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Mais uma vez a nossa comunidade 
viveu profundamente, com espírito cristão, 
as Festas da Páscoa, festa maior da Igreja 
Católica, porque se comemora e celebra a 
Paixão, a Morte e Ressurreição de Jesus 
Cristo, que, com o seu acto supremo na 
Cruz, redimiu a Humanidade para sempre.

Assim, na Quinta-Feira Santa, 
realizaram-se as cerimónias em que se 
celebra a instituição da Eucaristia e a 
última Ceia de Jesus com os Apóstolos; 
depois, na Sexta-Feira Santa, os exercícios 
da Via-Sacra e as cerimónias da Santa 
Cruz e, no Sábado, a Vigília Pascal, uma 
cerimónia brilhante com o nosso vasto 
templo repleto de fiéis, como aliás nas 
restantes cerimónias, vividas com devoção 
e espírito cristão, como é tradição entre nós 
desde tempos muito distantes.

O Domingo de Páscoa é como o coroar 
de toda a jornada quaresmal, um tempo 
favorável como lhe chama a Igreja,, um 
tempo de reflexão, de oração e penitência, 
em ordem à verdadeira vivência da Páscoa, 
que é Ressurreição, é Vida, é o triunfo da 
vida sobre a morte.

Os cristãos responsáveis e autênticos 
devem vivê-la nesta verdadeira dimensão, 
não se ficando por actos exteriores, como 
festas e lautas refeições, com trocas de 
prendas e desejos de boas festas.

Em Março de 1990 nascia o nosso jornal “Terra Viva”, numa altura em que, recen-
temente, havia entrado em funções a Junta de Freguesia presidida pelo Sr. Ezequiel 
Moreira, sendo secretário o Dr. Sérgio Cardoso e tesoureiro o Sr. Leandro Moreira.

Foi, aliás, por iniciativa do Dr. Sérgio Cardoso que o jornal foi criado, porém 
com a concordância dos restantes elementos, incluindo a Assembleia de Freguesia, 
presidida pelo Sr. Manuel Ribeiro.

Assim, com a edição do presente número, damos início ao 24.º ano de publicação, 
facto que muito nos apraz registar, pois este espaço de tempo constitui um pedaço 
duma vida, durante o qual fomos registando acontecimentos, iniciativas, eventos, 
enfim, tudo o que se relaciona com a nossa terra e a nossa gente, referenciando 

Entre nós, a Páscoa 
é celebrada assim, com 
sentido cristão. A coroar 
todas as cerimónias vem 
o Domingo de Páscoa 
que, no nosso meio, é 
sempre um dia festivo, 
de sã alegria e de confra- 
t e r n i z a ç ã o .  C o m o 
habitualmente, as oito 
cruzes e as respectivas 
comitivas, que formam 
o chamado compasso, 
percorreram as ruas da 
nossa vila, visitando todas 
as casas e famílias com a 
imagem de Jesus na Cruz, 
que todos beijaram com fé, 
respeito e muita dignidade.

O tempo esteve chuvoso durante a 
tarde, mas nem por isso deixou de ser um 
dia de festa e de convívio entre as famílias.

D. F.

Já entrámos no 24.º ano de publicação
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Como habitualmente, publicamos 
os nomes das pessoas que contribuíram 
com donativos para custear  as despesas 
com a feitura e envio do jornal “Terra 
Viva”.

Dr. Manuel Torres (S. Paulo, Brasil) 100,00 €
Francisco Gomes Petejo (França) 50,00 €
Isabel Alves Eusébio (Canadá) 40,00 €
Dr. Augusto Soares Silva (Braga) 30,00 €
Manuel da Costa Rodelo (França) 20,00 €
Venceslau Eusébio de Almeida (França) 20,00 €
Rita Moreira Eusébio (Canadá) 20,00 €
Fernando Gomes da Silva 6,00 €
Manuel Dias Gomes 10,00 €
Adelino Varzim Faria 10,00 €
José Manuel Torres Moreira 10,00 €
Ana do Laudemiro 5,00 €
Manuel Martins Zeferino 5,00 €
Alípio Fontes da Costa 10,00 €
Florista Cândida 10,00 €
Rui Manuel T. Gomes (Córsega) 20,00 €
Manuel David P. Correia 20,00 €
Brasiliano Alves da Costa (França) 20,00 €
Laurinda Garcia do Vale (França) 10,00 €
Brito Manuel (França) 20,00 €
Ramiro Costa 10,00 €

Amigos do nosso Jornal

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.

A Portugal
Meu Portugal, meu berço de inocente;
Lisa estrada que andei, débil infante;
Variado jardim do adolescente,
Meu laranjal em flor sempre odorante,
Minha tarde de amor, meu dia ardente,
Minha noite de estrelas rutilante,
Meu vergado pomar dum rico Outono,
Sê meu berço final no último sono!

Costumei-me a saber os teus segredos
Desde que soube amar; e amei-os tanto!
Sonhava as noites de teus dias ledos,
Afogado de enlevo, em riso e em pranto.
Quis dar-te hinos de amor: débeis os dedos
Não sabiam soltar da lira o canto,
Mas amar-te o esplendor do imenso brilho…
Eu tinha um coração e era teu filho!

Jardim da Europa à beira-mar plantado,
De loiros e acácias olorosas;
De fontes e de arroios serpeado,
Rasgado por torrentes alterosas;
Onde, num cerco erguido e requeimado,
Se casam em festões jasmins e rosas;
Balsa virente de eterna magia,
Onde as aves gorjeiam noite e dia.

O que te desdenhar mente sem brio,
Ou nunca viu teus prados e teus montes,
Ou nunca ao pôr do sol do ameno Estio
Viu franjas de oiro e rosa os horizontes
Ondas de azul e prata em cada rio,
As pérolas e os rubis de tuas fontes,
Nem de teus anjos, térreo paraíso,
Sentiu o magnetismo num sorriso.

Pátria, filha do Sol das primaveras,
Rica dona de messes e pomares,
Recorda ao mundo ingrato as priscas eras
Em que tu lhe ensinaste a erguer altares!
Mostra-lhe os esqueletos das galeras
Que foram descobrir mundos e mares
Se alguém menosprezar teu manto pobre,
Ri-te do fátuo que se julga nobre!

Porque te miras triste sobre as águas
Pobre… daquém e dalém mar senhora,
E te consomes nas candentes fráguas
Das saudades cruéis que tens de outrora?
Por tantos loiros que te deram? Mágoas?
Foste mal paga e mal julgada? Embora!
Hás-de cingir o teu diadema augusto,
São teus filhos leais, e Deus é justo.

Por ti canto, meu berço de inocente,
Lisa estrada que andei débil infante,
Meu viçoso jardim do adolescente,
Meu laranjal em flor sempre odorante
Minha tarde de amor, meu dia ardente,
Minha noite de estrelas rutilante,
Tu… dá-me, ao cerrar noite o meu inverno,
Um leito funeral ao sono eterno.

Tomás Ribeiro (Escritor e Poeta)
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MOVIMENTO PAROQUIAL

Baptismos

EM MARçO

02 – Letícia Eusébio Rigor, filha de 
Carlos Alberto Fernandes Rigor e de Maria 
Rosa Torres Eusébio, residentes na Rua 
Fiéis de Deus.

EM ABRIL

01 – Leonor Campinho de Sousa, 
filha de José Manuel Rodrigues de Sousa 
e de Maria do Carmo Lourenço Campinho, 
residentes na Rua Novo Horizonte.

20 – Tomás de Sá Ferreira, filho de 
José Manuel Narciso Ferreira e de Lúcia 
Maria Vieira de Sá Ferreira, residentes na 
Rua de Santo André de Baixo.

Casamentos

EM ABRIL

06 – Mário Filipe Faria da Costa, de 
20 anos, da Estela, filho de Mário Octávio 
Valentim da Costa e de Silvina Maria 
Moreira Faria da Costa, com Fátima Sofia 
Torres Oliveira, desta freguesia, filha de 
José Maria Gomes Oliveira e de Maria 
Fernanda Alves Torres de Oliveira.

Falecimentos

EM MARçO

02 – Preciosa Dourado Zeferino, com 
86 anos de idade, casada com Manuel da 
Costa Eusébio, residente que foi na Trav. 
de Nossa Senhora da Boa Viagem.

11 – Carlos Alberto Fontes da Costa, 
com 48 anos de idade, casado com Maria 
Irene Amorim Alves, residente que foi na 
Rua da Codixeira.

13 – Manuel Joaquim Torres, com 85 
anos de idade, casado com Maria Boucinha 
Torres, residente que foi na Rua Alto da 
Caturela.

16 – António José Macedo Lopes, 
com 82 anos de idade, viúvo, natural 
do Porto, com última residência em 
Aguçadoura.

17 – Manuel Torres Valentim, com 65 
anos de idade, casado com Maria Celeste 
Eusébio Fontes, residente que foi na Rua 
da Praia.

22 – Maria Fernandes da Costa, com 
67 anos de idade, solteira, residente que foi 
na Rua da Praia.

EM ABRIL

03 – José Francisco Barreirinho, com 
72 anos de idade, casado com Zulmira 
Rodelo Correia, residente que foi na Rua 
da Imaculada Conceição.

EM MAIO

01 – Augusto da Silva Pedra, com 
68 anos de idade, casado com Maria de 
Fátima Moreira da Costa, residente que 
foi no Beco da Caturela.

04 – José Carlos Simões Eusébio, com 
51 anos de idade, viúvo, residente que foi 
na Rua da Praia.

Alguém disse…
– O mal de um país onde o 

Governo é fraco, não é a força 
da oposição, mas a memória dos 
eleitores.

– É melhor merecer honras e 
não as ter do que tê-las sem as 
merecer.

– Não importa quanto dura a 
vida, nem quão rápido passa. O trans-
cendente é o que fazemos com ela.

– O que pedimos com frequência 
a Deus não é que nos permita fazer a 
Sua vontade, mas que aprove a nossa.

– Mais vale um prato de 
hortaliça com afecto do que um 
de carne com rancor.

– Um lugar para estacionar o 
automóvel é um lugar que os que 
têm automóvel encontram sempre 
quando andam a pé.

– Com sacrifício pode ser que 
consigas pouco, mas sem sacrifício 
é certo que nada conseguirás.

– Para julgares um homem, não 
queiras saber a sua ocupação, mas 
o que faz nos tempos livres.

– Não dizer nada é a única 
forma de dizer tudo e tudo continuar 
por dizer.

– A fé em Deus faz-nos crer no 
incrível, ver o invisível e realizar o 
impossível.

– Nada há mais perigoso do que 
um amigo ignorante. Mais vale um 
sábio inimigo.

– Pensa-se, muita vezes, que a 
autoridade é a primeira razão, mas a 
primeira razão é que é a verdadeira 
autoridade.

– A impaciência tem asas e 
não corta a meta. A intenção faz as 
malas e perde sempre o comboio. 
A vontade vai a pé e chega sempre 
à meta.
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NOTÍCIAS BREVES

Aniversário dos mais idosos

É sempre com prazer que registamos 
o aniversário de algum dos nossos con-
terrâneos que atinge a barreira dos 90 anos, 
em cuja faixa etária se encontram mais 
de duas dezenas de aguçadourenses, que 
sejam do nosso conhecimento.

No intervalo desde a nossa última 
publicação foram dois que cumpriram 
mais um aniversário. Foram eles: Rosa 
Gomes de Almeida, residente na Rua do 
Parau, completou 92 anos no dia 5 de 
Março; e Salvador Gomes Alves, residente 
na Rua Imaculada Conceição, completou 
97 anos, sendo o homem mais idoso da 
nossa terra.

“Terra Viva” felicita ambos por mais 
um aniversário nesta sua provecta idade, 
desejando-lhes ainda muita vida.

XXVII Festival Internacional
de Folclore

Promovido pela Direcção do Rancho 
Folclórico da Casa do Povo de Aguçadoura, 
vai realizar-se, no dia 1 do próximo mês de 
Junho, pelas 21h00, no pavilhão multiusos, 
mais um festival de folclore, que inclui 
vários agrupamentos nacionais de diversos 
pontos do País e um vindo da vizinha 
Espanha.

Assim, além do agrupamento de Aguça-
doura, vão actuar os seguintes:

Rancho Folclórico de Chafé – Viana do 
Castelo; Rancho Folclórico Varandinhas, 
S. Bento – Mira; Rancho Folclórico 
Cortiçadas de Lavre – Montemor-o-Novo; 

Rancho Folclórico de Sopo – Arcos 
de Valdevez; e Agrupacion  Folklórica 
Sementes do Arte – Corunha (Espanha).

Candidato visita
Centro Social Paroquial

No dia 6 de Maio, o candidato à Câmara 
da Póvoa pelo CDS, o Dr. Jorge Serrano, 
acompanhado de alguns membros da 
comissão concelhia, visitou as instalações 
do novo Centro Social Paroquial de 
Aguçadoura, tendo sido recebido por 
elementos da respectiva Direcção.

Tomou conhecimento sobre o funcio-
namento da instituição, quais as suas 
preocupações e os objectivos a alcançar, 
o principal dos quais é a abertura das 
valências da 3.ª idade, o lar de idosos, 
centro de dia e apoio ao domicílio.

Foi dito aos visitantes que, uma das 
grandes dificuldades de momento, é 
conseguir acordos de cooperação com a 
Segurança Social para que o Centro possa 
funcionar com todas as suas valências, de 
cuja matéria ficaram bem cientes.

Falecimentos no Brasil,
França e Suíça

Três conterrâneos nossos que se encon-
travam emigrados naqueles países fale-
ceram nestes dois últimos meses.

No Brasil, na cidade de S. Paulo, onde 
estava emigrado desde jovem, o Bernardino 
Fontes da Costa, que contava 68 anos de 
idade; em França, onde havia estado emigrado 
e aonde se deslocara para tratamento 
médico, o José Francisco Barreirinho, 
com 72 anos de idade; e na Suíça, onde 
trabalhava há vários anos, o Carlos Alberto 
Fontes da Costa, com 48 anos de idade.

Os dois últimos foram para cá transla-
dados e realizados os funerais para o 
cemitério de Aguçadoura.

Às famílias enlutadas “Terra Viva” 
apresenta condolências.

Pensamentos

– Não é apenas ocioso o que nada faz; 
também é ocioso quem poderia empregar 
melhor o seu tempo. (Sócrates)

– O homem que é firme, paciente, 
simples, natural e tranquilo está perto da 
virtude. (Confúcio)

– O êxito de um bom dito reside no 
ouvido daquele que o escuta e não daquele 
que o pronuncia. (Shakespeare)

– O sábio teme e desvia-se do mal; 
o insensato vai para diante e dá-se por 
seguro. (Salomão)

– Há um mérito na poesia que poucas 
pessoas negarão; diz mais, em menos 
palavras, do que a prosa. (Virgílio)

– Cala-te primeiro se queres que os 
outros se calem. (Séneca)

– Não há sentido em orar pela manhã 
como um Santo e viver durante o dia como 
um bárbaro. (Alexis Carrel)

– O prazer dos grandes homens 
consiste em poder tornar os outros felizes. 
(Pascal)

– Não nos libertamos de um hábito, 
atirando-o pela janela fora; é preciso 
fazê-lo descer a escada, degrau a degrau. 
(Mark Twain)

– É preciso procurar não construir uma 
sociedade na qual ninguém conte para 
nada, a não ser o político ou o funcionário. 
(Sir Winston Churchill)

– No mundo não existe maior loucura 
do que um homem entrar em desespero. 
(Miguel Cervantes)

– Cuidado com as pequenas despesas: 
uma fenda diminuta pode fazer afundar um 
grande navio. (Benjamin Franklin)

– Eu creio que os homens que vivem 
para os outros conseguirão, um dia, 
reconstruir o que os egoístas destruíram. 
(Luther King)

– Toda a gente pensa em mudar a 
humanidade, mas ninguém pensa em 
mudar-se a si esmo. (Tolstoi)

– No mundo existe suficiente riqueza 
para as necessidades do homem, mas não 
chega para a sua ambição. Gandhi)

– Os homens rejeitam os seus profetas e 
destroem-nos, mas amam os seus mártires 
que eles próprios mataram. (Dostoievsky)
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NOTÍCIAS DA JUNTA

Espaço ATL

A Junta de Freguesia tem constatado a 
necessidade de prolongar as Actividades de 
Tempos Livres – ATL – durante o período 
das férias escolares de Verão. Assim sendo, 
o espaço ATL funcionará também durante 
as férias. As inscrições terminam no final 
do mês de Maio e podem ser feitas na sede 
da Junta ou no espaço ATL.

Actividades Culturais

O festival do Rancho Folclórico da 
Casa do Povo de Aguçadoura irá realizar-
se no dia 1 do mês de Junho, no Centro 
Cultural e Desportivo de Aguçadoura.

A Escola de Música fará mais uma audi-
ção, no próximo dia 8 de Junho, no Centro 
Cultural e Desportivo de Aguçadoura.

As Festas da nossa cidade aproximam-
-se, sendo este ano um ano de Cortejo 
Etnográfico de São Pedro, pelo que a 
nossa vila também marcará presença com 
os seus usos e costumes, e as suas tradições.

No passado dia 29 de Abril decorreu, 
na sede da Junta de Freguesia, uma 
Conferência relativa ao Cancro da Mama. 
O Dr. Álvaro Teixeira e o Dr. Fernando 
Martins trataram de toda a problemática 
ligada ao diagnóstico e tratamento desta 
doença que é a primeira causa de morte na 
mulher.

Passeio do Jornal “Terra Viva”

O passeio – convívio do nosso jornal 
decorrerá, como habitualmente, no 
próximo dia 10 de Junho. Desde já ficam 
convidados todos os colaboradores desta 
nossa publicação.

Praias

A habitual operação de Limpeza da 
nossa Praia decorrerá durante a manhã do 
dia 1 de Junho, com a habitual concentração 
junto ao cruzeiro. Apela-se à colaboração 

de todos para ajudar na limpeza e asseio da 
nossa praia. Todos os grupos associativos 
serão convidados a colaborar, assim como 
todas as pessoas de boa vontade.

Brevemente será afixado EDITAL para 
a concessão da exploração do Bar da Praia 
para o próximo Verão. Os interessados 
devem procurar obter informações na 
Junta de Freguesia.

As nossas praias foram contempladas 
com o Galardão de Praia com Bandeira 
Azul, marca de excelência e qualidade 
balnear.

Iluminação Pública

A iluminação pública carece de 
bastantes reparações, uma vez que desde 
o início do ano, a sua manutenção é quase 
inexistente. É com muita tristeza que a Junta 
constata que muitas lâmpadas se encontram 
apagadas, prejudicando a qualidade de 
vida de todos os Aguçadourenses. Muitos 
têm sido os esforços da Junta para que esta 
situação seja resolvida, mas com muito 
poucos resultados.

Centro Cultural e Desportivo

As obras que estão a decorrer no 
Centro Cultural e Desportivo são para a 
construção de uma cozinha e bar de apoio 
ao pavilhão multiusos. Esta obra deve 
estar concluída no segundo aniversário da 
Vila, assim como a colocação do Piso para 
a prática desportiva no pavilhão. Assim 
sendo, brevemente o CCDA estará dotado 
com todas as condições para as quais foi 
pensado.

Comemorações
do segundo aniversário da Vila

Brevemente serão divulgadas as diver-
sas iniciativas para comemorar o aniver-
sário da nossa jovem Vila. Muitas serão as 
surpresas!

Alexandre Furtado

Isto não é superstição
Sob o título em epígrafe, publicou há 

pouco o conceituado Jornal católico “A 
Ordem”, do Porto, um pequenino trecho 
deveras curioso, que nos deixa perplexos 
depois de o lermos.

Transcrevêmo-lo por nos parecer que vai 
despertar a curiosidade em todos os nossos 
leitores.

“Quando, a 13 de Maio de 1980, na Praça 
de S. Pedro, em Roma, o Papa João Paulo II 
sofreu uma tentativa de assassinato pela mão 
do turco Ali Agca, apesar da gravidade dos 
ferimentos, o Santo Padre sobreviveu.

Quem viu as radiografias do trajecto da 
bala, pôde verificar que ela ia direitinha à aorta 
abdominal (se acertasse a hemorragia seria 
tão forte que era humanamente impossível 
a salvação) e, a dois ou três centímetros, 
flectiu e, apesar de  causar muitos estragos, 
foi possível salvar o Santo Padre, como é do 
conhecimento geral – mas ali andou a mão 
de Nossa Senhora.

Ali Agca disse certa vez: ‘O assassinato 
foi planeado ao pormenor, tudo foi pensado; 
faltou uma coisa que ninguém imaginava e 
que eu agora entendo: era o dia 13’.

Mas o curioso é que o número 13 aparece 
com frequência na vida de João Paulo II. 
Vejamos:

O Papa faleceu a 2-4—2005 – 2+4+2 
+5=13

Foi o 256.ª Papa – 2+5+6=13
Iniciou o Papado com 58 anos – 8+5=13
Faleceu aos 85 anos – 8+5=13
O seu Papado durou 9031 dias – 9+3 

+1=13
Faleceu na 13.ª semana de 2005
Faleceu às 21h37m – 2+1+3+7=13

Mas há mais – agora com o Papa Francisco
Papa argentino – 13 letras
Papa Francisco – 13 letras
Dia em que foi eleito – dia 13
Data 13-3-2013 – 1+3+3+2+1+3=13
Ano – dois mil e 13
Neste momento alguém disse: só faltava 

o Papa ter 13 anos, mas ele tem 76, logo 
7+6=13.”

Para reflectir.
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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

(Continuação da primeira página )

muitas vezes os nossos antepassados de quem descendemos com muito prazer e um 
certo orgulho até.

À distância de 23 anos, recordamos que foram várias vezes que, no início, tivemos 
algumas dificuldades em buscar matéria editorial para a feitura deste pequeno jornal, 
dada a escassez de notícias e de elementos literários neste pequeno meio, pelo que 
recorremos com frequência a dados históricos sobre a formação desta porção de povo 
e a origem do nome de Aguçadoura, que remonta aos primórdios da nacionalidade. 
Tudo isso está registado nos primeiros números do “Terra Viva”, que a nossa Au-
tarquia conserva com desvelo nos seus arquivos.

Além disso, tudo o que de relevante diz respeito à nossa terra, durante os 80 anos 
que conta como freguesia independente, tem sido devidamente pesquisado e depois 
publicado no nosso jornal, para que os mais velhos recordem os acontecimentos mais 
marcantes e os mais novos tomem conhecimento da forma como viveram os seus an-
tepassados e das suas obras e façanhas de que eles foram capazes de concretizar.

Por várias vezes temos afirmado que este pequeno órgão de informação local, 
sempre que é editado, chega a todas as famílias, independentemente da sua ideologia 
ou aderência política, tendo sido um elo de ligação entre todos os aguçadourenses.

Não podemos deixar de referir a importância e o interesse que este pequeno 
órgão de informação tem para os nossos emigrantes espalhados por vários países e 
continentes. São mais de três centenas de exemplares que enviamos sempre que o 
jornal sai, e a prova de que os nossos conterrâneos na diáspora o esperam e apreciam 
está bem patente nas suas ofertas para custear as despesas ocasionadas com a feitura 
e envio, as quais sempre publicamos.

O “Terra Viva” é ainda jovem, porém já com idade adulta.
Daniel Fontes

Já entrámos no 24.º ano de publicação

Bom-Humor

Correcção de notícia
do Brasil

Com pedido de correcção de notícia 
publicada no último número do nosso 
jornal, recebemos um e-mail, vindo 
daquele país, que  nos esclarece alguns 
pormenores que nos haviam chegado às 
mãos com incorrecções.

Assim, na dita notícia, onde se lê: “e 
o também jovem Daniel Fernandes dos 
Santos, filho do Sr. Manuel Rosa Dourado 
e de D. Maria de Fátima dos Santos Rosa”, 
deve ler-se:

E o também jovem Daniel Fernandes 
dos Santos Rosa, filho do Sr. Manuel 
Fernandes Rosa e D. Maria de Fátima dos 
Santos Rosa, terminou a licenciatura em 
Engenharia Electrónica.

Pelo lapso pedimos desculpa.

Mulheres ao Poder

D. Genoveva, viúva inconsolável, 
mandou erigir um mausoléu ao esposo e 
gravar na lápide a seguinte inscrição:

– É tão grande a minha dor que não 
posso viver.

Ao cabo de um ano, D. Genoveva 
contraía segundas núpcias e mandou 
acrescentar à inscrição: só.

*   *   *

Numas manobras militares, o sargento 
chama o soldado 27 e diz-lhe:

– Vês aquela estação de caminho de 
ferro? É necessário torná-la inutilizável 
pelo inimigo.

Uma hora mais tarde, o soldado 27 
apresenta-se, sorridente, perante o sargento 
e anuncia:

– Pronto, meu sargento; a estação já 
não tem utilidade para o inimigo.

– Parabéns. Como conseguiste isso?
– Foi fácil. Tenho aqui todos os bilhetes 

dentro do saco!
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PÁGINAS DA NOSSA HISTÓRIA
Os Portugueses na Grande Guerra

A Grande Guerra, assim denominada 
no princípio, mas mais tarde designada por 
1.ª Guerra Mundial, deflagrou na Europa, 
nos primeiros dias de Agosto de 1914 e 
só terminou com o Armistício em 11 de 
Novembro de 1918.

Este conflito, que alastrou a diversas 
partes do Mundo, envolveu mais de 65 
milhões de homens. Nele morreram cerca 
de 10 milhões de pessoas, fez 20 milhões 

de feridos, muitos dos quais inválidos 
para sempre, também muitos milhares de 
prisioneiros e desaparecidos.

Portugal tomou parte no conflito por 
via do Tratado ou Aliança que temos com 
a Inglaterra, desde há alguns séculos, mas 
só a partir do início de 1917, em cuja data 
começaram os embarques para França, 
em navios ingleses, sob a designação de 
Corpo Expedicionário Português.  Foram 
mobilizados cerca de 100 mil homens, dos 
quais pereceram cerca de 8 mil nos campos 
de batalha, mais de 30 mil feridos e muitos 
prisioneiros e desaparecidos.

De todas as batalhas em que os 
Portugueses tomaram parte, a mais mortífera 
e desastrosa foi a Batalha de La Lys, no 
Norte de França, que ocorreu no dia 9 de 
Abril de 1918, há 95 anos precisamente. 
Foi o maior desastre da história militar 
portuguesa, em que a 2.ª Divisão do 

C.E.P., com cerca de 20 mil homens, foi 
desbaratada pelas forças alemãs, muito 
superiores em número e material. Mas o 
desastre ficou marcado por uma história 
heróica: o soldado transmontano, de 
nome Aníbal Augusto Milhais, natural do 
concelho de Murça, sozinho, com a sua 
metralhadora e as dos outros que haviam 
tombado, continuou a disparar, travando o 
avanço alemão, cujas tropas julgavam tratar-

se de vários atiradores, tal era a destreza do 
português, que acabaria por ficar prisioneiro. 
Passou à história como o célebre “soldado 
milhões” e foi galardoado com a mais alta 
condecoração militar portuguesa.

No final desta terrível batalha, em que 
predominavam os combates a partir das 
trincheiras escavadas no solo, contaram-se 
cerca de 650 mortos portugueses, 6.600 
prisioneiros e muitos desaparecidos.

Foram vários os aguçadourenses que 
fizeram parte do Corpo Expedicionário 
Português e alguns deles tomaram parte 
activa na fatídica Batalha de La Lys. Falei 
com alguns sobre a Grande Guerra e, 
passados muitos anos, ainda se comoviam 

ao recordar esse dia em que a morte bailou 
sobre as suas cabeças, nessa terrível batalha 
travada nas trincheiras de Flandres.

Não consta que tenha morrido algum 
filho desta terra em combate. Nossa 
Senhora da Boa Viagem acompanhou-nos 
e trouxe-nos de volta, assim ouvi dizer a 
um veterano desse terrível conflito.

No dia 9 de Abril passado, no 95.º 
aniversário da Batalha de La Lyz, a Liga dos 
Combatentes evocou essa data no Mosteiro 
da Batalha, onde se encontra o túmulo do 
Soldado Desconhecido da Guerra de 1914-
-1918, no qual repousam as cinzas de dois 
heróis portugueses que ninguém sabe quem 
são; daí o título de desconhecido.

Sobre a lápide do túmulo estão gravados 
uns versos que imortalizam a alma e 
enobrecem a raça do Soldado Português.

Ei-los:

“Ao Soldado Desconhecido

Já não dormes aqui, ressuscitaste!
És a nova bandeira, és o troféu!
Às alturas do sol, erguido no Céu,
Para guiar a raça que salvaste!

O sangue, puro e bom, que derramaste
Lavou a mancha negra do labéu,
De medo e de traição, que se escondeu
Enquanto, heróico e forte, batalhaste!

Águias, descei, descei, andai de rastos…
Iluminai-lhe o ataúde, ó astros!
Vinde beijar-lhe, humildes, a mortalha,

Que este é irmão daqueles que caíram
No chão de Aljubarrota e ressurgiram
Na pedra rendilhada da Batalha!”

D. F.

Tropas portuguesas na Flandres
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Pensamentos

– A verdadeira riqueza de um homem é 
o bem que ele faz neste mundo. (Maomé)

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

– A paz vem de dentro de ti próprio; 
não a procures à tua volta. (Buda)

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

– A inveja, que tem os olhos vesgos 
para ver o bem, tem pulmões de aço para 
anunciar o mal. (Lemontier)

– Devemos sempre deixar passar uma 
noite sobre a injúria da véspera. (Napoleão)

– A perfeição do relógio não está em 
andar depressa, mas em andar regulado. 
(Vauvenarges)

– Nada existe tão alto que o homem, 
com força de vontade, não possa apoiar a 
sua escada. (Schiller)

– Antes de falar, pondera o que vais 
dizer e procura não dizer coisa de que hajas 
de arrepender-te. (S. Jerónimo)

– A ira não é mais do que uma loucura 
momentânea; por isso, controla a tua 
emoção ou ela controlar-te-á. (Horácio)

– Todo o homem que é alguém tem 
contra si todos aqueles que se desesperam 
de não ser alguma coisa. (Rastignac)

– Esperança! Eis o único remédio 
universal e barato para todos os males que 
afligem o homem. (Hannah Cowley)

– Quando passo o dia inteiro a trabalhar 
sempre se me depara um entardecer 
maravilhoso. (Goethe)

– O homem que perdoa ao seu inimigo, 
fazendo-lhe um benefício, parece-se com 
o incenso que perfuma o fogo que o 
consome. (Lokman)

– Não são as ervas más que afogam 
a boa semente, mas sim a negligência do 
lavrador. (Confúcio)

– Vi as fúrias das mulheres e as ondas 
do mar e lamento mais os maridos que os 
marinheiros. (Byron)

– Imita o menos possível a grande 
maioria dos homens em sua enigmática 
doença de complicar tudo. (René Char)

– Não são os médicos que curam, 
mas sim a natureza, consistindo a virtude 
daqueles em ajudar esta. (Hipócrates 
– médico grego a.C.)

– Não há propriamente uma idade da 
velhice. É-se velho quando se começa a 
agir como velho. (Georges Clemenceau)

– Transforma uma árvore em lenha e 
poderá dar uma bela fogueira, mas já não 
dará flores nem frutos. (Rabindranath 
Tagore – poeta hindu)
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A Revolução de Abril
Comemorou-se, há dias, a revolução 

militar de 1974, desta vez sem grande 
“pompa nem circunstância”, por via da 
grave situação económica, financeira e 
social que o País atravessa.

Quando se fala sobre esta revolução, 
também conhecida pela “revolução dos 
cravos”, logo se pensa no regime ditatorial 
deposto, em que não havia liberdade de 
expressão nem partidos ou associações 
políticas, do que só se lembram bem as 
pessoas com mais de 55 anos de idade.

Era verdade isso, mas é caso para dizer 
que nem o regime anterior era tão negro 
como o pintam, nem a democracia que se 
lhe seguiu foi o “país das maravilhas” que 
os políticos de então prometeram solene 
e publicamente em discursos oficiais e 
comícios políticos.

As pessoas com idade inferior àquela 
não se recordam ou desconhecem mesmo 
o que se passou nos dois anos seguintes à 
revolução. A esquerda radical, irresponsável 
e utópica, tomou conta do poder com a 
conivência e colaboração dos militares, 
oportunistas uns, irresponsáveis e ingénuos 
outros, instalando-se no País um autêntico 
caos político e social, que se estendeu 
mesmo às aldeias mais isoladas. Fizeram-
-se perseguições de toda a ordem sobre 
todos quantos se julgava terem conotação 
com o regime deposto, com prisões arbi-
trárias, ocupação de quintas e herdades, 
empresas e fábricas, casas devolutas ou 
terrenos não ocupados.

Foram soltos cento e poucos presos por 
razões políticas, mas foram presas mais de 
2.000 pessoas, sem culpa formada, cuja 
acusação era tão banal quanto ridícula: 
“por constituir perigo para o processo 
revolucionário em curso – o famoso Prec 
de que os mais velhos se recordam. O 
caso mais flagrante e mediático desta 
acusação foi a do general Kaúlza de 
Arriaga, que havia sido Comandante-
-Chefe das F. A. em Moçambique, e 
que esteve detido durante 16 meses.

No Verão de 1975, o chamado “Verão 
quente” da revolução, a situação chegou  
ao rubro. A Rádio Renascença, Emissora 

Católica Portuguesa, foi usurpada e ocupada 
por extremistas de esquerda, pondo-a ao 
seu serviço com ataques frontais à Igreja 
e aos católicos. Até as peregrinações, em 
Fátima, eram controladas e vigiadas pelas 
tropas comandadas por oficiais conotados 
com os extremistas.

O povo do Norte não aguentou mais a 
humilhação e, num certo domingo desse 
Verão, juntaram-se, em Braga, mais de 300 
mil pessoas, que assaltaram e incendiaram 
a sede dos comunistas, numa manifestação 
gigantesca contra a ditadura extremista 
após a revolução de Abril. Esse grito 
de revolta alastrou-se às vilas e cidades 
vizinhas, encaminhando-se depois para 
o Sul, onde, em Rio Maior, foi cortada a 
estrada nacional que dá acesso à capital.

O ambiente social e político tornou-se 
escaldante e, em 25 de Novembro de 1975, 
as forças anárquicas de extrema esquerda 
tentaram arrastar o País ainda mais para 
a “zona vermelha”, fazendo reforçar o 
seu poder. Foi aí que o Regimento de 
Comandos, sob a “batuta” do coronel Jaime 
Neves, há pouco falecido, puseram termo 
à aventura extremista. Só depois foram 
postas em liberdade as várias centenas 
de pessoas, presas sem uma acusação 
consistente, que não fosse a de serem 
“perigosos para a democracia”.

Enquanto este clima de quase guerra civil 
decorria no País, em Angola e Moçambique 
o ambiente era também de autêntico caos, 
apesar de os políticos responsáveis terem 
apelidado a saída daqueles territórios de 
“descolonização exemplar”. As nossas 
tropas foram desarmadas por ordem 
dos nossos governantes e regressaram 
humilhados pelos soldados dos movimentos 
de libertação. No porto e aeroporto de 
Luanda, assim como nos de Moçambique, 
apinhavam-se milhares e milhares de 
pessoas, na ânsia de conseguirem transporte 
para Portugal, deixando “teres e haveres” 
para salvar a vida, num cenário de 
autêntico caos.

É esta uma análise muito sucinta do 
que foram os primeiros dois anos pós-
revolução, mas muitos outros factos de 
extrema gravidade na vida dos Portugueses 
podiam aqui ser narrados.

Estas verdades nunca são apresentadas 
às gerações mais novas, antes lhes mostram 
um quadro colorido, com cravos nas 
espingardas e as “conquistas inalienáveis” 
que a revolução lhes trouxe.

Mas a História encarregar-se-á de 
registar os factos.

D. F.

O nosso Parque de Lazer
na Imprensa

Num artigo de opinião, num jornal 
poveiro, o articulista fez referência ao 
parque de lazer de Aguçadoura, com 
particular destaque para a notícia 
que, segundo ele, leu na imprensa 
local sobre o ajuntamento de várias 
pessoas da nossa terra, que se uniram 
para dar um arranjo no espaço que a 
nossa autarquia converteu numa área 
aprazível para o lazer.

Na devida altura demos notícia  
desse facto e é oportuno lembrar que 
o nosso parque vai-se enriquecendo 
aos poucos, agora com a plantação de 
árvores e a relva que já nasceu em 
vários pontos, tornando a paisagem 
cada vez mais agradável.

É bom que a nossa terra seja 
referenciada na imprensa pelos 
melhores motivos.

Sarau da Academia
Ginásio de Aguçadoura

No passado dia 27 de Abril 
decorreu o “Sarau AGA” no Pavilhão 
Multiusos, com o objectivo de 
angariar fundos para o Centro Social 
e Paroquial de Aguçadoura.

O evento contou com a parti-
cipação de uma centena de alunos 
da Academia Ginásio de Aguçadoura, 
com idades entre os três e os quarenta 
anos, nas modalidades de: Ballet, 
Aeróbica, Step, Ritmos Latinos e 
Hip Hop.

Desta forma, as cerca de 400 
pessoas presentes no público tiveram 
a oportunidade de apreciar um 
harmonioso espectáculo de dança, 
contribuindo para o Centro Social e 
Paroquial. A Academia agradece a 
todas as entidades envolvidas, assim 
como aos pais e alunos que tornaram 
estes momentos possíveis. 
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RUI COSTA continua a vencer

Campeonato Inter-Freguesias

Campeonato Nacional da II Divisão B

por  Daniel Fontes

F u t e b o l

Esta prova de nível concelhio 
está prestes a chegar ao fim. As 
nossa equipas tiveram uma prestação 
razoável, que se pode considerar 
positiva.

O mês de Abril para o nosso 
conterrâneo Rui Costa, depois da 
recuperação da queda que sofreu na 
prova Paris-Nice, foi de alegrias e 
triunfos, o que lhe proporcionou um 
começo de temporada em grande, 
ao serviço da equipa espanhola 
Movistar.

Começou por conquistar a Klássica 
da Primavera, em Amorebieta, no País 
Basco (Espanha), ombreando com 
corredores de nível mundial.

Depois, alcançou o 9.º lugar na 
Clássica de Liége-Bastogne-Liége 
(Bélgica), num universo de muitos 
corredores de nomeada internacional.

Finalmente, obteve a 3.ª posição na 
geral, no Tour da Romandia (Suíça), 
com uma prestação de grande nível, 

A presente temporada chegou ao seu 
termo, com a última jornada realizada 
em 28 de Abril findo, em que o Varzim  
Sport Clube defrontou a turma do 
Vizela, no campo deste, e venceu pelo 
resultado de 2-3, consolidando assim a 
sua posição classificativa e ficando-se 
pelo meio da tabela.

O comportamento competitivo da 
equipa varzinista neste campeonato foi 
muito irregular, visto que perdeu vários 
pontos no seu terreno com adversários 
que estavam ao seu alcance, mas 
ganhando alguns em jogos fora de 
“casa”, como foi o caso da última 
jornada com o nada fácil Vizela, 
classificado nos lugares cimeiros. A sua 
defesa foi a terceira melhor classificada 
neste campeonato, não obstante ter 
permitido o empate em alguns jogos 
mesmo nos segundos finais, quando 

Assim, os Seniores ocupam o 2.º 
lugar na classificação e, no dia 26 de 
Maio, pelas 10h00, vão disputar a final 
da Taça da Póvoa com o Aver-o-Mar. 
Pede-se todo o apoio para a nossa equipa.

Os Juvenis posicionam-se no 6.º 
lugar, os Infantis na 12.ª posição e os 
chamados Escolinhas na 9.ª, com uma 
façanha registada nesta temporada: 
participaram no Torneio de Laundos 
com outras equipas congéneres (dos 
8 aos 10 anos) e venceram-no; na 
meia-final derrotaram os do Varzim por 
1-0 e na final os do Laundos, também 
por 1-0.

Na categoria dos chamados 
“Traquinas” (dos 6 aos 8 anos) os 
nossos miúdos também venceram o 
respectivo torneio com os seguintes 
resultados: Aguçadoura, 4 x Benfica, 
0; Aguçadoura, 2 x Varzim, 2, com 5-4 
nas grandes penalidades.

Parabéns aos nossos atletas de 
palmo e meio.

A Direcção do Aguçadoura Futebol 
Clube deixa aqui um agradecimento 
aos respectivos treinadores que, duma 
forma gratuita, ocupam os tempos 
livres dos atletas mais jovens.

Informa, também, os pais com 
crianças de idades entre os 6 e os 
10 anos que há treinos no campo de 
futebol, às terças e quintas dos 8 aos 10 
anos, e às sextas-feiras dos 6 aos 8.

Os treinos são gratuitos e realizam-
-se pelas 19h00.

preparando-se já para a Volta à Suíça, 
que ganhou no ano passado, como é 
do conhecimento geral.

“Terra Viva” felicita o Rui por estes 
êxitos, desejando-lhe outros mais nesta 
temporada que decorre.

a vitória era mais esperada; por isso 
não admira que tenha sido o campeão 
dos empates, com nada menos de 
dezasseis.

Importa agora a preparação para 
a nova época, que se avizinha difícil 
em termos financeiros, a avaliar pela 
situação conhecida no começo deste 
campeonato que terminou.


