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CAROS CONTERRÂNEOS
O jornal “Terra Viva”, conforme foi
noticiado no número referente aos
meses de Janeiro/Fevereiro, completou
30 anos de existência sem qualquer
interrupção na sua publicação.
Ao aproximar‑se o final de Abril
é chegada a hora de nova edição,
mas, dado o contexto actual em que
vivemos, por via da pandemia que
assola não só o nosso País como
todos os países do mundo, a Junta
de Freguesia e a Direcção do Jornal
acharam por bem não o publicar
até que a situação do estado de
emergência se mantenha, aguardando
depois indicações do Governo de que
a perigosidade está ultrapassada.
Este é um período extremamente
difícil e perigoso que atravessamos,

pelo que devemos seguir à risca todas
as indicações que nos são apontadas
pelas autoridades sanitárias. Em
face de tudo isto, não podemos ficar
indiferentes aos nossos conterrâneos
emigrantes espalhados por vários
países onde a pandemia tem contornos
de maior gravidade do que no nosso
País e, por isso, estão mais sujeitos
ao perigo que este flagelo representa.
Assim, na impossibilidade de editar
o jornal como seria nosso desejo,
recorremos à Internet para enviar
uma mensagem de esperança e de
confiança a todos os nossos leitores
de Aguçadoura e Navais, e dum modo
particular aos nossos emigrantes em
França, Suíça, Alemanha, Inglaterra
e até na Polónia, onde está a nossa

NOTÍCIAS DA JUNTA
Caros conterrâneos
Dirijo‑me a vós neste período difícil da
nossa vida, desta forma alternativa, já que
ao longo de trinta anos, o nosso boletim
informativo Terra Viva, tem chegado a
todas as casas da nossa terra, e a muitos
Aguçadourenses, que vivem no estrangeiro,
em forma tradicional de Jornal.
Quisemos na impossibilidade de distribuir
o nosso jornal de mão em mão e porta a
porta, ou através de correio; fazer este
número, e disponibilizá‑lo através dos
meios informáticos que hoje possuímos e
que rapidamente, chegará aos quatro cantos

do mundo, onde vivem e trabalham pessoas
da nossa terra.
Quisemos, ao tomar esta decisão de fazer
uma edição online do nosso “Terra Viva”,
manter os nossos leitores, informados sobre
aqueles que são os assuntos de relevo, neste
momento, de pandemia que todo o mundo
vive, mas de uma forma particular na nossa
União de Freguesias de Aguçadoura e Navais.
Como sabem não existem notícias para
dar em relação ao desporto, ao movimento
paroquial e associativo, porque, pelo motivo
por demais conhecido pura e simplesmente
não existem atividades, vamos sim informar,
de que forma temos vivido estes dias difíceis.

conterrânea irmã religiosa Verónica
Lima Alves, assim como os que
estão no Canadá, Brasil e até dois
nos Estados Unidos, a quem sempre
enviamos o nosso jornal.
Na esperança de que melhores
dias virão e que esta ameaça que
a todos consome se desvanecerá,
a todos desejamos tranquilidade e
confiança para enfrentar esta situação.
Daniel Fontes

Vamos acreditar que tudo vai ficar bem
e que em breve poderemos voltar a ter a
nossa terra, a demonstrar toda a sua dinâmica,
realizando inúmeras atividades, que o “Terra
Viva” publicará.

Atendimento
na Junta de Freguesia
O atendimento presencial na Junta de
Freguesia foi interrompido, no entanto todo o
serviço da Junta de Freguesia, está garantido
a partir do posto de correios e espaço do
cidadão.
Os nossos funcionários, também eles
poderiam optar por ficar em casa, pois têm
filhos menores de 12 anos a quem por direito
de lei, é permitido que os pais fiquem com
eles, no entanto, aceitaram, reduzir o horário.
Entre as 8.30 e as 11.30 horas asseguram o
funcionamento do Posto de Correios, Espaço
de Cidadão e Junta de Freguesia, tomando
as devidas precauções.
Neste espaço, os nossos funcionários
utilizam máscaras, viseiras, luvas, e
implementaram medidas de distanciamento
e prioridades, para que nem eles próprios,
nem as pessoas que se dirigem ao serviço
se sintam desprotegidas.
(continua na página 2)
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Todo o expediente da Junta, ou seja,
declarações, atestados, provas de vida, etc.,
são recebidos no posto de correios e no final
do dia são assinados e carimbados pelos
elementos do executivo da Junta.

Cemitérios encerrados
Os cemitérios de Aguçadoura e Navais
foram encerrados logo que foi decretado o
estado de emergência no País.
O risco de contágio nos cemitérios era
elevado, na medida em que as pessoas
se dirigiam às torneiras espalhadas pelo
cemitério, e cumprindo as indicações dadas
pelo diretor regional de saúde, a Junta decidiu
encerrar o cemitério, sabendo e lamentando
que essa medida iria provocar, prejuízos
diretamente às pessoas da terra que se
dedicam à produção de flores.
A partir do fim de semana da Páscoa
e até a reabertura dos cemitérios, a junta
colocou e colocará uma coroa de flores nas
portas, que terá um valor simbólico, e que
é dedicada a todos os nossos lá sepultados.
Café Pão Quente da ILHA
Pão Quente todo o dia e todos os dias
Confeitaria e Cafetaria
Serviço de Bolos de Aniversário
e Pão-de-Ló, etc

Logo que seja possível a Junta reabrirá
os cemitérios com horário de abertura das 8
às 20 horas, todos os dias. Para que todos
possam zelar os seus entes queridos, sem
provocar aglomerações de pessoas.
As regras e normas a cumprir quando
forem reabertos os cemitérios estarão afixadas
na entrada.

essa desinfeção, se mostraram disponíveis e
até entusiasmado por poderem ajudar com as
suas máquinas no combate ao coronavírus.
A Junta de Freguesia agradece a todos:
Manuel Valentim, o irmão Antero Valentim,
Paulo Salvador (escova), Nuno Beza e o
cunhado Fernando Gomes, Joaquim Fontes,
Paulo Neves e Sérgio Leandro.

Desinfeção de Ruas

Atividades canceladas

Durante o período de estado de emergência,
a desinfeção de ruas, ecopontos e contentores
de lixo, estão assegurados. Durante a manhã
o funcionário da Junta desinfeta todos os
contentores de lixo, ecopontos, espaços e
estradas mais movimentadas. Também durante
o dia, a Câmara Municipal desinfeta as ruas
principais e os Bombeiros da Póvoa de Varzim
também o fazem. A noite é a vez de entrarem
os tratores de Aguçadoura que chegam às
ruas mais estreitas.
Uma colaboração digna de ser realçada,
pois quando lhes foi pedido para fazerem

As atividade cancelas até ao momento são:
Plano de Promoção de Atletismo; Campeonato
Inter‑Freguesias; Plano de Ténis de Mesa;
Festivais de Folclore; Torneio Cartas Rancho;
Peças de Teatro no Garrett; Homenagem aos
Militares Mortos na Guerra do Ultramar; Passeio
do Jornal “Terra Viva”; Festa de Nossa Senhora
da Boa Viagem (nos moldes habituais); Limpeza
de Praias; e Passeio de Idosos.

Aulas de Música
Piano • Órgão
Guitarra (Viola)
Acordeão • Concertina
Cavaquinho

VENHA VISITAR-NOS
Rua da Ilha, 20 – 4495-057 AGUÇADOURA
Telem. 913 383 717 - 966 540 604

Rua das Flores, 17 – AGUÇADOURA
Tlm 965 737 319

DELFIM MIRANDA
Interior em Pladur

Divisórias - Tectos Falsos
Isolamentos - Decoração
Rua da Praia
AGUÇADOURA

Telem. 962 494 876
Póvoa de Varzim

•
•
•
•
•
•

Ramos de Noiva
Coroas
Palmas
Bouquet’s
Arranjos Florais
Peças Decorativas

Executo todo o tipo de arranjos em Igrejas e Andores
Trav. Imaculada Conceição, 164 - Loja 6
4495-063 AGUÇADOURA
Póvoa de Varzim

Tlf. 252 602 711
Tm. 969 009 442
917 451 786

de Laudemiro Junqueira
CORTINADOS • ESTORES • CARPETES • CALHAS • VARÕES
E TODO O TIPO DE ACESSÓRIOS
Rua Arq. Ventura Terra, 16
(Junto aos Bombeiros e ao Turismo)

PÓVOA DE VARZIM
Tlm. 966 261 540

Restaurante

“O Marcelino”
Grelhados

Serviço de:
Casamentos, Baptizados, Comunhões, Festas, etc.

Marcelino Afonso Gonçalves Pires
Rua Imaculada Conceição, 49
4495-038 AGUÇADOURA - P. Varzim

Tel. 252 601 534
Tm. 968 015 488

Café - Snack-Bar CELMAR
Rua Santo André de Cima, 466
4495-040 AGUÇADOURA - Póvoa de Varzim
Tel. 252 610 890 – Tm. 967 545 304

A Junta colabora
com as escolas
Com as escolas encerradas e os alunos sem
aulas, a Junta acordou com o Agrupamento de
Escolas de Aver‑o‑Mar, que inclui os alunos
de Aguçadoura e Navais, imprimir trabalhos
que os professores enviam e depois fazê‑los
chegar aos alunos, nos casos em que não
podem deslocar‑se à Junta de Freguesia,
para os levantar.
O Grupo Cultural e Recreativo
Aguçadourense ofereceu um computador
a um aluno de Aguçadoura que não tinha
possibilidade de o ter, contribuindo assim,
com as suas economias para ajudar, neste
momento difícil. Obrigado ao GCRA.

Apoio Social
Com as empresas fechadas e o comércio
parado, levanta‑se o problema da sobrevivência
e são várias as situações de dificuldade vividas

MERCADO BARRANHA
Loteamento Social – Codixeira

VENHA COMPARAR OS NOSSOS PREÇOS
Com estacionamento sem limites
Telef. 252 601 390
AGUÇADOURA – Póvoa de Varzim

Paulo M. Costa & Associados
sociedade de advogados R.L.

Rua da Boucinha, 20
Telef. 252 601 375
AGUÇADOURA – Póvoa de Varzim

paulo m. costa
elisabete da ponte
natércia gonçalves
vera eusébio
Manuela Moreira - Solicitadora

Balcão único
compras / vendas
partilhas / inventários
registos prediais / automóveis
acidentes de viação
direito civil
direito fiscal / público
execuções

Rua da Codixeira - 1.o - Sala E • AGUÇADOURA
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por várias famílias que vivem na nossa União
de Freguesias. Assim estamos com o Apoio
do Município a fazer chegar alimentos a
várias pessoas.

Pessoas infetadas
pelo Covid-19
Como sabem existe uma lei no País que
impede que os dados das pessoas sejam
divulgados. Proteção de dados. Assim
contrariamente ao que possam pensar o
Presidente da Junta não é informado quando
alguém está infetado, o que acho mal, pois
não é vergonha alguém estar infetado, nem é
crime estar infetado, é crime sim, saber que
se está com Covid-19 e andar por aí como
se nada fosse. Se o presidente da Junta fosse
informado, e conhecendo as pessoas como
conhece, facilmente podia utilizar os meios
necessários para que pessoas que devessem
estar em casa, andassem pelas ruas.

TALHO NOVO
José Manuel Gomes Dourado

Sabemos que existem alguns casos
positivos, em Aguçadoura, não sabemos
é quantos, mas as pessoas estão atentas
e quando alguém tenta escapar às regras
estabelecidas pela D.G.S., logo fazem chegar
ao presidente da Junta e de imediato são
movidos os meios para que as pessoas em
causa fiquem em casa.
Nos casos em que alguém se vê obrigado
a fazer quarentena, a Junta de Freguesia tem
estado atenta, a fim de que o estritamente
necessário, não falte a quem não pode sair
de casa.

ATL da Junta
O ATL da Junta está encerrado. Como
é do conhecimento de todos. Logo que
seja possível reabri‑lo‑emos imediatamente,
obedecendo naturalmente às regras que forem
estabelecidas.

Obras
Com o país praticamente parado, as obras
previstas também estão a sofrer atrasos.
No entanto já arrancou a fase final dos

Tm. 914 093 941
Talho: Rua da Codixeira, 391 – Tel. 252 618 290
Aguçadoura – 4495-025 Póvoa de Varzim
Resid.: Rua Nossa Senhora da Boa Viagem, 142
Tel. 252 601 097 – 4570-209 Estela

TODO O TIPO DE PEIXE FRESCO
CONGELADOS • MARISCOS

Rua da Codixeira, 17 – Telem. 912 683 927
4495-025 AGUÇADOURA - Póvoa de Varzim

IRMÃOS SILVA

Agência Funerária, Lda.

Sede:
Rua da Igreja Velha, 100
4755-575 VILAR DE FIGOS BCL
Filial:
Rua da Igreja, 29
4495-027 AGUÇADOURA PVZ
Tlf. 253 851 185 | 252 602 727
Fax 253 857 043
Tlm. 963 062 489 | 968 632 367 / 9
www.irmaos-silva.pt
geral@irmaos-silva.pt

Realizaram‑se seis funerais em Aguçadoura
e Navais neste período de Pandemia.
Funeral sem cerimónias religiosas, sem
pessoas amigas e familiares a assistir, é de
facto um momento triste, mas as regras são
para se cumprir e será por certo das situações
marcantes desta crise.
Neste últimos tempos faleceram:
MARÇO
04 – Daniel José da Costa, com 44
anos de idade.
05 – Olívia de Faria Rodelo, com 92
anos de idade.
09 – Maria Rosa Palmeiro, com 97
anos de idade.
10 – Arnaldo Rodrigues Pereira
Marques, com 60 anos de idade.
26 – Manuel Dias de Oliveira, com 72
anos de idade.

Software de Gestão e Facturação
Reparações de Portáteis e Computadores
Tinteiros e Toners - Originais e Reciclados
Sistemas de Vigilância e Alarmes
Business Partner

Rua Santo André de Cima, 297 – AGUÇADOURA
Telef./Fax: 252 601 395 • Tlm.: 933 265 903 | 929 066 835
geral@nsistemas.pt • www.nsistemas.pt

Mudámos para o servir melhor!

VENDE‑SE

VENDE‑SE
MADEIRAS E REVESTIMENTOS DE PAREDES,
SOALHOS E LAMBRINS DE PAREDE
Contactar: Manuel Alexandrino Boucinha Torres
Telem. 916 146 130
Rua Alto da Caturela, 45 – 4495-018 AGUÇADOURA

marcelino
PINHEIRO

Saúde . Bem-Estar . Equilíbrio

Fisioterapia . Acupunctura
Diagnóstico terapêutico - Terapia manual não invasiva
Fisioterapia em condições neuromusculoesqueléticas,
neurológicas, respiratórias e médico-cirúrgicas.

Rua Loteamento Social, 64 – AGUÇADOURA
4495-005 Póvoa de Varzim

Funerais
em tempo de Pandemia

A INFORMÁTICA PERTO DE SI!

PEIXARIA

MAR MAR

acabamentos do passadiço norte, em que
será aberto novo acesso que ligará o parque
de Aguçadoura à praia da Estela junto ao
passadiço.

Diagnóstico Tradicional Chinês - Ansiedade - Depressão - Insónia
Dor de Cabeça / Enxaqueca - Dor na Coluna - Ciática - Artrite
Reumatoide - Fibromialgia - Gota - Infertilidade - Hipertensão e
Hipotensão Arterial - Rinite Alérgica - Desabituação Tabágica
Coadjuvante aos Tratamentos de Rádio e Quimioterapia
Cranioacupunctura para AVC

Rua Central, 65 – Aguçadoura – Tm. 964 292 713

TERRENO LOTEADO COM QUATRO LOTES
PRONTOS A CONTRUIR
NA RUA DA CATURELA - AGUÇADOURA
Contactar: Adelina Fonseca da Cruz
Tm. 934 747 841

Eduardo Rodelo
Pintor Especializado
INTERIORES • EXTERIORES • SOALHOS • LACAGENS
Trav. das Mimosas, 35 – Telem. 964 630 959
4495-092 AGUÇADOURA – Póvoa de Varzim

4 – TERRA VIVA

28 – José da Silva Viana, com 67 anos
de idade.
ABRIL
01 – Manuel Faria Rodelo, com 91
anos de idade.
02 – Ângelo Gomes da Silva, com 85
anos de idade.
15 – Teresa Lima Moreira, com 60
anos de idade.

Serralharia
de Alumínios
de Aguçadoura
de Manuel Fontes da Costa (MARANHÃO)
(Junto às Molduras Parente)
Novas Instalações:
Rua da Codixeira, 1074 – AGUÇADOURA
Telefs.: Residência 252 601 861 • Oficina 252 601 227

Não ande a pé.
Vá de Táxi.

22 – Maria Lopes Moreira, com 86
anos de idade.

A Junta de Freguesia
de Aguçadoura e
Navais apoia médicos e
enfermeiros com material
de proteção

Um grupo de costureiras da nossa região
disponibilizou‑se para fazer batas e outros
materiais de proteção para os profissionais
de saúde do Hospital da Póvoa de Varzim
e Vila do Conde.
Ao tomar conhecimento da vontade de
ajudar desse grupo de costureiras e sabendo
que lhes faltava tecido para o fabrico, a Junta
de Aguçadoura e Navais patrocinou um rolo
de tecido.

Ofertas de emprego
Uma empresa de recolha seletiva de
resíduos, que em Junho irá operar na zona
da Póvoa de Varzim, está a admitir pessoal
não qualificado para a referida recolha, e
motoristas de pesados.
Para mais informações contatar a Junta
de Freguesia.
Fernando Rosa
E X P OS IÇÃO e V E NDAS

AMORIM & CARVALHO, LDA.
materiais de construção e cerâmicas

Rua do Granjeiro, 375 – 4495-043 AGUÇADOURA – Póvoa de Varzim
e-mail: amorimcarvalholda@sapo.pt – Tel./Fax: 252 601 091 - Tm.: 927 797 216

Comercializamos artigos Sanitários e Acessórios
Pavimentos, revestimentos e outros produtos técnicos:
Cimento, Colas, Vigas, Tijolos, Ferro, Areias, Tintas, etc.

E muito mais!… • Visite as nossas instalações…

Táxi Euro 2004 em Aguçadoura
Maria Isabel de Sousa Pinto Vieira

• TRACTORES
• ALFAIAS AGRÍCOLAS

LÉBASITÁXI, LDA. Telem. 962 311 090

• ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Tlm. 917 584 239 • AGUÇADOURA • Póvoa de Varzim

Diana Costa Silva
Solicitadora
PROCURAÇÃO • AVALIAÇÃO DE IMI • RECONHECIMENTO ASSINATURAS
AUTENTICAÇÃO DOCUMENTOS • CONTRATOS • ARRENDAMENTOS
PARTICIPAÇÃO DO IS POR ÓBITO
COMPRAS E VENDAS • DOAÇÕES • HERANÇAS/PARTILHAS
REGISTO PREDIAL COMERCIAL/AUTOMÓVEL • DIVÓRCIOS
COBRANÇA DE DÍVIDAS

Av. Mouzinho de Albuquerque, 119 - 1.o – Sala C
4490-409 Póvoa de Varzim – Tm. 934 492 766

FICHA TÉCNICA
Director:

Daniel Fontes

Chefe de Redacção:

Sérgio Cardoso

Departamento de Publicidade:

Junta de Freguesia

Redacção e Administração:

Sede da Junta de Freguesia
Pessoa Colectiva n.o 510 833 926
E-mail: uf.agucadouraenavais@sapo.pt

Execução Gráfica:

E-mail: graficadigital@sapo.pt

Rua Central, 65 – 4495-019 Aguçadoura
Póvoa de Varzim – Portugal
Tel./Fax +351 252 601 761

FISIOTERAPIA ACUNPUNCTURA
OSTEOPATIA PODOPOSTUROLOGIA
FISIOTERAPEUTAS

NUNOVITORINO RICARDOMARTINS VITORZEFERINO

HORÁRIO 2.a a 6.a • 9:00 - 12:30 • 14:00 - 21:00 sábado • 14:00 - 18:00
RUA DA ALDEIA, 144L • 4495-020 AGUÇADOURA • 252 602 978

FUNERÁRIA DE BEIRIZ

Irmãos Cabaças

Já abriu
com nova
gerência!

«Filhos da Ana Cabaças»

Digital Cruz
Tm. 934 511 877

Depósito Legal n.o 34776/90

canalização, regas • caldeiras de alumínio • electricidade
aquecimento central • instalações de gás • aspiração central

Telef. 252 602 605 – Telem. 919 070 386
Rua da Praia, 516 – AGUÇADOURA

Faça a sua marcação para o n.o 914584334
ou directamente na loja (Rua da Codicheira)
Cuide da sua saúde naturalmente,
visite-nos no coração da Aguçadoura…

