito no convívio, 
a que faz referência o poema abaixo.

D. F.
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NOTÍCIAS BREVES

Falecimento no Brasil
Chegou até nós a notícia do falecimento 

do nosso conterrâneo Manuel Valentim 
Inácio, no dia 24 de Novembro findo, que 
se encontrava emigrado naquele país, na 
cidade de S. Paulo, desde a sua juventude. 
Contava 76 anos de idade e viera algumas 
vezes de visita ao nosso País.

À família enlutada “Terra Viva” 
apresenta condolências.

Aniversário dos mais idosos
Em quase todos os números do 

nosso jornal, cujo intervalo é de dois 
meses, como é sabido, publicamos o 
aniversário natalício de algum ou alguns 
dos nossos conterrâneos que chegaram 
ou ultrapassaram a barreira dos 90 anos. 
Desta vez temos cinco nonagenários que, 
neste mês de Dezembro que decorre, 
cumpriram mais um aniversário, assim 
por esta ordem:

– Verónica Augusta Leandro completou 
97 anos no dia 9; no dia 16, Olinda Gomes 
do Paço atingiu os 94 anos; Rita Gomes de 
Almeida fez 90 anos no dia 19; e a mais 
idosa da nossa comunidade, Ana Rosa 
Torres Codicheira, celebrou o seu 99.º 
aniversário, no dia 20.

No dia 29 próximo, se Deus quiser, 
completarão 93 e 92 anos, respectivamente, 
Leopoldino Gomes Eusébio Boucinha e 
João Carvalho Eusébio.

A todos estes nossos conterrâneos 
aniversariantes “Terra Viva” deseja ainda 
muita vida e que passem um Santo Natal 
junto de seus familiares.

Natal do Bombeiro
À semelhança dos anos anteriores, 

os Bombeiros Voluntários do nosso 
concelho, acompanhados de alguns 
colaboradores aguçadourenses, no passado 
dia 9, domingo, percorreram a nossa vila, 
recolhendo donativos com vista ao “Natal 
do Bombeiro”.

A nossa população, como é seu timbre, 
foi generosa nas suas dádivas e os soldados 
da paz bem o merecem.

Passagem de Ano 2012
No próximo dia 31 de Dezembro, a 

partir das 22 horas, o pavilhão do Centro 
Cultural e Desportivo de Aguçadoura vai 
acolher todas as pessoas que queiram assistir 
ao espectáculo do chamado “Réveillon”, em 
que participarão o conjunto “Musivida” do 
Grupo Cultural e Recreativo Aguçadourense, 
o Centro de Karaté Aguçadourense e outros, 
cujo evento se realizará pela primeira vez 
naquelas magníficas instalações, organizado 
pela Junta de Freguesia.

A entrada é livre, conforme já tem sido 
anunciado através de folhetos distribuídos 
por vários locais.

Encontro pela Paz
Esta organização, criada há 14 anos, 

com o apoio de diversas instituições e 
personalidades, com especial destaque para a 
Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, está 
a realizar vários eventos, durante este mês de 
Dezembro que decorre, como é prova disso 
o que ocorreu no passado dia 16, domingo, 
intitulado “Cerimónia Encontro pela Paz”, 
com um vasto programa de actividades.

Porém, o dia maior desta iniciativa será 
o dia 1 de Janeiro próximo – Dia Mundial 
da Paz –, pelas 16 horas, com o lançamento 
de flores brancas ao mar, no já chamado 
“Cais da Paz”, junto ao edifício do Instituto 
de Socorros a Náufragos, na Póvoa de 
Varzim, cuja realização agrega um número 
cada vez maior de pessoas.

Versos do Trinco da Porta
Versos do trinco da porta,
– Louvado seja o Senhor!
A casa é Deus quem a guarda,
Ninguém a guarda melhor!

Batem os pobres à porta
Batem com ar de humildade.
– “Eu sei que é pouco, irmãozinho!
É pouco mas de vontade!”

Quem é que a porta abriria,
Com modos de atrevimento?
São coisas da criadagem!
Não foi ninguém – é o vento!

Mexem no trinco da porta,
– “Levante, faça favor!”
A entrada nunca se nega
Seja a visita quem for!

Não vês a porta batendo?
Que aragem essa que corta!
Em toda a volta do dia,
Não pára o trinco da porta!

Trinco da porta caindo
Sobre a partida de alguém…
Oh! quantos vão e não voltam!…
São os que a morte lá tem!

António Sardinha
(escritor e poeta)
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NOTÍCIAS DA JUNTA

Casamento
No passado dia 17 de Novembro, o 

nosso Secretário da Junta, Eng. Alexandre 
Furtado e sua noiva Sandra ficaram unidos 
pelo casamento, numa cerimonia que teve 
lugar na igreja de Bom Jesus do Monte, 
em Braga, lugar com muito significado 
para o jovem casal.

Só a título de curiosidade é a primeira 
vez que, na nossa Freguesia, se casa um 
membro da Junta em funções.

Ao jovem casal a Junta de Freguesia 
deseja as melhores felicidades.

Aulas de Dança
Já começaram as aulas de dança de 

salão, no Pavilhão do Centro Cultural e 
Desportivo.

Um grupo de cerca de 15 pessoas junta-
-se todos os domingos, às 19 horas, para 
aprender a dançar e desta maneira também 
participar num agradável convívio. As aulas 
estão ao encargo da Prof.ª Micaela Costa, 
que recebe sempre com um grande sorriso 
todos os que queiram juntar-se ao Grupo.

Aguçadoura e as novas tecnologias
A evolução das comunicações entre as 

pessoas que estão afastadas, foi bastante 
notória a partir de finais do sec. XIX e 
princípio do sec. XX.

As notícias demoravam imenso tempo 
a chegar ao destino, pois a única forma de 
o fazer era por carta. Com a descoberta 
do telégrafo e mais tarde do telefone tudo 
passou a ser diferente.

Depois dessas descobertas e até aos 
nosso dias foram surgindo mais, melhores 
e mais rápidos meios de comunicação.

Telégrafo, telefone, telemóvel e internet, 
foi a evolução até aos nossos dias.

Quando, nos anos 40/60, os portugueses 
emigraram em massa para a França, 
Alemanha e outros países da Europa, os 
familiares passavam meses sem saber o que 
se passava com eles. Agora os nossos jovens 
emigram e logo, quando chegam à terra de 

destino, telefonam ou mandam mensagens 
via telemóvel a dizer que está tudo bem.

Mas, se o telemóvel é um meio de 
comunicação rápido e fantástico, o que se 
poderá dizer da internet que, para além de 
ser um meio de comunicação, é também 
um meio de informação?

Qualquer dúvida sobre uma terra, um 
nome ou até uma receita de culinária, pode 
ser esclarecida com uma simples consulta 
no Google, um dos motores de busca mais 
conhecidos da Internet.

Na nossa terra já poucas são as pessoas 
que não têm acesso a esta forma de 
comunicar. E já não são só os jovens que 
têm esse acesso, pois muitas das pessoas já 
com mais idade estão a aderir à internet.

Sempre atenta às necessidades da 
sua população, a Junta de Freguesia de 
Aguçadoura não pode ficar para trás e, para 
prestar uma informação condigna através 
da Internet, criou finalmente o seu site, 
onde não só as pessoas que moram cá, mas 
também os nossos emigrantes vão poder 
estar sempre a par das notícias da sua terra 
a partir do endereço www.jf-agucadoura.pt

ATL
O nosso ATL funciona mesmo em 

tempo de férias.
Os nossos meninos, durante as férias, 

ficam o dia todo ao nosso encargo, o que 
nos dá muito gosto. Eles gostam e os pais, 
por sua vez, confiam nas pessoas que 
trabalham connosco. 

Da parte de manhã estudam um pouco 
e podem ainda ver um filme se os trabalhos 
estiverem adiantados. Na hora de almoço, 
numa cantina improvisada, no nosso 
pavilhão, juntam-se todos  à volta da mesa 
para comer.

No fim podem sempre fazer algumas 
brincadeiras, pois mesmo que chova têm o 
Pavilhão todo para o fazer. De tarde voltam 
a estudar, fazer desenhos e brincadeiras.

No entanto, todos os anos fazemos 
questão de lhes oferecer, em colaboração 
com os pais, um passeio que tentamos 
sempre que seja cultural. Este ano vamos 

levá-los ao teatro Sá da Bandeira, no Porto, 
para ver um musical. 

E para quem pensa que não se faz nada 
no ATL, estes meninos, com a ajuda das 
suas professoras, andaram durante muito 
tempo a recolher material reciclável, para 
depois se unirem e fazerem as imagens que 
enfeitam a nossa rotunda de Sto. André.

A Junta de Freguesia quer deixar 
publicamente um muito obrigado a todos 
os que tornaram possível a montagem desta 
bela obra.

Virgínia Silva

A Voz da Guitarra
Eu um dia hei-de morrer,
Com lágrimas a verter
Nos meus dois olhos de morte.
Choro ao som da tua voz
A guitarra e eu, a sós,
Quem queria melhor sorte?!

Eu fiz das cordas brinquedos,
Construí os meus segredos
Nos teus secretos trinados;
Foste pela vida fora
Recordações que agora
São os meus olhos molhados.

Foste as minhas saudades,
Meus pecados e maldades,
Foste a minha solidão
Nas horas de sofrimento
Teu trinar foi um alento
Para a minha ilusão.

Num trinado bem baixinho,
Num Lá Menor trinadinho,
Nos meus olhos de morte;
A guitarra e eu, a sós,
Choro ao som da tua voz
Quem queria melhor sorte?!

Justino Cavalheiro Eusébio
2011-10-19
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No passado fim de semana, sábado, dia 
8 de Dezembro, a Junta de Aguçadoura 
deu mais um passo não só no apoio que 
dá às suas associações, mas também na 
dinamização do edifício do Centro Cultural 
e Desportivo de Aguçadoura.

Este edifício era a nossa antiga escola 
primária da Boucinha, conhecida por 
todos os Aguçadourenses e por onde 
passaram muitos deles, que já há alguns 
anos foi desativada e entregue à Junta de 
Freguesia que, aos poucos, lhe tem dado 
novas funções.

ATL, posto dos CTT e  Biblioteca 
eram alguns dos serviços que se podiam 
encontrar neste edifício.

Havia, no entanto, duas salas que 
estavam entregues a duas das nossas 
associações – CKA e GCRA.

Mas estas salas não estavam nas 
melhores condições, pois nunca tinham 
levado obras de restauro.

Assim, numa colaboração conjunta do 
Município da Póvoa de Varzim, da Junta de 
Freguesia de Aguçadoura e dos respectivos 
Grupos Desportivos, conseguimos fazer 

duas salas que se tornaram sítios dignos 
de ser usadas pelos nossos jovens para as 
suas reuniões.

Aproveitando a festa do II aniversário 
do CKA, fez-se a inauguração da sala do 

referido Grupo e a apresentação da sala 
do GCRA.

Um agradecimento da parte da Junta 
de Freguesia aos responsáveis pelos dois 
Grupos pelo empenho e trabalho dedicado 
nestes últimos dias para conseguir equipar 
as suas sedes em tão curto espaço de 
tempo.

– Não podemos impedir que a ave da 
melancolia bata as suas negras asas sobre 
a nossa cabeça, mas podemos impedir que 
faça ninho nela. (Provérbio chinês)

– Uma pessoa obtém resultados por 
usar o cérebro, não apenas por tê-lo.

(Montapert)

– A suspeita é indício da alma vil; 
aquele que desconfia de todos é indigno de 
que alguém confie nele; porque o homem 
aprende no coração o engano e mede pelos 
seus os pensamentos alheios. (Demófilo)

Pensamentos
– Concede-se a glória mais facilmente 

aos mortos que aos vivos; os mortos estão 
fora de competição. (Sully Preudhome)

– Quem é mais insensato, a criança que 
tem medo do escuro ou o homem que tem 
medo da luz? (Freehill)

– A imaginação é mais importante que 
a ciência, porque a ciência é limitada, ao 
passo que a imaginação abrange o mundo 
inteiro. (Albert Einstein)

– O dinheiro nunca nos falta para os 
nossos caprichos; somente discutimos o 
preço das coisas úteis e necessárias.

(H. Balzac)

– Modera o teu génio. Não discutas. Da 
discussão não costuma sair a luz, porque é 
apagada pela paixão. (J. M. Escrivá)

– Tenho notado uma coisa: é que, por 
mais pobres que sejamos, deixamos sempre 
alguma coisa quando morremos.

(Pascal)

– Se não precisas da eternidade, se te 
basta, se te contenta a efémera vida da 
terra, donde vem, então, a pena que sentes, 
quando te morre um sonho, quando vês 
esfolhar-se uma rosa? (Victor Hugo)

– Para aqueles que crêem, nenhuma ex-
plicação é necessária; para aqueles que não 
crêem nenhuma explicação é possível.

(Sto. Inácio de Loyola)
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Presépio gigante no Pavilhão Multiusos
Está já totalmente montado um 

Presépio de grandes proporções, no 
Pavilhão do Centro Cultural, cujo artífice 
é o nosso bem conhecido conterrâneo 
Fernando Alves Eusébio, que desde há 
bastantes anos constrói também em sua 
casa um Presépio de dimensões abastadas 
e com pormenores que revelam bem o 
seu “engenho e arte” neste género de 
trabalho.

Todos os anos, o que monta em sua 
casa é sempre visitado por grande número 
de pessoas, com predominância para as 
crianças, muitas vindas de longe com as 
suas professoras.

Este ano toda a nossa comunidade, e 
não só, pode visitar esta autêntica obra de 
arte, que está ainda mais completa do que a 
construída em casa do Fernando. Todas as 
pessoas que a visitarem ficarão de certeza 
extasiadas e presas à autêntica maravilha 

saída das mãos do artista Fernando 
Eusébio, carpinteiro de profissão. A par do 
Presépio está também a Árvore de Natal, 
artística e ricamente ornamentada pelas 
mãos habilidosas do Grupo de Escuteiros 
da Paróquia e que é igualmente digna de 
ser apreciada.

Tantas vezes vemos pela televisão 
alguns Presépios construídos em vários 
pontos do País e que são, de facto, obras 
de arte, mas agora temos também aqui 
a oportunidade de apreciar um trabalho 
que vai seguramente causar admiração e 
satisfazer a curiosidade de muita gente.

A inauguração está marcada para o dia 
23, domingo, no final da Missa das 9h00.

D. F.

Está comprovado que o ano de 1972, 
apesar de não ser um ano “vintage”, foi ano 
de bom vinho. Vai daí, aos primeiros raios de 
sol, e após uma breve paragem no Cemitério 
Paroquial de Aguçadoura para homenagear os 

nascidos em 1972 já falecidos, o grupo (perto de 
uma centena de pessoas) rumou até Sangalhos 
(Anadia), para uma visita guiada ao Aliança 
Underground Museum, nas tradicionais 
caves Aliança – Vinhos de Portugal, onde 

Os nascidos no ano 1972 – Passeio-Convívio pudemos apreciar várias colecções, em áreas 
como arqueologia, etnografia, mineralogia, 
palentologia, azulejaria, cerâmica e estanharia, 
colecções estas inseridas no grande universo 
da Colecção Berardo. Com grande agrado, 
recebemos aí um brinde com um espumante 
da casa: Aliança Rosé. 

Já perto da hora do almoço, rumámos ao 
restaurante, onde foram servidas as iguarias 
(entradas à discrição, bacalhau, lombo e 
sobremesas), sempre regadas com bom vinho. 
O ambiente de boa disposição e alegria foi 
constante, como não poderia deixar de ser, 
não se tratasse do “grupo de 72”. 

Apesar da crise, consta que o próximo 
convívio do “grupo de 72” será ainda melhor 
e mais concorrido. Um obrigado a todos pela 
participação e boa disposição.
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Passaram-se já mais 
de seis décadas, mas a 
minha memória ainda 
retém todos os detalhes 
do acontecimento.

Em meados  de 
Julho do longínquo 
ano de 1949, um grupo 
de dezassete rapazes, 
comigo incluído, com 
idades entre os onze e os quinze anos, 
terminado o ano escolar, foi prestar provas 
para o exame da 4.ª classe, numa escola 
da Póvoa de Varzim, aquela que fica ao 
lado do antigo Liceu e da actual Biblioteca 
Municipal. Porém, antes do exame, fomos 
vários dias seguidos assistir às provas orais 
de outros alunos, para nos familiarizarmos 
com o ambiente. Após termos assistido a 
essas provas, encaminhávamo-nos todos 
para a residência da nossa professora, a 
D. Maria Isabel da Silva Carneiro, na Rua 
Manuel Silva, entre a Sapataria Imponente 
e a antiga Casa Tricana.

As nossas viagens para a Póvoa eram 
feitas a pé e quase sempre em passo de 
corrida. Era Verão e a Póvoa estava cheia 
de gente de fora, quer banhistas, que eram 
a maioria, quer pessoas das freguesias que 
iam fazer as suas compras ou tratar de 
assuntos nas repartições públicas.

Um dia, não recordo bem porque 
motivo, fiz a viagem para a Póvoa apenas 
com o meu primo que é da minha idade e 
morava praticamente na mesma casa, uma 
família grande e feliz, graças a Deus.

Uma vez na Póvoa, não seguimos para 
a escola, mas antes, pela então vila adentro, 
talvez porque, com os nossos 12 anos, 
tínhamos ido ainda poucas vezes à sede 
de concelho. Tudo para nós era novidade, 
comparando o ambiente citadino com a 
pacatez e solidão da nossa aldeia, então 
reduzida a metade do que é hoje.

Chegados à parte sul do velho mercado, 

deparámo-nos com um 
pequeno aglomerado 
d e  p e s s o a s ,  q u e 
escutavam interessadas 
a propaganda de um 
homem que fazia a um 
produto que dizia ser 
extraído da cobra e, 
para dar mais ênfase 
às suas palavras, exibia 

uma cobra negra e repugnante que se 
enrolava num dos seus braços.

A velha e afamada banha da cobra, 
segundo o propagandista, curava quase 
todos os males: dores reumáticas, dores 
abdominais, de dentes, de cabeça, tosse e 
rouquidões, enxaquecas, encefalias e ainda 
uns quantos nomes que ele havia decorado 
para convencer a assistência.

Para um melhor convencimento do 
público, o homem da cobra, a páginas tantas 
disse que a famosa pomada que apregoava 
era extraída da parte do meio do corpo da 
cobra e que, por isso mesmo, ia demonstrar 
ao vivo como isso se fazia, cortando um 
palmo de rabo e outro de cabeça ao réptil 
que segurava nas mãos. Com tal revelação 
esquecemo-nos das horas e, naquela manhã, 
quase não assistimos às provas de exame 
dos outros alunos. O tempo foi passando e 
o homem nada de cortar a cobra em pedaços 
para fazer a demonstração.

Na nossa curiosidade de miúdos 
estávamos em pulgas, à espera que tal 
acontecesse, e só não perguntámos ao 
homem quando se dispunha à execução do 
animal porque receávamos uma resposta 
agressiva ou algo mais, até que um homem, 
como que interpretando a vontade e a 
curiosidade dos demais, atira corajoso a 
pergunta ao homem da cobra:

– Oiça lá, ó amigo, então corta ou não 
o palmo de rabo e de cabeça à cobra, para 
vermos como e donde se extrai o produto 
com que se faz a pomada?

O propagandista, como que esperando 
a pergunta há já algum tempo, atirou-lhe 
sem papas na língua:

– Se o senhor não está satisfeito com o 
espectáculo, dirija-se à bilheteira, entregue 
o seu bilhete, receba o seu dinheiro e vá 
à sua vida

Uma gargalhada geral perpassou por todo 
o grupo presente e só então compreendemos 
que o homem não ia retalhar a cobra, mas 
que iria inteirinha com ele para enganar 
outros papalvos. Dali até à escola voámos 
numa correria desenfreada e já só assistimos 
à parte final dos exames orais.

Isto valeu-nos uma forte reprimenda 
da nossa professora, a quem apresentámos 
uma qualquer desculpa que certamente não 
a convenceu.

D. F.

A Banha da Cobra
Histórias da minha infância

Bom Humor
O senhor Prudêncio voltava do cemi-

tério, aonde fora acompanhar o funeral da 
esposa, a qual, enquanto viveu, lhe fizera 
a vida negra, ralhando por tudo e por 
nada, e atirando-lhe a cada passo o que 
apanhava à mão.

Vinha ele quase a chegar a casa, quando 
uma telha, desprendida dum beiral, quase 
o atingiu, caindo-lhe aos pés.

O Sr. Prudêncio, paciente como sempre, 
ergueu os olhos ao Céu e limitou-se a 
dizer:

– Até daí, Odete?

*   *   *

O Sebastião, quase a fazer 70 anos, 
precisou de extrair um dente do siso. A 
extracção, que deveria ter sido simples, 
transformou-se num pesadelo de duas 
horas. Quando ele, finalmente, lívido e 
meio zonzo, se preparava para sair do 
consultório do estomatologista, a jovem e 
bela recepcionista, ao vê-lo tão combalido, 
pergunta-lhe simpaticamente:

– Não quer que o acompanhe até à 
sua casa?

Ele pensa um pouco e, com ar malicioso, 
acaba por responder:

– Hoje não, quando eu me sentir 
melhor…
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II Aniversário
No dia 8 de Dezembro, o Centro de 

Karaté Aguçadourense festejou o seu 
segundo aniversário. Com a colaboração 
dos pais e amigos conseguiu-se fazer uma 
grande festa; inaugurou a sua sede e o 
apoio da Junta de Freguesia de Aguçadoura 
e da Câmara Municipal foram fundamentais 
para a remodelação da sala; ainda houve 
lugar à homenagem dos seus atletas que, 
de alguma forma, levaram o nome do clube 
de Aguçadoura e da Póvoa de Varzim ao 
mais alto nível.

Os atletas homenageados foram os 
seguintes: Jéssica Almeida, Ina Certan, 
Vitalie Certan, Marco Cunha, Filipa Costa 
e Isac Moreira.

Ainda nesse fim de semana, Vitalie 
Certan esteve na Sérvia a competir, mas  
não conseguiu chegar às medalhas no 
Europeu da ESKA.

Actividades
No último sábado, dia 15 de Dezembro,  

realizou-se o Campeonato Nacional de 
Karaté de Cadetes, Juniores e Sub-21, em 
Sesimbra.

O Centro de Karaté Aguçadourense 
fez-se representar com 8 atletas, conse-
guindo 5 lugares de pódio. Marco Cunha, 
Filipa Costa e Viatlie Certan ficaram 
em 3º lugar. Jéssica Almeida sagrou-se 
Campeã Nacional e Ina Certan sagrou-se 
também Campeã Nacional pela quarta vez 
consecutiva.

No próximo dia 29 de Dezembro, 
pelas 10 horas, o CKA realizará o último 
treino do ano, na praia do Cruzeiro, em 
Aguçadoura, para todas as graduações, 
orientado pelo Sensei José Ramos (7º Dan), 
que terminará com um almoço-convívio.

Boas Festas e Feliz Ano Novo, são os 
votos de toda a família CKA.

K a r a t é Mosaico de Natal
Num mosaico colorido
Das terras de Portugal,
Deste jardim tão florido
P’ra todos Feliz Natal.

Verde Minho e Trás-os-Montes
Saúdam todo o País,
Desejando aos Portugueses
Um Natal muito Feliz.

O Lindo Douro e as Beiras,
Numa leve cortesia,
Formulam que o Natal
Traga a todos harmonia.

Ribatejo e Estremadura
Desejam salientar
Felicíssimo Natal
De união e Paz no Lar.

Do Alentejo e Algarve
Votos de um Natal Divino,
Com a bondade encontrada
No berço do Deus-Menino.

A Madeira e os Açores,
Mosaicos da Natureza,
Abraçam neste Natal
Toda a gente portuguesa.

Fica o Natal da amizade,
De outras paragens diferentes,
Num mosaico de saudade
Dos portugueses ausentes.

Camilo Carreira

Jovem, escuta o silêncio!
Hoje, no silêncio das florestas, as pessoas vão de transístor na orelha. Não 

para escutar, mas apenas porque é hábito. Só pelo barulho, como uma droga. 
Para exorcizar o silêncio; o silêncio, por vezes, dá medo e oprime. O silêncio 
deixa-te só, contigo mesmo; tu és para ti difícil companhia! Eu compreendo 
qualquer coisa disso… Eu adornava o silêncio com barulho… Não importa com 
quê. Com música ou com rádio, sossegava! Uma espécie de presença, à minha 
frente ou ao lado. Para encontrar o “Caminho do meu coração” foi necessário 
reconquistar o silêncio.

Faz também a experiência de saborear o silêncio e verás que ele te aparece 
como porto de paz… Aos poucos te darás conta que o medo que tens dele 
desaparece e te sentes reviver. É como se o barulho te tivesse asfixiado pouco a 
pouco, e um novo ar te purifica lá por dentro e te renova.

Como os teus pulmões desejam o ar puro, assim o teu coração deseja este 
silêncio! Deixa subir este desejo, deixa que o silêncio se imponha como uma 
necessidade. Cultiva-o. Ele é condição de encontro, é antecâmara da oração.

Escuta-o bem. A voz do silêncio tem sempre algo de divino.
Anónimo
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C i c l i s m o
RUI COSTA – o “Melhor Atleta do Ano”

A Homenagem
dos Conterrâneos

Campeonato Nacional da II Divisão B

A juntar ao galardão 
recebido como o melhor 
ciclista português de 
sempre no World Tour, a 
que fizemos referência no 
número anterior, o nosso 
conterrâneo Rui Costa 
foi agora distinguido 
com a honra de “Melhor 
Atleta do Ano” a nível 
nacional, de que fez eco 
toda a imprensa nacional, 
nomeadamente a de cariz 
desportivo e também a 
poveira, com especiais 
destaques.

A cerimónia da entrega do prémio, 
organizada pela Confederação do Desporto 
de Portugal, realizou-se no Casino do 
Estoril, em meados do passado mês de 
Novembro, sendo recebido pela sua 
namorada, uma vez que o Rui se encontrava 
então em Espanha, no estágio da sua 
equipa, a MOVISTAR.

Decorridas que estão onze jornadas – 
um terço do campeonato – o Varzim Sport 
Club queda-se um pouco acima do meio 
da tabela classificativa, demonstrando 
alguns sinais de debilidade competitiva, 

a avaliar pelos últimos resultados, pese 
embora o facto de ter obtido duas vitórias 
seguidas, no seu terreno, frente ao Chaves 
e ao Amarante, ambas pela margem 
mínima .

Na última jornada os poveiros sofre-
ram a primeira derrota no seu reduto por 
1-0, frente ao Gondomar, uma equipa que 
anda lá por baixo na classificação e que 
se esperava estar perfeitamente ao seu 
alcance. Se tivesse ganho este jogo, estaria 
a 6 pontos do líder e a 3 do segundo lugar, 
porém, com esta derrota, está um tudo-nada 
acima do meio da tabela.

A próxima jornada vai levar o Varzim 
até Joane, onde defrontará a equipa local, a 
qual ocupa o lugar de “lanterna vermelha”, 
mas cuidado porque foi ganhar o último 
jogo a “casa” do Tirsense, que ocupa um 
dos lugares cimeiros.

Na sequência dos êxitos alcançados 
pelo Rui Costa, foi organizada uma prova 
de ciclismo, denominada “Circuito Amigos 
do Rui”, à qual se associou a Câmara 
Municipal da Póvoa de Varzim.

O evento teve lugar no dia 1 de 
Dezembro, sábado, ao qual aderiram mais 
de duas centenas e meia de ciclistas e o 
valor das inscrições reverteu a favor da 
“Casa do Regaço”, sediada na freguesia de 
Terroso, que acolhe crianças desprotegidas 
e carenciadas, numa atitude deveras 
louvável a todos os títulos.

Esta iniciativa foi como que juntar 
o útil ao agradável, com centenas de 
pessoas a ovacionar o Rui, ali presente no 
momento da homenagem, em Aguçadoura, 
que a Câmara lhe prestou na pessoa do 
Vice-Presidente, Eng. Aires Pereira, ao 
entregar-lhe dois "votos de louvor" pelos 
grandes êxitos alcançados, no decorrer 
deste ano, nomeadamente numa das etapas 
que venceu no "Tour de France" e na final 
da Volta à Suíça, cujo feito o encheu de 
orgulho e ao País também.

Na sua intervenção, o autarca afirmou 
que o Rui Costa, com todos os êxitos que 
o tornou no melhor "Atleta do Ano", tem 
dignificado o nome da sua terra, o do 
Município e também a própria modalidade, 
onde tem ombreado com grandes nomes do 
ciclismo mundial.

D. F.

Mais tarde ele afirmou à imprensa: 
“este prémio foi o reconhecimento do meu 
trabalho em 2012; foi um ano maravilhoso 
e que jamais irei esquecer”.

“Terra Viva” felicita o Rui Costa por 
mais esta conquista na sua já brilhante 
carreira, desejando que o futuro lhe 
continue a sorrir.

Campeonato Inter-Freguesias
Quando vão decorridas 13 jornadas nesta 

prova a nível concelhio, as nossas equipas 
começam a demonstrar claramente o seu 
rendimento competitivo, sendo os Seniores 
que mais se salientam positivamente, pois 
ocupam o 1.º lugar na classificação e estão 
nos quartos de final da Taça da Póvoa.

Os Juvenis estão na 5.ª posição, com 
um rendimento considerado razoável, e 
derrotaram por 1-0 o Balasar, para a Taça 
da Póvoa, enquanto os Infantis andam lá 
por baixo, na 12.ª posição, mas derrotaram 
o Unidos ao Varzim por 5-0, também para 
a Taça. Os chamados "Escolinhas" andam 
igualmente em baixo, lá pela 10.ª posição.

O Aguçadoura F. C. continua a 
campanha dos sócios. Para o efeito devem 
contactar o director José Ferreira, a quem 
devem entregar uma foto mais 10 € para o 
novo Cartão e pagamento para 2013.


