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Celebração do 2.º Aniversário da Elevação a Vila
No penúltimo fim-de- 

-semana do passado mês de 
Junho, a Junta de Freguesia 
levou a cabo um programa 
comemorativo dos dois 
anos de elevação da nossa 
freguesia à categoria de 
Vila, aproveitando o ensejo 
para fazer inaugurações e 
prestar homenagem a duas 
personalidades que, não 
sendo daqui naturais, estão 
ligadas ao progresso e à 
evolução desta terra.

Assim, no primeiro dia 
das comemorações, sexta-
-feira, na sede da Junta 
de Freguesia, teve lugar 
uma sessão solene em que 
o Presidente, Dr. Sérgio 
Cardoso, usou da palavra, 
dissertando sobre o seu 
percurso durante os três 
mandatos que em breve terminam e sobre 
os melhoramentos que foi possível fazer 
na nossa terra durante esse período, com 
a colaboração da Câmara Municipal, 
sempre indispensável. Recordou, também, 
o trajecto percorrido pela autarquia desde 
que iniciou o processo que nos conduziu 
à conquista do estatuto de vila, há 
precisamente dois anos.

Porém, o fim principal daquela sessão 
era a homenagem ao Rev. Pe. João Eiró, 
nosso pároco há 21 anos, e ao Presidente 
da Câmara, Dr. Macedo Vieira, prestes a 
abandonar o cargo depois de 20 anos à 
frente da autarquia poveira.

Para fazer a apresentação e descrição 
curricular do Rev. Pe. João Eiró foi 
indicado o responsável pelo jornal “Terra 
Viva”, que descreveu, a traços largos, 
o seu perfil de sacerdote, desde a sua 
ordenação, em 1959, até à sua vinda para 
esta comunidade paroquial, em 19 de 
Setembro de 1992, fazendo alusão às suas 
actividades aqui desenvolvidas, tanto no 
campo pastoral como no aspecto social.

O Dr. Paulo Almeida, nosso conterrâ-
neo, apresentou um trabalho detalhado 
e exaustivo sobre a personalidade e o 
carácter do Dr. Macedo Vieira como 
homem, como médico e como autarca.

Ambos os homenageados agradeceram 
as palavras que lhes foram dirigidas, após 
o que receberam das mãos dos nossos 
autarcas um quadro em prata com seus 
nomes e respectivos cargos, mais um 
diploma com dizeres alusivos ao acto, 
cujo momento foi muito aplaudido pela 
assistência que enchia por completo o 
salão da Junta.

No segundo dia, sábado, foi inaugurado 
o Pavilhão Multiusos, que beneficiou de 
um novo piso especial, assim como a 
cozinha agora construída em anexo, que 
constituem melhoramentos importantes 
para a nossa terra. Estiveram presentes ao 
acto o Presidente e o Vice-Presidente da 
Câmara, a Junta e Assembleia de Freguesia 
e muitas pessoas que quiseram associar-se 
ao acto. Ainda no decorrer do evento houve 
várias manifestações lúdico-desportivas, 

como exibição de karatecas 
do Centro de Karaté de 
Aguçadoura, actividades 
de dança, a actuação do 
Rancho Folclórico e ainda 
um jogo de futebol.

Finalmente, no terceiro 
dia das comemorações, 
domingo, pelas 9h00, foi 
celebrada missa solene de 
acção de graças, perante 
numerosa assembleia, após 
o que foi lançada uma 
salva de morteiros, que 
coincidiu com o hastear da 
bandeira de Nossa Senhora 
da Boa Viagem a anunciar 
as festividades que se 
aproximam em sua honra. 
Uma coincidência feliz, 
portanto.

S e g u i d a m e n t e  e 
para encerramento das 

comemorações, foi inaugurado e aberto ao 
público o novo parque de lazer, junto ao 
campo de futebol, um espaço com cerca de 
35.000 m2. Estiveram presentes novamente 
o Presidente e Vice-Presidente da Câmara 
e Presidente da Assembleia, assim como a 
Junta e Assembleia de Freguesia. À tarde, 
apesar da nortada violenta, houve animação 
popular, com música e uma boa merenda 
numa zona abrigada do parque.

D. F.

Os elementos da Junta de Freguesia com os dois homenageados

RUI COSTA
volta a ganhar
a Volta à Suíça

(última página)



� — TERRA VIVA

Publicamos mais uma lista de 
nomes de amigos do “Terra Viva”, 
que contribuíram com donativos para 
custear as despesas com a sua feitura e 
envio, cujo gesto a Junta de Freguesia 
agradece.

Manuel Eusébio Matias (Brasil) 100,00 €
Carolina Dias de Carvalho (Brasil) 20,00 €
Joaquina Carvalho da Silva (Brasil) 15,00 €
Preciosa Dias de Carvalho (Brasil) 15,00 €
Joaquim Ferreira Vilar 20,00 €
Avelina Rabalda 10,00 €
Avelino Valentim 5,00 €
Maria Elisa Correia Alves 10,00 €
Maria Manuela Campos 5,00 €
Maria Rosa Almeida (França) 20,00 €
Anónimo 3,00 €
Manuel Moreira da Silva 10,00 €
Maria Pereira 5,00 €
Delfim 2,50 €
Jonas Novo 5,00 €
Anónimo 5,00 €
Manuel Francisco Dias 5,00 €
Manuel Leites Matias (França) 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.

Decorreu com o mesmo brilho e a 
mesma dignidade dos anos anteriores 
a celebração da solenidade religiosa do 
Corpo de Deus, no dia 2 de Junho, 
domingo, dia em que fizeram a sua 
Primeira Comunhão várias dezenas de 
crianças, acompanhadas e orientadas pelas 
catequistas que fizeram um bom trabalho 
de preparação ao longo do ano. Esta 
cerimónia decorreu na Eucaristia Solene 
das 11h00 e foi muito participada pela 
vasta assembleia.

Celebração da Profissão de Fé
No passado domingo, dia 7 de Julho, 

celebrou-se na nossa igreja, na Eucaristia 
das 11h00, a Profissão de Fé (Comunhão 
Solene), de várias dezenas de adolescentes, 
que foram devidamente preparados pelas 
respectivas catequistas ao longo do ano.

Às cerimónias, que foram abrilhantadas 
pelo Grupo Coral da paróquia, assistiu 
uma vasta assembleia, onde se contavam 
os pais, padrinhos e demais familiares dos 
adolescentes.

Festa do Corpo de Deus
De tarde realizou-se a Procissão Euca-

rística, na qual se incorporaram todas as 
Confrarias e Associações religiosas, assim 
como as crianças da Primeira Comunhão 
e várias centenas de pessoas. O percurso 
foi feito pela parte sul da freguesia, cujos 
moradores construíram um belíssimo 
e artístico tapete de flores, como aliás 
nos anos anteriores. Finda a procissão, 
realizaram-se na igreja as cerimónias de 
encerramento, com um sermão proferido 
por um competente orador sacro.
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MOVIMENTO PAROQUIAL

Baptismos

EM JUNHO

15 – Julieta Palmeiro dos Santos, 
filha de José Carlos Ferreira dos Santos 
e de Héléne Marie Cavalheiro Palmeiro, 
residentes na Rua do Fieiro.

16 – Pedro Serra Pinheiro, filho de 
Marcelino Andrés Rodrigues Pinheiro e de 
Ana Margarida de Oliveira Serra Pinheiro, 
residentes na Rua Novo Horizonte – 
Aguçadoura.

EM JULHO

07 – Leonardo Dias Valentim, filho 
de Miguel Otílio Valentim Torres e de 
Marina Dias Torres, residentes na Rua 
do Rio.

07 – Francisco Martins Ribeiro, filho 
de Carlos Manuel da Costa Ribeiro e de 
Eduarda Marisa dos Santos Martins Ribeiro, 
residentes na freguesia da Estela.

Casamentos

EM MAIO

18 – Tiago André Lima Lopes, de 
30 anos, de Aver-o-Mar, filho de Mário 
Gonçalves Fernandes Lopes e de Maria 
Celeste Lima Rosa, com Sandra Cristina 
Fernandes Torres, de 26 anos, desta 
freguesia, filha de Manuel Martins Torres 
e de Maria Celestina Lomba Fernandes 
Torres.

EM JUNHO

08 – Pedro Fernando Vareiro Sotto-
mayor, de 24 anos, de Vila do Conde, filho 
de Pedro José Sottomayor e de Maria de 
Lurdes Gomes Vareiro Sottomayor, com 
Susana Silva do Padre, de 23 anos, desta 
freguesia, filha de Octávio Vieira do Padre 
e de Maria da Conceição Lima da Silva 
do Padre.

Falecimentos

EM MAIO
06 – O menino Matias do Paço Dias 

Oliveira, com um ano de idade, filho 
de Raul Alberto Martins Oliveira e de 
Gracinda do Paço Dias, residentes na Rua 
de Sto. André de Baixo.

09 – Maria da Conceição  Gomes 
Alves, com 74 anos de idade, casada com 
Joaquim Martins Catarino, residente que 
foi no Loteamento Social.

09 – Florindo Boucinha Gomes, com 
86 anos de idade, casado com Belmira 
Gomes Miana, residente que foi na Rua 
Fiéis de Deus.

17 – Luís Moreira da Costa, com 
80 anos de idade, casado com Maria 
Campos de Sá, residente que foi no Beco 
da Caturela.

28 – Maria de Araújo Ferreira, com 
67 anos de idade, natural de Minhotães 
– Barcelos, mas residia na Rua da Paz, 
em Aguçadoura.

31 – José Gomes Moreira, com 86 
anos de idade, casado com Alice Gomes 
Machado, residente que foi na Rua da 
Aldeia.

EM JUNHO
02 – Carolina Eusébio Zeferino, 

com 83 anos de idade, viúva de Manuel 
Moreira Eusébio, residente que foi na 
Viela do Fieiro.

06 – Maria Fontes da Costa, com 89 
anos de idade, viúva de Manuel Fernandes 
Ferreira, residente que foi na Rua da 
Boucinha.

07 – Ana Martins Eusébio, com 93 
anos de idade, viúva de Agostinho José 
Ferreira Pires, residente que foi na Rua 
da Ilha.

12 – Maria da Liberdade da Silva 
Fontes, com 79 anos de idade, viúva de 
Manuel Inácio Fontes, residente que foi na 
Rua da Areosa.

13 – Emília Campos de Sá, com 85 
anos de idade, solteira, natural de Laundos, 
mas residia na Rua das Barranheiras, em 
Aguçadoura.

16 – Manuel Gomes Lopes, com 87 
anos de idade, casado com Maria Amélia 
Martins de Amorim, residente que foi na 
Rua das Flores.

EM JULHO
02 – Laurinda Garcia do Vale, com 

86 anos de idade, viúva de Manuel da 
Silva Oliveira, residente que foi na Rua 
da Paz.

03 – Jonas Gonçalves Frasco Novo, 
com 76 anos de idade, casado com Maria 
Alves Boucinha, residente que foi na Rua 
da Codixeira.

07 – Joaquina Dourado  Fontes, com 
68 anos de idade, viúva de Manuel Moreira 
da Silva, residente que foi em Aver-o-Mar.

ANIVERSáRIO DOS MAIS IDOSOS
Como temos feito sempre 

nos números anteriores, também 
neste registamos o aniversário de 
dois nossos conterrâneos que já 
ultrapassaram a barreira dos 90 anos. 
São eles:

A D. Júlia da Silva Ribeiro, que 
completou 91 anos de idade no dia 
28 de Maio último, residente na  Rua 
da Codixeira; e o Sr. Inácio Francisco 
Valentim, que celebrou o seu 97.º 
aniversário no dia 21 de Junho findo, 
residente na Rua da Caturela.

A estes nossos conterrâneos 
"Terra Viva" apresenta os parabéns 
e deseja-lhes ainda muita vida.
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NOTÍCIAS BREVES

À semelhança do que aconteceu já com 
outro candidato, a Dra. Elvira Ferreira, 
cabeça de lista pelo Partido Socialista nas 
eleições autárquicas à Câmara da Póvoa, 
visitou as instalações do novo Centro Social 
Paroquial de Aguçadoura, no dia 7 de Junho 
findo, acompanhada do seu grupo candidato 
e demais elementos daquele partido.

Foi recebida por elementos da Direcção 
do Centro Social que a esclareceram sobre 
as preocupações e objectivos que têm em 
vista, principalmente no que concerne à 
abertura das instalações para as valências 
do Lar de Idosos, Centro de Dia e Apoio 
Domiciliário, o que acontecerá ainda no 
decorrer do ano em curso.

Candidata autárquica visita o Centro Social Paroquial

Início oficial das Festas da Padroeira
Com o hastear da bandeira de Nossa 

Senhora da Boa Viagem, no dia 23 de 
Junho, domingo, iniciaram-se oficialmente 
as festividades em honra da nossa Padroeira.

O acto coincidiu com o final da missa 
solene e comemorativa do 2.º aniversário 
da elevação de Aguçadoura à categoria de 
Vila, e a salva de morteiros lançada logo 
de seguida deu um tom ainda mais festivo 
à cerimónia.

Estiveram presentes todos os membros 
da Comissão de Festas, conforme documenta 

a foto que juntamos, assim como elementos 
da autarquia e algumas centenas de 
pessoas que, após as cerimónias religiosas, 
esperaram para ver.

A Comissão de Festas conta com a 
colaboração de todos para as actividades 
que se aproximam nas festividades em 
honra de Nossa Senhora da Boa Viagem, 
o que desde já agradecemos.

P’la Comissão de Festas
Jorge Manuel Soares Rosa

Estão abertas as inscrições no Centro Social Paroquial
Conforme já foi anunciado nos avisos 

das missas dominicais, o Centro Social 
Paroquial de Aguçadoura está disponível 
para receber inscrições das pessoas idosas 
que estejam interessadas em frequentar 
aquela instituição, no Centro de Dia, a 
abrir no decorrer do ano em curso, altura 

em que começará também a funcionar o 
Apoio Domiciliário.

O Centro Social faz saber, também, que 
ainda existem vagas para a frequência de 
crianças na Creche e no Jardim de Infância, 
para o próximo ano lectivo, que tem início 
no próximo mês de Setembro.

A VISITA DOS NOSSOS EMIGRANTES
A gente da nossa terra, desde que 

nos conhecemos, foi sempre um povo 
dado à emigração, em busca de um nível 
de vida melhor para si e para os seus. 
Até ao final da década de 50 do século 
passado, o destino era quase sempre o 
Brasil, onde se fala a mesma língua e 
a moeda era sempre mais valiosa que a 
nossa. Daí alguns terem feito fortuna.

A partir do início dos anos 60, os 
aguçadourenses, à semelhança do que 
se passava um pouco por todo o País, 
emigraram às centenas para vários 
países da Europa, com predominância 
para França.

Os que rumaram à Europa, com 
facilidade vêm cá de visita e agora mais 
de uma vez por ano; porém, os que se 
fixaram no Brasil não têm as mesmas 
condições, pois separa-os a imensidão 
do Oceano Atlântico, cuja travessia, 
há 50 anos, era feita quase sempre de 
navio.

Todo este arrazoado vem a propósito 
de, no passado mês de Junho, termos 
sido visitados por duas irmãs, nossas 
conterrâneas, de seus nomes Carolina 
e Preciosa Dias de Carvalho que, em 
1961, rumaram ao Brasil com os demais 
familiares e a cujo embarque assisti, no 
Porto de Alcântara, em Lisboa. Embora 
ambas já tivessem vindo a Portugal, não 
via a Carolina desde o seu embarque, na 
altura com 18 anos de idade. Passado 
mais de meio século, não a reconheci 
no primeiro momento, mas depois a 
conversa prolongou-se por muito tempo, 
como não podia deixar de ser, com 
tantas coisas para contar. Falei-lhes do 
nosso jornal “Terra Viva” e elas fizeram 
questão de oferecer um donativo para 
começarem a recebê-lo.

Muitos outros conterrâneos nossos 
estão radicados naquele país-irmão, 
desde os anos 50, alguns dos quais 
nunca mais vi nem contactei, apesar de 
saber que ainda vivem.

Àquelas minhas parentes, que o são 
de verdade, assim como a outros seus 
familiares também lá emigrados, envio 
um abraço amigo, com sinceros votos 
de muitas felicidades.

D. F.
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NOTÍCIAS DA JUNTA

As comemorações do II Aniversário 
da elevação da nossa terra à categoria de 
vila decorreram no fim-de-semana do dia 
22 de Junho – Dia da Vila de Aguçadoura 
– assunto que é destacado neste jornal. 

As comemorações iniciaram-se na 
sexta-feira, com a sessão de homenagem da 
Junta de Freguesia da Vila de Aguçadoura 
ao Rev. Pároco João 
Eiró e ao Exmo. Sr. 
Dr.  José  Macedo 
Vieira, presidente do 
Município da Póvoa 
de Varzim.

N o  s á b a d o ,  a 
Junta de Freguesia 
e  as  Associações 
presentearam-nos com 
um jogo de Futebol 
no novo Pavilhão 
Multiusos, que seria 
inaugurado durante 
a tarde na presença 

Praias
A época balnear já começou e as 

nossas praias já estão a ter uma frequência 
superior aos anos anteriores. As praias de 
Paimó e Santo André já abriram as suas 
concessões, possibilitando a todos aqueles 
que as frequentam que o possam fazer com 
a maior segurança e 
comodidade. Este ano 
foram galardoadas com 
a distinção mais valiosa 
– a Bandeira Azul, a 
juntar às bandeiras de 
Acessibilidade e Praia 
de Ouro.

A operação Todos 
pela nossa Praia 
decorreu no passado 
dia 1 de Junho, tendo 
contado com a presença 
de todos os grupos 
associativos da nossa 

terra, que colaboraram na limpeza dos 
nossos areais, desde o Campo de Futebol 
até Santo André. Um sincero e enorme 
agradecimento a todos quantos ajudaram 
a tornar as nossas praias mais aprazíveis 
e asseadas.

Comemorações do II Aniversário da Elevação a Vila
do Exmo. presidente do Município – 
Dr. Macedo Vieira, do Exmo. vice-presi-
dente – Eng. Aires Pereira, e do nosso 
presidente de Junta – Dr. Sérgio Cardoso. 

Durante a tarde fomos presenteados 
com diferentes actividades no interior do 
pavilhão, nomeadamente com demonstração 
de aulas de Karaté, Atletismo e Danças. 

No exterior a actuação do nosso Rancho 
Folclórico animou o final da tarde.

Este pavilhão já se encontra dotado de 
um piso para utilização diversificada, desde 
o desporto até aos espectáculos musicais, 
bem como para jantares de gala de diversos 
eventos que possam ocorrer. As infra-
estruturas de apoio ao Pavilhão também 
se encontram concluídas, nomeadamente a 
cozinha, bar de apoio e os balneários.

No domingo foi celebrada uma missa 
solene em homenagem a todos aqueles 
que contribuíram e contribuem para o 
crescimento e desenvolvimento da nossa 
terra, nunca esquecendo também todos 
aqueles que lutaram para o seu nascimento, 
em que marcaram presença todas as 
associações, a Junta e a Assembleia de 
Freguesia, bem como a Dra. Lucinda 
Delgado, em representação do Câmara 
Municipal, e o Dr. João Costa, presidente 
da Assembleia Municipal.

No mesmo dia fomos almoçar ao novo 
Parque de Lazer de Aguçadoura, que foi 
inaugurado durante a tarde na presença 
do Exmo. presidente do Município – 
Dr. Macedo Vieira, do Exmo. vice-presi-
dente – Eng. Aires Pereira, do presidente 
da Assembleia Municipal – Dr. João Costa, 
e do nosso presidente de Junta – Dr. Sérgio 
Cardoso. O dia foi bastante ventoso, talvez 
um dos mais ventosos deste Verão, mas foi 
com muita alegria que a nossa população 
inaugurou este nosso novo espaço que 
agora nasce, e que, tal como as plantas, 
precisa de alguns anos para o seu pleno 
desenvolvimento. 

Agradecimento final

A Junta de Freguesia agradece a todos 
aqueles que contribuíram para levar a cabo 
as nossas iniciativas, fazendo-as suas. Não 
querendo destacar ninguém em particular, 
deixamos aqui o nosso agradecimento 
a todas as nossas associações e a todos 
aqueles cidadãos anónimos que plantam 
árvores e que as regam, que oferecem 
pedras rústicas, que oferecem o seu 
trabalho, que soltam patos ou que, só 
pela sua presença, são vigilantes do nosso 
parque. O nosso muito obrigado!

Alexandre Furtado
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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

PROGRAMA RELIGIOSO

23 de Junho
10h00 – Hastear da bandeira de Nossa 

Senhora da Boa Viagem
20 de Julho

19h00 – Início da novena com Missa 
e Recitação do Terço

25 de Julho
21h00 – Missa e Procissão de Velas

27 de Julho
19h00 – Terço e Missa Vespertina abri-

lhantada pelo Grupo Coral 
Juvenil de Aguçadoura

28 de Julho
07h30 – Primeira Missa
08h15 – Entrada da Banda Musical de 

Golães – Fafe
11h00 – Missa Solene em honra 

de Nossa Senhora da Boa 
Viagem, abrilhantada pelo 
Grupo Coral de Aguçadoura

15h30 – Chegada da Fanfarra dos 
Escuteiros de Aguçadoura

16h00 – Saída, da Igreja Paroquial, da 
Majestosa Procissão de Nossa 
Senhora da Boa Viagem, 
acompanhada pela Fanfarra 
dos Escuteiros de Aguçadoura 
e Sermão em honra de Nossa 
Senhora da Boa Viagem, pro-
ferido por um distinto Orador 
(na praia)

25 de Agosto
10h00 – Descida da bandeira de Nossa 

Senhora da Boa Viagem

FESTEJOS POPULARES

6 de Julho
08h30 – Início do Aguçadoura Surf 

Spirit 2012
7 de Julho

08h30 – Início do segundo dia do 
Aguçadoura Surf Spirit 2012

21 de Julho
09h00 – Terceira Concentração de 

Bicicletas Antigas
10h00 – Desfile pelo percurso da 

Procissão da Nossa Senhora 
da Boa Viagem até à igreja, 
seguindo o passeio até à Póvoa

15h00 – Desfile e espectáculo musical 
com a participação de: Rancho 
Folclórico S. João Baptista de 

Nogueira (Braga); Rancho 
Folclórico e Cultural das 
Lavradeiras (S. Pedro de Vale); 
Rancho Folclórico Rosas de 
Maio (Febres – Cantanhede); 
Rancho Folclórico da Casa 
do Povo de Aguçadoura; 
Grupo de Hip-Hop Academia 
Ginástica de Aguçadoura

26 de Julho
08h00 – Salva de Morteiros anunciará 

as tradicionais Festividades
08h10 – Entrada do afamado grupo de 

Zés Pereiras de Barcelinhos, 
com Gigantones, que percor-
rerá as ruas da vila

22h00 – Noite de Baile com a Banda 
Top 5

00h30 – Sessão de Fogo de Artifício

27 de Julho
22h00 – Espectáculo Musical com 

Raquel Brasil
23h30 – Grande Espectáculo com 

Ricardo e Henrique
01h00 – Grande final de noite com 

imponente Sessão de Fogo de 
Artifício

28 Julho
22h00 – Início da Grande Noite com 

Emanuel
00h00 – Grandiosa Sessão de Fogo de 

Artifício

29 Julho
– Fecho das Grandiosas Festi-

vidades com a Monumental 
Corrida de Cavalos

Tradicionais Festividades em Louvor de Nossa Senhora da Boa Viagem
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Discurso do Presidente da Junta na Sessão Solene
Faz amanhã, 22 de 

Junho, dois anos que foi 
publicada no DR a elevação de Aguçadoura à 
categoria de Vila, por votação na Assembleia 
da República, em 6 de Abril de 2011. 
Para estas comemorações elaboramos um 
programa de três dias, sendo esta sessão 
solene o primeiro acto que tem para nós 
maior relevância no significado e conteúdo.

Aguçadoura foi-se afirmando ao longo do 
tempo como terra empreendedora, rica nas 
tradições, fiel aos seus ideais, caracterizada 
pela labuta e união dos seus povos. Foram 
apenas dois casais que, teimosamente, 
enfrentaram as adversidades climatéricas 
desta zona e, num gesto de valentia e acto 
de bravura, fixaram aqui a sua residência, 
dando origem ao lugar que mais tarde passou 
a freguesia e hoje é uma vila com todo o 
desenvolvimento que conhecemos. Para 
isso foi imprescindível a acção de autarcas, 
eclesiásticos, professores, educadores, 
associações e de todo o povo em geral, o que 
é de justiça recordar neste momento.

Aguçadoura foi também atingida pela 
reorganização administrativa das freguesias 
com junção a Navais, formando a União 
Aguçadoura/Navais. Parece que voltamos ao 
início da nossa história. Porém, os tempos 
são outros. A convivência interpessoal, os 
laços familiares, a realidade profissional, o 
desporto, a cultura, a rede viária, o intercâmbio 
comercial e mesmo a aproximação geográfica 
da zona urbana são factores positivos que 
irão contribuir para um bom entendimento 
e desenvolvimento no futuro. Para alguns 
isto ainda é muito controverso devido ao 
passado recente, porém, é altura de abandonar 
preconceitos e de dar as mãos para construir 
esta nova realidade que só terá êxito se 
houver compreensão e união de todos.

Há cerda de doze anos, iniciámos as 
comemorações do aniversário da criação da 
freguesia integrando nelas a homenagem a 
várias individualidades, historiadores, atletas, 
grupos financeiros, associações culturais 
e desportivas que se foram destacando e 
que de algum modo contribuíram para o 
engrandecimento de Aguçadoura. Há cerca 
de um ano achámos por bem transferir estas 
comemorações para o aniversário da elevação 
a vila.

Como a partir das próximas eleições autár-
quicas há uma realidade nova, encerramos 
este capítulo da nossa história com chave 
de ouro, homenageando duas personalidades 
muito diferentes entre si, mas muito próximas 
pelo serviço que prestam ao povo. O Pe. 
João Eiró, pároco desta terra, e o Dr. Macedo 
Vieira, Presidente da Câmara Municipal.

É um privilégio para mim presidir a este 
acto porque são dois grandes amigos, mas é 
sobretudo uma honra para a Junta de Freguesia 
da Vila de Aguçadoura homenagear estas 
duas individualidades neste aniversário.

O Sr. Pe. João chegou a Aguçadoura há 
cerda de vinte e um anos. Tinha uma tarefa 
difícil porque vinha substituir o pároco, 
Pe. Cândido Pedrosa, que tinha incutido 
nesta terra uma dinâmica que ainda hoje 

perdura. Mostrou logo ser uma pessoa afável, 
dedicada, humilde, dinâmica, persistente, 
um verdadeiro pastor que conquistou o 
coração dos Aguçadourenses. Manteve 
todas as actividades da paróquia, dando-lhe 
continuidade. Foi o principal responsável pela 
criação do escutismo na paróquia. Procedeu 
a várias obras de restauro na igreja. Foi o 
obreiro principal da construção do novo 
Centro Social e Paroquial, não tendo medo 
de enfrentar este desafio nos tempos difíceis 
que atravessamos.

Pelo seu trabalho, empenhamento, 
dedicação e entrega, a Junta de Freguesia 
da Vila de Aguçadoura, em nome de todo 
o povo, presta-lhe esta homenagem sincera 
e sentida neste 2.º aniversário da elevação 
de Aguçadoura a Vila, desejando-lhe as 
maiores felicidades e muitos anos de vida 
para continuar à frente dos destinos desta 
paróquia.

O Sr. Dr. Macedo Vieira, actual Presidente 
da Câmara, tem desde criança ligações 
afectivas a Aguçadoura pela proximidade do 
lugar onde passou parte da sua infância. Por 
outro lado, quando nas suas comunicações 
faz referência ao povo de Aguçadoura traça 
os maiores elogios destacando as nossas 
qualidades que a todos nos orgulha. Nestes 
anos à frente do Município proporcionou-
nos uma série de obras e infraestruturas que 
foram essenciais para melhorar a qualidade 
de vida da população. Quero lembrar a 
obra mais importante que foi o saneamento 
básico, em que Aguçadoura foi a primeira 
freguesia contemplada. A verba destinada 
à requalificação da Avenida Mouzinho 
foi aplicada no saneamento básico de 
Aguçadoura, sendo aquela obra concluída 
uns anos mais tarde. A abertura de novas 
ruas e sua pavimentação. O alargamento 
do Cemitério. A requalificação do largo do 
campo de futebol. O arranjo urbanístico do 
adro da igreja. A comparticipação das obras 
da Sede da Junta. A construção da Marginal 
com os passadiços pedonais. O pavilhão 
do Centro Cultural e Desportivo (antiga 
escola de Boucinha). A comparticipação 
nas obras do Centro Social e Paroquial. A 
pavimentação de várias ruas na zona dos 
Campos Masseira com grande benefício para 
os nossos horticultores. As suas conferências 
históricas nesta sala. A sua presença em 

tantas actividades e realizações. O incentivo 
e a apresentação do projecto de elevação de 
Aguçadoura a Vila em reunião de Câmara 
com aprovação por unanimidade.

Pelo seu prestígio, pelo respeito e amor a 
esta terra, pelos benefícios e benfeitorias que 
nos proporcionou, a Junta de Freguesia desta 
nova Vila presta-lhe esta homenagem com 
todo o carinho, sendo de toda a justiça este 
agradecimento e reconhecimento. Também 
quero lembrar neste momento da sua saída, 
em que todos se orgulham da sua obra, que 
foi Aguçadoura a principal responsável pela 
sua primeira eleição. Macedo Vieira nunca 
esqueceu este facto. Aguçadoura é fiel nas 
suas convicções e premeia os homens de 
valor e carácter.

Meus caros amigos e convidados, nesta 
hora de partida em que também eu cesso 
funções, quero agradecer publicamente 
a todos os meus colaboradores que me 
acompanharam nestes 12 anos. O projecto 
traçado para Aguçadoura é arrojado, estando 
parte dele já concluído. Isto não é obra de 
uma só pessoa, mas de um grupo coeso, 
dinâmico e trabalhador. Procurei rodear-me 
de pessoas capazes, competentes e honestas 
que sempre souberam pôr os interesses 
de Aguçadoura em primeiro lugar com o 
único objectivo de servir o povo. Tenho a 
consciência tranquila pelo meu desempenho 
em favor desta terra que tanto amo. Estou 
disponível, como aliás sempre estive, para 
trabalhar em qualquer área ao serviço da 
comunidade. Deixo uma palavra de estímulo 
e confiança àqueles que vão enfrentar novos 
desafios em tempos que não são fáceis. 
Motivação, vontade e perseverança são as 
bases do sucesso e nós temos também hoje 
homens com esta têmpera.

Não posso deixar passar este momento 
sem lembrar aqui a vitória do nosso 
conterrâneo Rui Costa, que venceu pela 
segunda vez a Volta à Suíça. São estes 
atletas, filhos da terra, que nos enchem de 
orgulho pela coragem, determinação, bravura 
e vontade de vencer.

Termino agradecendo a todos a 
vossa presença. Bem hajam pela vossa 
participação.

Muito obrigado a todos.
Viva Aguçadoura.

Sérgio Cardoso



� — TERRA VIVA

Desde a fundação do jornal “Terra 
Viva”, a nossa autarquia proporcionou, 
anualmente, um passeio de autocarro 
que redunda sempre num são e divertido 
convívio entre todos os colaboradores do 
jornal, incluindo os distribuidores, cuja 
tarefa não é menos relevante que a dos 
mais responsáveis.

Foi no dia 10 de Junho, Dia de 
Portugal, como sempre o temos feito. Desta 
vez o destino foi para Terras de Basto, mais 
concretamente para a zona de Mondim, a 

tocar as encostas da serra do Alvão, com 
paisagens deslumbrantes.

Depois do almoço, confeccionado pelas 
nossas cozinheiras habituais do Centro Social, 
com o Dr. Sérgio sempre por perto a dar o 
seu retoque final, num óptimo parque de 
merendas, seguimos rumo a uma zona turística 
da referida serra do Alvão, onde tivemos 

oportunidade de ver de perto algumas cabras 
monteses que vivem à solta na natureza.

O resto da festa-convívio realizou-se 
depois no pavilhão multiusos, em Aguça-
doura, com música e cantares ao desafio, 
depois de umas fêveras bem assadas, 
bem comidas e regadas com bom vinho.

Também no final, como sempre 
acontece quando ele nos acompanha neste 
dia, cantou-se os parabéns ao Fernando 
Eusébio Rosa, Presidente da Assembleia de 
Freguesia, que completou 51 primaveras. 
Parabéns ao Fernando e boa sorte.

Passeio-Convívio do nosso Jornal A Magia das Crianças
Nos olhos duma criança
Brilha uma luz que alcança
Dimensão real e pura;
Que na sua inocência
Dão sentido e transparência
À verdadeira ternura.

As crianças são magia,
Universo de alegria,
Que nos enchem de prazer;
São símbolos de candura
Cheio de encanto e doçura
Que extasia o nosso ser.

Na sua simplicidade
Mostram aos de mais idade
Como seria o caminho,
Se a nossa sociedade
Tivesse menos maldade,
Comungando mais carinho.

Ai, quantas vezes falhamos,
E a atenção não lhe damos
Que por elas é merecida,
Mas com a sua pureza
Irradiam singeleza
Que nos dá lições de vida.

Que bom seria parar
No tempo e acreditar
Na quimérica esperança;
Qual mito feito poesia
Que enche o mundo de magia
Num sorriso de criança.

Lembrei-me de escrever este 
poema ao ver a festa da Primeira 
Comunhão das crianças, no passado 
dia 2 de Junho.

Foi lindo, emotivo e salutar.
Um bem haja para todos aqueles 

que trabalharam e trabalham para que 
isto aconteça.

Camilo Carreira
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No passado dia 30 de Junho, e integrado 
nas festas de S. Pedro, teve lugar na sede 
do nosso concelho – Póvoa de Varzim – um 
cortejo de usos e costumes, onde deveriam 
estar representadas todas as freguesias.

O último tinha acontecido há seis anos 
atrás e, como sempre, também desta vez a 
agora Vila de Aguçadoura aceitou o convite 
feito pelo Município e esteve presente.

Não foi fácil, pois tínhamos os festejos 
de elevação a Vila para preparar, mas, como 
já vem sendo habitual, valeram-nos os nossos 
grupos associativos.

Todos os nossos grupos, sem excepção, 
têm colaborado connosco sempre que o 
solicitamos, no entanto para esta actividade 
quem se mostrou disponível foram: o Grupo 
Cultural e Recreativo Aguçadourense, o 

estufa e ao ar livre, onde a presença do 
antigo e do moderno se misturavam, não só 
nas culturas como nas pessoas que seguiam 
no camião .

E porque Aguçadoura não é só campo, o 
Grupo Cultural e Recreativo Aguçadourense 
preparou o camião com a praia, o mar, Surf 
e, como já é um ex-libris da nossa terra, 
a ventoinha no meio do mar também lá 
estava.

Para ajudar estes grupos que levaram 
como figurantes alguns dos seus atletas 
juntaram-se pessoas já habituais nestas 
actividades e que estão sempre prontas a 
representar a sua Aguçadoura.

Assim, conseguimos, com a colaboração 
de todos, dar uma representação digna da 
nossa Vila.

A Junta de Freguesia agradece a cola-
boração de todos.

Virgínia Silva

Centro de Karaté Aguçadourense e o Rancho 
Folclórico da Casa do Povo de Aguçadoura.

Eles tiveram o trabalho todo, e não foi 
pouco. A ideia era apresentar um pouco da 
nossa história desde o início de Aguçadoura 
até agora, o que, com a colaboração de todos, 
foi bem conseguido.

 Depois da nossa bandeira dar início ao 
desfile (fomos a primeira Freguesia) segue 
a "pedra aguçadoura". Antes da  carroça e 
do motocultivador desfilou a representação 
do nosso Rancho Folclórico com todo o 
brio e orgulho que, ao longo dos anos, nos 
foi habituando.

E chega a altura de mudar de época 
e agora passa o camião preparado pelo 
Centro de Karaté Aguçadourense e que 
representa a nossa horticultura actual em 

Cortejo de Usos e Costumes

Colaboradora para o A.T.L.
A Junta de Freguesia faz saber 

que necessita de uma colaboradora 
para as actividades do A.T.L., à 
responsabilidade da autarquia, que 
tenha formação superior na área da 
Educação, assim como a carta de 
condução.

Dá-se preferência a pessoa de 
Aguçadoura.

As interessadas podem entregar 
currículo na sede da Junta de Freguesia 
ou contactar o telemóvel 927526648.
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RUI COSTA volta a conquistar a Suíça

por  Daniel Fontes

Pela segunda vez consecutiva, Rui Costa, 
o brilhante ciclista aguçadourense, venceu 
a Volta à Suíça, finalizando com fulgurante 
exibição  no contra-relógio, confirmando 
ser um dos mais completos corredores 
do pelotão internacional – são palavras 
dum conceituado jornal diário desportivo.

Dois dias antes, quando o Rui venceu 
a etapa rainha da Volta à Suíça, o mesmo 
jornal deu a notícia assim:

“Com a força de um gigante e a 
perspicácia dos grandes campeões, Rui 
Costa voltou a subir ao lugar mais alto do 
pódio como vencedor da etapa rainha da 
Volta à Suíça, percorrida em alta montanha, 
ficando a 13 segundos do camisola 
amarela. Tudo ficou em aberto e Rui Costa 
poderá, no contra-relógio de amanhã, voltar 
a vencer a Volta à Suíça.”

Assim aconteceu: o Rui foi o incontes-
tável vencedor daquela importante prova. 
Tal como no ano passado, voltou a ouvir-se 
pelas estradas e montanhas helvéticas o 
nome de Rui Costa, calorosamente pro-
nunciado pelos emigrantes nossos con-
terrâneos espalhados por todo aquele país.

Diz ainda o mesmo jornal desportivo 
que, aquando da consagração no pódio, os 
emigrantes portugueses, com bandeiras ao 
vento, gritaram o seu nome e cantaram o 
Hino Nacional, fazendo na pequena vila de 
Flumserberg um arraial onde não faltou a 
emoção. O Rui agradeceu e dedicou o seu 

triunfo aos emigrantes portugueses e aos 
seus companheiros de equipa.

Passados cinco dias após a vitória na 
Suíça, o Rui voltou a brilhar ao vencer a 
prova de contra-relógio dos campeonatos 
nacionais de ciclismo de estrada, que se 
realizaram na zona de Alcobaça.

O povo de Aguçadoura ficou muito 
orgulhoso com mais este triunfo do conter-
râneo Rui Costa, a quem nós “Terra Viva”, 
felicitamos e auguramos mais vitórias.

Na hora do fecho deste jornal, o Rui 
ocupa o 9.º lugar na geral do "Tour".

D. F.

Mensagem da Junta de Freguesia para Rui Costa
Mais uma vez a Vila de Aguçadoura 

percorreu as notícias do mundo, hoje não 
pela tecnologia, mas pelo desporto em 
que um dos mais queridos filhos da terra 
voltou a brilhar ao vencer pela segunda 
vez consecutiva a Volta à Suíça.

São estes atletas que nos enchem de 
orgulho pela coragem, determinação, 
bravura e vontade de vencer representando 
também, deste modo, o povo desta terra.

Neste segundo aniversário de elevação 
de Aguçadoura a Vila, com um programa 
das comemorações nos dias 21, 22 e 23 
deste mês, esta vitória do Rui Costa vem 
abrilhantar ainda mais as festividades.

Em nome do povo de Aguçadoura, 
obrigado Rui Costa.

Sérgio CardoSo

Presidente da Junta de Freguesia
de Aguçadoura


