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Este é o sentimento das pessoas de 
Aguçadoura. E mais uma vez deram prova 
disso.

A Junta de Aguçadoura é proprietária 
de um terreno com 35000 m2, a norte da 
Freguesia, que até há bem pouco tempo 
não passava de um depósito de lixos e 
entulhos. Depois de várias tentativas e 
alguns dissabores, conseguiu-se finalmente 
dar um arranjo ao espaço para que, de 
futuro, se possa tornar um parque onde toda 
a população e visitantes possam desfrutar 
de passeios e caminhadas saudáveis. No 
entanto era preciso trabalho de braços para 
que o nosso parque ficasse mais bonito. 
Assim, convidámos algumas pessoas para 
nos ajudarem.

Num sábado de Fevereiro, à tarde, 
compareceu no largo do campo de futebol 
um grupo de 40 pessoas com enxadas e 

A Unidade de Controlo Costeiro 
da Guarda Nacional Republicana, que 
ocupa as instalações do antigo posto da 
Guarda Fiscal, desactivado em 1993, na 
Vila de Aguçadoura, dispõe, desde há 
algum tempo, de uma Torre de Vigilância 
Costeira, conforme documenta a foto que 
publicamos.

Essa construção metálica, com várias 
dezenas de metros de altura, está provida 
de câmaras de vigilância nocturna e diurna, 
que permitem a monitorização da costa 
até mais de uma dezena de milhas, tanto 
no que concerne à imigração clandestina 
e ao tráfico de seres humanos, como 
ao tráfico de estupefacientes e mesmo 
à pesca ilícita de espécies protegidas, 
conforme explicara o Comandante da 
Unidade Nacional de Controlo Costeiro, 

aquando da inauguração das instalações e 
da entrada do respectivo pessoal, em 18 
de Junho de 2010.

O mesmo oficial superior da G.N.R. 
garantiu, ainda, que este equipamento 
de que dispõe a torre poderá também ser 
utilizado na vigilância do mar e na busca e 
salvamento, complementando a acção dos 
meios marítimos e aéreos.

Esta notícia não se destina tanto 
à população aqui residente, porque já 
conhece a existência da torre, mas às várias 
centenas de conterrâneos nossos emigrados 
por vários países e continentes, a quem o 
nosso jornal também chega, e que gostam 
de saber algo sobre a evolução desta sua 
e nossa terra.

D. F.

Torre de Vigilância Costeira

ancinhos e, durante toda a tarde, alisaram 
e limparam o terreno de modo a que, com 
a chegada da Primavera, se possa plantar 

árvores e arbustos, criando desta maneira 
abrigo para as muitas aves que já começam 

(Continua na página  5)
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Amigos do nosso Jornal
Publicamos mais uma lista de nomes de 

pessoas que contribuíram com donativos para 
custear as despesas ocasionadas com a feitura do 
jornal “Terra Viva”.

Geraldo Lopes Lino (Canadá) 50,00 €
Manuel Zeferino Eusébio (Canadá) 50,00 €
Baldomero Eusébio da Silva (Canadá) 40,00 €
Justino Valentim da Costa (Canadá) 40,00 €
Maria Mercedes Correia (Canadá) 30,00 €
Manuel Isac A. Correia (Canadá) 20,00 €
Marco António T. da Costa (Canadá) 10,00 €
José Inácio Torres (França) 20,00 €
José Eduardo (França) 20,00 €
Xavier Fernandes Rosa (Brasil) 20,00 €
Joaquina Fernandes Moreira (Brasil) 20,00 €
Amélia Gregório Moreira (Brasil) 20,00 €
Maria C. Gregório Pedrinha (Estela) 10,00 €
Basílio Correia Ferreira (Almeida) 20,00 €
José Orlando G. de Amorim 5,00 €
Orlando Dias 5,00 €
Ramiro Courela 5,00 €
Júlio Carvalho 5,00 €
Alzira Morim 5,00 €
Adelino Fernandes da Silva 10,00 €
Manuel Moreira Ferreira 10,00 €
Anónimo 2,00 €
Carla Silva 5,00 €
Benilde Gomes de Amorim 5,00 €
Fernanda Martins 10,00 €
Anónima 5,00 €
Maria Pereira 10,00 €
Conceição Rabalda 10,00 €
Camilo Gonçalves Carreira 10,00 €
José Alberto Soares Pontes 10,00 €
Laurentina Cavalheiro Carreira 10,00 €
Fernando Ribeiro 20,00 €

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

Sede:
Rua da Igreja Velha, 100
4755-575 VILAR DE FIGOS BCL
Filial:
Rua da Igreja, 29
4495-027 AGUÇADOURA PVZ
Tlf. 253851185 | 252602727
Fax 253857043
Tlm. 963062489 | 968632367/9
www.irmaos-silva.pt
geral@irmaos-silva.pt

IRMÃOS SILVA
Agência Funerária, Lda.

Recordando coisas antigas
Há cerca de oitenta ou noventa anos, o que é hoje a Vila de Aguçadoura era um simples 

lugar de uma freguesia rural, a nossa vizinha Navais.
Penso que nessa época não se encontrava em todo o nosso País um lugar assim ou até 

mesmo freguesia, no que diz respeito às características dos aguçadourenses.
O povo de Aguçadoura era e sempre foi trabalhador e, ao mesmo tempo, crente 

com provas sobejamente dadas, e também divertido, com uma certa propensão para as 
representações teatrais.

Nesses tempos idos chegou a haver aqui dois grupos dramáticos: um ao Norte do lugar 
e outro ao Sul e cada um deles tinha a sua sala de representações, com palco e bancada 
incluídos. A sala do Sul funcionava em casa do Sr. Moisés Fontes, no lugar da Areosa, 
onde foram levadas à cena várias peças teatrais, entre as quais a “Vida de Santo António” 
e o drama “A Rosa do Adro”.

A sala do Norte era em casa dum tal Sr. Eusébio, que eu não sei precisar bem quem era, 
mas sei que se situava nas proximidades onde hoje funciona a sede da Junta de Freguesia. 
Também aí foram levadas à cena algumas representações, nomeadamente “A Redenção do 
Mundo”, “As Duas Órfãs” e, mais tarde, também “A Morgadinha de Vale Flor”.

Passados vários anos, no início da década de 50 do século passado, esse mesmo grupo 
voltou a reunir-se e levou novamente à cena o drama d’ “A Morgadinha de Vale Flor”, 
com o objectivo de angariar fundos para a construção da nossa actual igreja, começada 
em 1951.

Outro passatempo dessa época era, aos domingos, um alto-falante instalado numa casa-
restaurante, no Largo do Cruzeiro, na praia, a que o povo chamava “O Tiosque”, onde os 
jovens e menos jovens dançavam ao som da música transmitida para o público. Rapazes e 
raparigas juntavam-se aos magotes e dedicavam discos aos da sua preferência, por cinco 
ou dez tostões.

Eram vários os discos, alguns bem conhecidos de todos, tais como o “Sega-Rega”, “Meu 
Portugal de andorinha”, “O Meu Filho é Pequenino”, etc.; mas o disco que mais era pedido 
intitulava-se “Sou tua, sempre tua, até morrer”.

Como os versos me ficaram bem gravados na memória, passo a recordá-los:

No dia em que juraste, suplicante,
Que só por mim e para mim querias viver,
Beijei-te e respondi-te, radiante:
Sou tua, sempre tua, até morrer!

Envolvida fiquei em teus braços,
Teu peito junto ao meu senti bater;
Eu murmurei baixinho nos teus braços:
Sou tua, sempre tua, até morrer!

Foi o dia mais feliz da minha vida,
O dia em que juraste não esquecer,
Quando te disse ainda à despedida:
Sou tua, sempre tua, até morrer!

Mas teu amor foi sol de pouca dura;
Não vens, nem és capaz de responder
Às cartas que te dizem com ternura:
Sou tua, sempre tua, até morrer!

Desde essa época distante a sociedade mudou muito e as mentalidades também, mas 
o povo de Aguçadoura continua a ser trabalhador, pacífico, honesto e crente também. Por 
isso, tenho orgulho de ser aguçadourense.

Camilo Carreira
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MOVIMENTO PAROQUIAL

Baptismos

Durante os meses de Janeiro e Fevereiro 
não se registaram baptismos nesta 
comunidade paroquial, o que acontece 
pela primeira vez nestes vinte e três anos 
em que é publicado o jornal “Terra Viva”. 
Sinal dos tempos.

Casamentos

Também não se registaram casamentos 
católicos dentro do mesmo período de dois 
meses, o que tem acontecido de quando em 
vez de há uns anos a esta parte. Ninguém 
sabe porquê…

Falecimentos

Há bastantes, porque à morte ninguém 
foge.

EM DEZEMBRO
19 – João Loureiro Ferreira, com 

59 anos de idade, casado com Zulmira 
Valentim Gomes Eusébio, residente que 
foi na Rua do Silêncio.

26 – Manuel Rodelo da Silva, com 
56 anos de idade, solteiro, filho de Manuel 
Gomes da Silva e de Diamantina da 
Conceição Rodelo, residente que foi no 
Loteamento Social.

27 – Edgar Manuel Lima Matias, 
com 41 anos de idade, casado com Maria 
Albertina de Sá Ribeiro, falecido em 
França.

EM JANEIRO
03 – Teresa Gomes da Silva, com 75 

anos de idade, casada com José Torres da 
Silva, residente que foi na Rua da Ilha.

17 – Manuel Moreira Alves, com 57 
anos de idade, casado com Mabilda Fontes 
Cambas Moreira Alves, residente que foi 
na Rua da Barranha.

– Maria Alves Carreira, com 74 
anos de idade, casada com Manuel Rosa 
de Almeida, residente que foi na Rua da 
Boucinha.

EM FEVEREIRO
01 – Rosa Fernandes Eusébio, com 

84 anos de idade, casada com Basílio 
Correia Rosa, residente que foi na Rua da 
Codixeira.

02 – Diana de Oliveira Almeida, com 
82 anos de idade, casada com António José 
Macedo Lopes, natural de Santa Maria da 
Feira, mas sepultada em Aguçadoura por 
ter aqui familiares.

04 – Esmeralda Moreira Lopes 
Gregório, com 60 anos de idade, casada 
com Manuel Salgado da Silva, residente 
que foi na Rua da Pedra Negra.

13 – Justino Martins Eusébio, com 
85 anos de idade, casado com Belmira 
Gomes da Silva, residente que foi na Rua 
da Ilha.

Novo Conselho
Económico Paroquial

No passado mês de Janeiro, foi 
empossado o novo Conselho Económico 
Paroquial (Fábrica da Igreja), em Braga, 
perante o Sr. Arcebispo Primaz, cuja 
provisão é válida por cinco anos, até 31 
de Dezembro de 2017.

Este Conselho tem como função 
principal a administração de todos os bens 
da nossa Comunidade Paroquial, cujo cargo 
deverá ser exercido com a maior diligência 
e espírito eclesial, nos termos previstos no 
Código de Direito Canónico.

É formado por sete elementos, incluindo 
o nosso pároco, pela ordem seguinte:

Presidente – Pe. João da Rocha Eiró
Secretário – António Manuel Moreira 

Andrade
Tesoureiro – David Correia Torres
Vogais – Armindo Martins da Silva, 

Geraldo Martins Ferreira, Manuel Valentim 
Gomes Eusébio e José Manuel Fontes 
Carvalho

Semana de Pregações

No período de 10 a 17 de Fevereiro, 
com o início da Quaresma, a nossa 
comunidade paroquial viveu uma semana 
de formação religiosa, com pregações e 
confissões gerais, em ordem à vivência 
desta quadra quaresmal, que se prolonga 
até à Páscoa.

Esta tradição vem de muito longe, 
mesmo antes da criação da freguesia e 
da paróquia, porque a antiga igreja já 
existia, e começou por se denominar 
“Quarenta Horas”, em que se incluíam e 
ainda se mantêm o Sagrado Lausperene, as 
pregações e confissões gerais, com vista à 
comunhão pascal.

Depois de várias gerações por que 
passou esta tradição, a mesma designação de 
“Quarenta Horas” mantém-se e o programa 
também, com pequenas diferenças. 
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NOTÍCIAS BREVES

Aniversário dos mais idosos

Em todos os números do nosso jornal 
temos alguém dos nossos conterrâneos que 
atinge a barreira dos 90 anos de idade, e 
isso é sempre motivo para notícia, pois não 
são muitos os que chegam a esse patamar.

Nestes dois últimos meses, cinco 
aguçadourenses, cuja idade está dentro 
daqueles parâmetros, celebraram o seu 
aniversário por esta ordem:

– No dia 1 de Janeiro, completou 91 
anos o Sr. Alfredo Eusébio Torres; no 
dia 16 do mesmo mês, o Sr. Salvador 
Rodelo da Costa fez 92 anos; em 19, a D. 
Esmeralda Amorim Lopes atingiu os 91 
anos; e em 24, a D. Ana Martins Eusébio 
celebrou o 93.º aniversário. Mas o mais 
velho deste grupo, o Sr. Artur Gomes 
Amorim, comemorou o 95.º aniversário 
no dia 24 de Fevereiro, e é de todos o que 
tem melhores condições físicas.

A todos estes nossos conterrâneos 
“Terra Viva” deseja ainda muita vida.

Notícias do Brasil

Chegou até nós a notícia, vinda daquele 
país-irmão, de que dois jovens, filhos 
de conterrâneos nossos lá emigrados há 
bastantes anos, na cidade de S. Paulo, 
concluíram cursos superiores em áreas 
diferentes.

Assim, o jovem Henrique Miranda, 
filho do Sr. Xavier Fernandes Rosa e de D. 
Maria Fernanda Dourado Fontes, licenciou-
se em Gestão de Empresas; e o também 
jovem Daniel Fernandes dos Santos, filho 
do Sr. Manuel Rosa Dourado e de D. Maria 

de Fátima dos Santos Rosa, terminou a 
licenciatura em Engenharia Electrónica.

“Terra Viva” apresenta parabéns aos 
dois licenciados e a seus dedicados pais, a 
quem estas notícias também chegarão.

Rancho Folclórico da
Casa do Povo de Aguçadoura
(Novos Órgãos Directivos)

O nosso Rancho  Folclórico, que há 
muitos anos representa a nossa terra e 
tem levado o seu nome às mais diversas 
regiões do nosso País e até ao estrangeiro, 
têm tido, ao longo dos anos, diversas 
pessoas nos seus órgãos directivos, pessoas 
responsáveis que têm dado sempre o seu 
melhor na organização do grupo e na sua 
estrutura material e humana.

Ultimamente tem havido alguma 
dificuldade em formar os órgãos directivos, 
mas os que vêm de trás mantêm-se 
firmes e dispostos a dar continuidade ao 
agrupamento, que é uma mais valia cultural 
para a nossa terra.

Assim, a nova Direcção para os 
próximos três anos é formada por:

DIRECÇÃO
Presidente – Delfim Dias Martins
Vice-Presidente – José Lima Martins
Secretário – Clarisse Maria Soares 

Macedo Moreira
Tesoureiro – Américo Augusto Ribeiro 

Moreira
Vogais – Manuel da Silva Torres, Maria 

da Conceição Soares Macedo e Fernando 
Gomes da Silva

ASSEMBLEIA GERAL
Presidente – Representante da Casa 

do Povo
Vice-Presidente – David Correia Torres
1.º Secretário – José Manuel Correia Neves
2.º Secretário – Américo Fernandes 

Moreira
Vogais – Maria Soares Lage e Maria 

Joaquina Gonçalves Torres

CONSELHO FISCAL
Representantes da Casa do Povo de 

Aguçadoura

23 Anos de Publicação

Com a saída deste número completamos 
23 anos de publicação, sem que tenha 
havido qualquer interrupção.

Este período de tempo constitui um 
pedaço duma vida, mas os sacrifícios, 
as canseiras e o empenho que a equipa 
responsável tem feito e demonstrado ao 
longo destes anos, têm valido a pena, porque 
o historial da nossa terra está bem patente 
neste pequeno jornal, desde o primeiro 
número publicado em Março de 1990.

O arquivo que a nossa autarquia 
conserva de todas as publicações ficará de 
forma indelével para os vindouros como 
um legado que por certo os ajudará a 
esclarecer e a aclarar a história desta terra 
que é nossa e da qual gostamos tanto.
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NOTÍCIAS DA JUNTA

Bom-Humor

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.

A Junta de Freguesia, em conjunto 
com uma Escola de Danças de Salão, 
iniciou cursos para aprendizagem; as aulas 
decorrem ao Domingo, das 19 às 21 horas, 
para a turma em iniciação.

Raid das Masseiras

No passado dia 10 de Fevereiro, 
realizou-se, em Aguçadoura, a terceira 
edição do Raid das Masseiras, uma prova 
de BTT organizada pela Bike Service, 
que contou com a colaboração da Junta 
de Freguesia. Nesta prova inscreveram-se 
mais de 1000 ciclistas, tendo participado 

na prova mais de 900, mesmo com as 
condições climáticas muito desfavoráveis.

A prova foi um sucesso, não se 
registando qualquer incidente de maior, 
e desde já agradecemos a compreensão 
dos nossos conterrâneos pelo transtorno 
causado.

Conferência
“Recordar Aguçadoura”

No próximo dia 6 de Março, a Junta 
de Freguesia de Aguçadoura organiza 
mais uma conferência, tendo convidado 
o Prof. José Alberto Linhares Vieira, para 
Recordar Aguçadoura.

Alexandre Furtado

Ventos de Outono – Retrato da Vida
Vem o vento, caem as folhas,
Ficam as árvores despidas;
O mesmo sinal daremos
Para o fim das nossas vidas.

Cai a chuva, cai a neve,
Faz com que o clima arrefeça;
Também quando chega a velhice
Não há sol que nos aqueça.

Outono, estação do ano,
Com frutos apanhados;
Virá o frio, a neve e a chuva
Temos que estar preparados.

Primavera, Verão e Outono,
Inverno, estação final;
Vem lavar todo o seu manto
Para uma Primavera inicial.

E assim começa de novo,
Como o nascer de uma criança;
Primavera, Verão e Outono
E um Inverno de esperança.

F. R. C.

A nova Comissão de Festas já labora
Chegado que foi o mês de Fevereiro e seguindo o curso tradicional das 

comissões anteriores, a recém-formada para o triénio 2012/2015 já entrou em 
acção, ao iniciar a campanha de angariação de fundos para fazer face às despesas 
com as próximas festas. Aliás, logo que tomou posse, no Verão do ano passado, 
começou por elaborar o programa das festas para o ano em curso, ultrapassando 
todos os obstáculos e dificuldades que essa tarefa implica e de tal forma o fez que, 
logo no início do ano, os folhetos estavam patentes ao público, nos lugares onde 
habitualmente são colocados.

Este grupo de vinte elementos é formado por gente jovem, como aliás os 
anteriores, gente com iniciativa e capacidade de trabalho, demonstrando amor à sua 
terra e à causa para que foram designados. Por isso, eles merecem a colaboração 
de toda a população, de harmonia com as possibilidades de cada um, porque as 
festas da nossa Padroeira são de todos e para todos.

As condições de vida actuais, em termos financeiros, como é do conhecimento 
geral, não são favoráveis, mas os aguçadourenses, firmes nas suas convicções, vão 
mais uma vez fazer jus às suas tradições, mostrando o seu bairrismo, que se traduz 
na vontade firme de colaborar com quem trabalha em prol do bem comum.

Quando acabou o desafio de futebol, 
numa pequena freguesia rural, um grupo 
de adeptos do clube, que foi prejudicado 
pela arbitragem, agarrou no árbitro e levou-
o aos ombros. Este diz, entre admirado e 
satisfeito:

– Mas por que é que têm esta maçada?
– Não é maçada nenhuma: o rio fica 

aqui perto…

*   *   *

Uma pequenita vinha com a mãe, da 
igreja, onde tinha ido a um casamento.

– Mãezinha – disse  a petiza –, não me 
parece que aquela senhora que casou seja 
boa pessoa.

– Não? Então porquê, filhinha?
– Então ela foi pela igreja acima com 

um homem e voltou para baixo com outro?!

*   *   *

A Rosa e a Ester faziam comentários 
sobre os respectivos maridos:

– Sem mim, o meu Zé ficaria inteira-
mente desamparado – dizia a Rosa. Não 
sei o que seria dele se eu me ausentasse 
de casa durante uma semana!

– O meu Artur é a mesma coisa – dizia 
a Ester. Depende de mim para tudo. 
Imagina que até quando prega um botão ou 
remenda uma meia, sou eu que lhe tenho 
de enfiar a agulha!
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V E N D E M - S E

Local: Rua Central – AGUÇADOURA
Contacto: 918 803 113

– 3 Apartamentos T3 (c/ Garagem)
– 1 Loja Alvará de utilização: 2012/09/08

a sobrevoar a linda lagoa que lá existe. Estes 
usaram a força de braços para limpar o 
espaço e é de realçar o seu trabalho; sem eles 
não tínhamos conseguido. Muito obrigado. 

Houve outros que deram o seu 
contributo, oferecendo plantas e pedras 
para se embelezar o “Parque da Vila de 
Aguçadoura”. A esses também o nosso 
agradecimento.

Num já considerável número de amigos, 
o nosso parque tem dois que se destacam:

O Sr. Manuel Igreja ofereceu as pedras 
de alvenaria cuja maior parte deu origem 
aos assadores de entrada. Ofereceu também 
plantas, e fez questão de as plantar. É 
frequente vê-lo pelo nosso parque sempre 
atento onde pode plantar mais um arbusto 
ou ver se é preciso regar ou pôr abrigo 
nalgum que esteja mais frágil.

O Sr. Américo Fernandes Moreira que, 
com o gosto que tem por aquele espaço, 
passa  parte do seu tempo por lá. Foi ele 

que deu vida à nossa lagoa, levando para 
a água várias espécies de peixes e ainda 
hoje, sempre que pode, leva mais um. Vai 
também plantando uma hera aqui, um jarro 
ou um cacto ali, e assim o espaço, outrora 
depósito de lixos, vai ganhando vida.

Ao publicar este artigo o objectivo 
pretendido é fazer com que o exemplo 
destas pessoas que mexeram a terra, 
deram um pouco de si, e do que tinham, 
leve a que outros os sigam e, todos 
juntos, faremos do “Parque da Vila de 
Aguçadoura” um espaço em que todos 
os Aguçadourenses possam dizer:

Fui eu que plantei isto, ou fui eu 
que dei aquilo, ou ainda, andei lá toda 
a tarde a tirar pedras.

Amigos, isto é uma obra para os 
nossos filhos, mais para os nossos netos, 
vamos todos ter orgulho nela.

Virgínia Silva

(Continuação da primeira página )
A Bíblia e o Telemóvel

Já imaginaste o que aconteceria se 
tratássemos a nossa Bíblia da mesma forma 
que tratamos o nosso telemóvel?

E se carregássemos sempre a nossa Bíblia 
no bolso ou na bolsa?

E se déssemos uma olhadela nela várias 
vezes ao dia?

E se voltássemos para buscá-la quando a 
esquecemos em casa ou no escritório?

E se a usássemos para enviar mensagens 
aos nossos amigos?

E se a tratássemos como se não pudéssemos 
viver sem ela?

E se a déssemos de presente às crianças?
E se a usássemos quando viajamos?
E se lançássemos mão dela em caso de 

emergência?
Ao contrário do telemóvel, a Bíblia não fica 

sem sinal. Ela liga em qualquer lugar. Não é 
preciso estar preocupado com a falta de saldo, 
porque Jesus já pagou a conta e os créditos 
não têm fim.

E o melhor de tudo: não cai a ligação e a 
carga da bateria é para toda a vida.

Telefones de Emergência:
Quando estiveres triste, liga: João 14.
Quando as pessoas falarem de ti, liga: 

Salmo 27.
Quando estiveres nervoso, liga: Salmo 51.
Quando estiveres preocupado, liga: Mateus 

6-19, 34.
Quando estiveres em perigo, liga: Salmo 91.
Quando Deus parecer distante, liga: Salmo 63.
Quando a tua fé precisar de ser reavivada, 

liga: Hebreus 11.
Quando estiveres só e com medo, liga: 

Salmo 23.
Quando fores áspero e crítico, liga: Coríntios 

1-13.
Para saber o segredo da felicidade, liga: 

Colossenses 3-12. 17.
Quando te sentires triste e sozinho: liga: 

Romanos 8-31, 39.
Quando necessitares de paz e descanso, 

liga: Mateus 11-25, 30.
Quando o mundo te parecer maior que Deus, 

liga: Salmo 90.
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No penúltimo fim-de-semana do 
passado mês de Janeiro, os ventos 
ciclónicos, acompanhados de chuvas 
torrenciais, que se fizeram sentir por todo 
o País, causaram uma autêntica destruição 

nas estufas agrícolas e respectivas culturas 
da nossa terra e nas demais do concelho 
da Póvoa de Varzim, cujos prejuízos foram 
calculados na altura em cerca de cinco 
milhões de euros.

Os nossos horticultores viveram dias de 
autêntico desespero e desânimo, ao verem 
um rasto de destruição nas estufas, muitas 
das quais tinham culturas no ponto de serem 
colhidas e postas no mercado. Os meios 
de comunicação social, nomeadamente 
a Televisão, noticiaram o sucedido com 
imagens da extensão dos estragos, que pode 
considerar-se uma autêntica calamidade.

A Horpozim (Associação de Horticul-
tores da Póvoa de Varzim), sediada na 
nossa terra, através dos seus dirigentes, deu 
conhecimento às entidades oficiais, como 
a Câmara Municipal da Póvoa de Varzim 
e a Direcção Regional de Agricultura do 
Norte que, por sua vez, comunicaram 
com o Ministério da Agricultura. A 
ministra da respectiva pasta deslocou-se ao 
concelho da Póvoa, onde foi acompanhada 
pelo vice-presidente, Eng. Aires Pereira, 
pelo presidente da Horpozim, Carlos 
Alberto Lino, pelo Director Regional da 
Agricultura e pelos horticultores atingidos 
pela calamidade, tomando conhecimento 
directo da extensão dos prejuízos.

Entre a troca de impressões sobre 
a calamidade que atingiu esta zona, o 
presidente da Horpozim informou a 

Ministra da Agricultura que a destruição das 
estufas, armazéns e outros equipamentos de 
apoio à agricultura pôs em causa o sustento 
de cerca de duas mil famílias, nas várias 
freguesias do concelho poveiro, que se 

traduzem em aproximadamente dez mil 
pessoas afectas ao sector produtivo que, 
no ano passado, movimentou à volta de 50 
milhões de euros, uma boa parte dirigida 
à exportação.

Por sua vez, a Ministra Assunção 
Cristas garantiu que a comparticipação do 
Governo para os horticultores que sofreram 
os efeitos da intempérie poderá ir aos 75%, 
a fundo perdido, através do PRODER, cuja 
medida tem um grau de comparticipação 
mais elevado do que é normal, visto que 
estes fundos europeus visam dar apoio à 
agricultura para reposição da capacidade 
reprodutiva.

O levantamento dos prejuízos foi feito 
e os horticultores aguardam a decisão 
governamental.

D. F.

Tempestade causou prejuízos no valor de milhões

O MEU FADO
O meu fado é entrelaçado
Dos fados que o fado tem;
Das dores que, lado a lado,
Vivem comigo também.

Aperta-se-me o rosto
Nas lágrimas da emoção;
O meu fado é sempre a gosto
Das saudades que elas são.

É fado na minha boca
Para os olhos não chorar,
E o coração por troca
Deixa a guitarra trinar.

É corda que o tempo tem
Nas caravelas ao vento;
Saudades do mar, além,
Triste fado em movimento.

É fado triste, gingão,
Dos fados que o fado tem;
Nas lágrimas de emoção
Meus olhos choram também.

Se o meu fado é destino
De parecer o que não sou,
Seja meu fado menino
Não crescer, e acabou.

O meu fado é entrelaçado
Nas caravelas do vento,
Trina a vela, trina o fado,
Triste fado em movimento.

Justino Cavalheiro Eusébio
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PÁGINAS DA NOSSA HISTÓRIA
«Os Bem-Casados»

João Serrão, nobre fidalgo, de espírito 
fogoso e aventureiro, depois do regresso da 
Índia, aonde fora em serviço de el-rei, passava 
o tempo descuidadamente, administrando os 
fartos haveres que possuía no Casal do Bairro 
de Além. Novo ainda, resolveu contrair 
matrimónio com uma nobre donzela de 
Bragança, de nome Guiomar Freire.

Foi numa formosa manhã de Junho que se 
realizou o casamento. Numerosos convivas, 
grande festa; nas ruas, fogueiras rescendendo 
a rosmaninho e a alfazema; dentro do 
solar, a alegria comunicativa de donas e 
cavalheiros, o cintilar de vasos de ouro e 
prata, onde espumava o licor odorante de 
Riassós. Era alta noite, quando emudeceram 
os ecos dos últimos acordes dos descantes 
e das danças.

Haviam decorrido oito dias de felicidade 
perene, quando os jovens fidalgos, sentados 
sob a copa frondosa de um velho castanheiro 
da cerca fronteira, perceberam o ligeiro 
tropel de um cavaleiro que descia apressado 
a encosta da vila.

– Quem será? – disseram.
Passaram momentos, e um criado anun-

ciou-lhes um emissário de sua majestade 
el-rei. Mandou-o ele entrar, recebendo de suas 
mãos uma carta. Leu-a. As faces tornaram- 
-se pálidas, olhos tristes fixaram a formosa 
companheira.

– Que há? – disse ela.
A custo balbuciou algumas palavras; 

tornou-a a ler; era certo. O rei convidava-
o a acompanhá-lo na expedição a África, 
lembrando-lhe os anteriores serviços na Índia. 
Era uma honra. Que fazer? E a esposa? E a 
casa? Mas o rei? Mas a Pátria? Mas Deus?

– Vai – diz-lhe a esposa –, a Pátria e a 
Religião assim o querem.

O dia 24 estava próximo, não havia 
tempo a perder; dá ordens, manda aparelhar 
o melhor ginete, lembra o elmo, a cota e o 
montante. Abraça a jovem esposa, troca as 
alianças, e lá foi para Lisboa, juntar-se aos 
expedicionários que, na manhã brumosa 
do dia 24 de Junho de 1578, deviam ir, 
comandados pelo rei, bater o mouro infiel 
na sua própria casa.

Luta horrível; a História o diz. João 
Serrão, como tantos compatriotas, ficou 
prisioneiro nos ergástulos de Fez.

Ao cantinho florido do Bairro de Além 
também chegaram as infaustas notícias da 
derrota. Guiomar Freire, aflita e saudosa, 
mandava emissários a toda a parte, pedindo 
novas do amado esposo, e todos lhe respon-
diam com a medonha descrição da inglória 
batalha.

Morto? Prisioneiro? Era-lhe difícil a cer-
teza e, por isso, as horas que passavam eram 
mais cruéis. Vestiu-se de pesado luto.

No velho solar o silêncio do castelo 
feudal em ruínas. Apenas da Rua Nova se 
podia discriminar, em noites de Inverno, a 
luz frouxa de uma lâmpada coada através do 
vitral da capelinha do velho solar.

Um dia, decorridos alguns anos, João 
Serrão, não podendo obter o resgate, apesar 
da heroicidade inexcedível dos irmãos 
trinitários, e tão inexcedível que alguns deles, 
como Frei Roque, ficaram reféns durante 
muitos anos, resolve fugir de Fez, com 
alguns companheiros de infortúnio. Metidos 
em frágil batel, atravessaram o Estreito, indo 
desembarcar, acossados pela tormenta, a uma 
enseada nas costas do reino de Valência. E 
seguiram através da Espanha, esmolando 
de terra em terra, andrajosos, como pobres 
mendigos, dormindo ao relento, o cabelo 
desgrenhado, a barba esquálida, escondendo- 
-se dos olhares da polícia de Castela, vergados 
mais ao peso da penúria que ao peso dos anos.

Enfim, chegaram a Portugal. Era já tarde, 
as sombras da noite vinham baixando do alto 
do Rossário, quando um pobre mendigo bateu 
à porta de Guiomar Freire, pedindo guarida. 
Casa hospitaleira, como todas da região, uma 
criada trouxe-lhe a ordem de sua senhora 
ama para entrar. No lar a expressão efusiva 
de todos os lares transmontanos; a fogueira 
aquecendo o ambiente e os corpos gelados 
da fria nortada.

– Um lugar para o pobrezinho – repetiram 
todos em coro, distinguindo-se a meiga voz 
duma donzelinha de quinze anos, ao mesmo 
tempo que erguia a loura cabecita do materno 
colo de Guimar Freire; é que João Serrão 

havia deixado no jardim florido do Bairro de 
Além a semente fecundante que transmitiria 
aos vindouros o seu nome honrado.

– Jesus Cristo também pediu para nos 
dar o exemplo! – repetiu sentenciosamente 
a velha ama de Isabelinha Serrão Colmeiro.

A nobre fidalga, de faces engelhadas pela 
dor, coberta com um negro manto que desde 
o ano de 1578 não mais abandonara, inclinou 
a cabeça exteriorizando o assentimento às 
palavras da velha criada.

João Serrão, relanciando os olhares 
curiosos por tudo e por todos, percebeu bem 
a vida exemplar dos habitantes de sua casa, 
durante a longa ausência.

Depois de cear e dar graças a Deus, cada 
qual contou a sua história; e chegando a vez 
ao disfarçado mendigo, este, depois de falar 
nas conquistas da Índia, começou a descrever 
a batalha de Alcácer-Quibir; os ouvintes 
escutavam-no com religiosa atenção, obser-
vando que dos olhos húmidos de Guiomar 
Freire e da filha deslizavam lágrimas ardentes.

– Também lá ficou meu marido – diz 
ela, soluçando.

João Serrão levantou-se, trémulo, e esten-
dendo a mão direita, disse-lhe:

– Senhora, conheceis esta aliança?
Guiomar Freire vê a dádiva do casamento, 

reconhece o amado esposo e, levantando-se 
amparada pela filha, caiu nos braços de João 
Serrão.

Foi o arco-íris que voltou após tantos anos 
de tormenta.

As janelas do velho solar abriram-se de 
par em par; os auríferos candelabros acesos 
levaram à veiga e ao burgo a boa nova da 
chegada do nobre fidalgo.

E em paz viveram muitos anos, até que 
a morte os separou e tornou a unir na fria 
sepultura da capela do velho palácio, como 
se viu na lousa que lhe serviu de tampa: 
“Aqui jaz João Serrão de Morais e sua mulher 
Guiomar Freire”.

Pe. Firmino Martins,
«Memórias do Concelho de Vinhais»
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Actividades Desportivas
5ª Jornada PPA
em Aguçadoura

No passado domingo, a Vila de 
Aguçadoura recebeu a 5ª Jornada do PPA 
2012/2013; dirigiram-se à nossa vila cerca 
de 400 atletas de todo o concelho.

A secção de atletismo do G.C.R. A. fez-
se representar com 52 atletas, destacando-se 
Maria Isilda Costa, Márcia Carreira, Nuno 
Rosa, José Monteiro e Avelino Eusébio; a 
equipa ficou em 4º lugar no pódio colectivo 
em dez equipas participantes.

Este também foi um domingo importante 
para a secção de Atletismo, uma vez que, 
no final da prova, recebeu a visita da atleta 
olímpica, Jéssica Augusto, que recentemente 
apadrinhou a nossa equipa de atletismo, 
ajudando assim a divulgar o trabalho rea-
lizado em prol do Atletismo nesta freguesia.

Avelino Eusébio a treinar
com os Melhores Nacionais

O atleta Aguçadourense que representa 
actualmente o G. C. R. Aguçadourense, 
clube em que iniciou o atletismo, e o Clube 
Desportivo da Póvoa foram convidados, 
no passado mês de Janeiro, a integrar o 
grupo de treino do conceituado treinador 
português João Campos, estando a treinar 
com atletas conhecidos portugueses como 
Jéssica Augusto, Rui Pedro Silva, Miguel 
Borges, entre outros nomes sonantes do 
Fundo e Meio-Fundo Português.

Joaquim Amorim
Campeão Regional
de Kickboxing

No passado dia 9 de Fevereiro, o 
atleta Aguçadourense sagrou-se campeão 
regional de Kickboxing –79 kg., estando 
agora a preparar-se para o campeonato 
nacional no qual pretende reconquistar o 
título, uma vez que no ano passado não o 
pôde defender devido a uma lesão.

Esta vitória demonstra que realmente 
vivemos numa terra de bons desportistas 
nas mais variadas modalidades e que 
muitas vezes passam ao lado de um grande 
número de Aguçadourenses.

Sorteio do Rancho Folclórico
À semelhança dos anos anteriores, o Rancho 

Folclórico da Casa do Povo de Aguçadoura realizou 
um sorteio, a coincidir com a Lotaria do Natal, cujos 
prémios saíram pela forma seguinte:

1.º Prémio – uma bicicleta, que saiu a Helder 
Costa, residente na Rua da Boucinha, com o n.º 1232;

2.º Prémio – um micro-ondas, que foi atribuído 
a Isabel Quintas, residente na Rua da Codixeira, 
com o n.º 1157,

3.º Prémio – um ferro de engomar, que calhou 
ao “Restaurante Marcelino”, na Rua da Imaculada 
Conceição, com o n.º 516.
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RUI COSTA foi o melhor português

Campeonato Inter-Freguesias

Campeonato Nacional da II Divisão B

por  Daniel Fontes

F u t e b o l

Karaté

Estão já decorridos dois terços deste 
campeonato e o Varzim S. C. encontra-
se numa posição classificativa que se 
pode considerar aflitiva, pois situa-se 
precisamente na “zona vermelha”, aquela 
que dá acesso à descida de escalão.

É certo que tem um jogo em atraso, com 
o Fafe, que foi adiado devido ao mau tempo, 
mas se não vencer essa partida, no seu terreno, 
as coisas vão complicar-se seriamente.

A equipa poveira está a ser uma sombra 
do que foi na época passada, em que só 

Há duas semanas atrás, o corredor 
aguçadourense Rui Costa foi o melhor 
português na classificação da 39.ª Volta 
ao Algarve em bicicleta, ao conquistar o 
5.º lugar.

O Rui Costa continua a representar a 
equipa espanhola da Movistar e, com esta 
posição nesta prova do Algarve, teve um 
começo de temporada muito positivo, se 
tivermos em conta a categoria de renome 
internacional dos outros concorrentes.

Uma curiosidade nesta prova algarvia é 
o facto de o irmão do Rui, o Mário Costa, 
ter também marcado presença, envergando 
a camisola da equipa portuguesa OFM 
– Quinta da Lixa.

Parabéns aos manos Costa e boas 
corridas para ambos.

Desde a última crónica que fizemos no 
número anterior, sobre a participação das 
nossas equipas nesta prova a nível concelhio, 
não se registaram alterações de relevo, quer 
a nível de comportamento desportivo, quer 
em termos classificativos.

Assim, os Seniores ocupam a segunda 
posição na classificação e estão apurados para 
a meia final da Taça da Póvoa. Os Juvenis 
encontram-se em sexto lugar e mantêm o 

mesmo ritmo do início do campeonato. Os 
Infantis detêm o 14.º lugar e estão apurados 
para a meia final da Taça da Póvoa, 
enquanto que os “Escolinhas” mantêm-se 
na 10.ª posição desde há várias jornadas.

A Direcção do Aguçadoura F. C. informa 
todos os sócios que estão em pagamento 
as cotas de 2013. Os interessados devem 
contactar o Sr. José Ferreira para mais 
informações.

Europeu Júnior e Sub-21
Na primeira semana de Fevereiro, três 

atletas do Centro Karaté Aguçadourense 
rumaram até à Turquia para competir 
pela Selecção Portuguesa de Karaté no 
Europeu de Karaté Júnior e Sub-21: Ina 
Certan, Jéssica Almeida e Vitalie Certan, 
que deram tudo por tudo para dignificar 
o nosso país e, apesar dos esforços, não 
conseguiram chegar às medalhas.

O apoio da autarquia foi fundamental 
para a deslocação destes atletas ao Europeu 
de Karaté.

Regional Sénior
Durante este mês, este clube esteve 

presente em vários torneios, sempre com 
óptimos resultados, onde salientamos o 
Regional Sénior, que se realizou na Maia. 
7 atletas entraram em prova. Jéssica 
Almeida, Filipa Costa e Bruno Amaro 
obtiveram um honroso 3º lugar, visto ter 
sido o primeiro ano de competição neste 
escalão; os restantes também conseguiram 
apuramento para o Nacional, ficando em 
5º e 7º lugar.

– O Centro Karaté Aguçadourense  vai 
estar presente, no dia de 10 Março, em 
Loulé, no Nacional Sénior, com 8 atletas.

Por decisão do seleccionador, Vitalie 
Certan passou directo aos nacionais por 
motivo de ter feito vários torneios seguidos 
e ser importante fazer uma pausa para 
recuperação.

– O Centro Karaté Aguçadourense 
planeia também no próximo mês levar 
alguns dos seus atletas para competir em 
Marrocos.

perdeu dois jogos, ganhou vinte e empatou 
oito, terminando o campeonato com 14 
pontos de vantagem sobre o segundo 
classificado. Na presente temporada os 
poveiros não ganham há uma dúzia de 
jogos; o melhor que têm conseguido são 
empates, como aconteceu na última jornada 
com um nulo contra o Infesta.

Na próxima jornada vai defrontar o 
Tirsense, na Póvoa, e está obrigado a não 
parder para não complicar mais a sua 
posição classificativa.


