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É BOM VIVER AQUI

Folha Municipal

Póvoa de Varzim
Festival Internacional de Música da Póvoa de Varzim

Raúl Costa

Andrea Silva e Gonçalo Gato

Perto de cinco mil pessoas, oriundas de todo busca de uma personalidade musical própria,
o país, acompanharam, durante o mês de Ju- junto dos grandes mestres da actualidade, galho, os espectáculos do 33º Festival Interna- rantir-lhe-ão um futuro promissor.
cional de Música da Póvoa de Varzim.
Outra faceta do Festival é o lançamento da
A criteriosa e distinta programação que nova música e de novos compositores através
ano após ano é apresentada faz deste even- do Concurso Internacional de Composição.
to musical um dos mais prestigiados do país, Nesta 6ª edição do concurso foram venceatraindo à nossa cidade um público especí- dores na modalidade de “música para orquesfico e que, em alguns concertos, superou a tra” Gonçalo Gato e Osvaldo Fernandes, 1º e
lotação do recinto.
2º prémios, respectivamente, com as compoUm dos eixos programáticos em destaque sições “Vectorial-Modular” e “Sopros de um
nesta edição foi a Música Antiga, apresentando vento extinto”. A estreia das obras, a 22 de
agrupamentos em estreia em Portugal: o Trio Julho, coube à Orquestra residente do FestiMediaeval, vindo da Noruega, e o Stimmwer- val, com direcção musical de Luís Carvalho
ck, da Alemanha, dois agrupamentos vocais que, ao longo de escassos quatro dias preque actuaram na Igreja Românica de São Pe- parou as duas peças do Concurso, a obra endro de Rates e tiveram “casa cheia”. Ainda comendada pelo fimpv ao Presidente do júri,
neste género, o primeiro e último concertos Christopher Bochmann, e ainda a Sinfonia
do Festival, na Igreja Matriz, a 9 e 30 de Ju- nº 9 de Dmitry Shostakovich.
lho, o Cantica Symphonia e o Ricercar ConNo dia 23 de Julho foram apresentadas, em
sort, respectivamente, sendo que o encerra- estreia, as obras finalistas da modalidade de
mento do fimpv foi inteiramente dedicado a “música de câmara”. Os 1º e 2º prémios foram
três cantatas sacras de Johann Sebastian Bach. atribuídos aos jovens compositores brasileiA estreia em Portugal do Pavel Haas Quartet, no dia 26 de Julho, deixou o público rendido àquele que é um dos grandes quartetos
de cordas contemporâneos, apesar da “relativa” juventude dos seus elementos.
Em evidência, o jovem pianista poveiro Raúl
Costa cuja actuação contou com a participação numerosa de amigos e admiradores que
manifestaram o seu carinho e entusiasmo.
Este recital veio comprovar as potencialidades fora do comum e talento que possui. O
Rui Vieira Nery
árduo trabalho, dedicação e persistência na

Aurélio Edler-Copes e Lucinda Delgado

ros Aurélio Edler-Copes e Luciano Campbell,
respectivamente, pelas peças “Ainda escutas
o vento?” e “(in)pulso (ex)pansão”. A execução ficou a cargo do Sond’Ar-te Electric Ensemble, dirigido por Pedro Amaral.
Uma vez mais, o Festival contou com a dignificante e generosa colaboração do musicólogo Rui Vieira Nery, que há mais de uma década abre cada edição com uma conferência
cuja temática está normalmente associada à
respectiva programação. Este ano, assinalou
o centenário da morte de Gustav Mahler referindo-se a uma época de crise em tudo semelhante àquela que atravessamos.
Uma conferência e 13 concertos, sem esquecer as diversas iniciativas paralelas, foram
o êxito de mais uma edição de um evento que
ao fim de 33 anos continua a surpreender e
a arrebatar emoções a milhares de espectadores. Reveja os momentos do 33º Festival
Internacional de Música da Póvoa de Varzim,
no portal municipal.
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S. Pedro – um concelho em festa, vibrante, brioso,

25º aniversário da geminação Póvoa de Varzim / Montgeron

Gerald Hérault, Angelika Odenwald, Valerie Polo, Macedo Vieira e Corinne Rullo

A procissão

Rusga da Póvoa no Estádio do Varzim

Festipóvoa

Junho é o mês dos Santos Populares. A Póvoa de Varzim vive, intensamente, o São Pedro.
Como já vem sendo habitual,
marcaram presença na nossa cidade para celebrar o patrono vários elementos das delegações
de cidades com as quais a Póvoa
de Varzim mantém relações de
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geminação, Montgeron e Eschborn. O programa das festas incluiu, este ano, no dia 29 de Junho,
a renovação do acordo de geminação com a cidade de Montgeron, numa cerimónia que decorreu sob o signo da amizade fraterna e contou com a presença
das delegações francesa e ale-

mã. A renovação do acordo de
As solenidades religiosas das
geminação que une as duas ci- Festas de São Pedro cumpriramdades há 25 anos tem por base -se no dia 29 com a celebração
as relações de amizade estabele- da Missa e a Majestosa Procissão
cidas entre os povos europeus e de São Pedro. À noite, o Estádio
a certeza de satisfazer as aspira- do Varzim acolheu o Espectácuções e as necessidades das suas lo das Rusgas protagonizado pepopulações. Os municípios pre- los diferentes bairros que, rivalitendem, assim, reforçar as rela- dades à parte, se uniram numa
ções entre as duas comunidades, actuação conjunta, a Marcha de
estimulando o intercâmbio entre São Pedro. Este espectáculo conos seus habitantes, particularmen- tou ainda, pela primeira vez, com
te entre as novas gerações, com a participação de uma rusga forvista a um melhor conhecimento mada por componentes do mapae compreensão mútua.
di para mostrar a inclusão desta
O programa oficial das Festas instituição nas festividades da cida Cidade arrancou a 25 de Ju- dade. Mas esta não foi a actuação
nho, com o FestiPóvoa, organiza- final das rusgas. Três dias depois
do pelo Rancho Poveiro que este decorreu o Desfile Nocturno das
ano celebrou o seu 75º aniversário. Rusgas. Esta exibição foi, de facO auge das festividades foi a 28 to, a última oportunidade para
de Junho, naquela que é, sem dú- ver, entre a Avenida dos Banhos
vida, a noite mais longa e animada e a Avenida dos Descobrimentos,
do ano para os poveiros, a Noita- uma das mais emblemáticas trada de São Pedro. Até ao amanhe- dições da Póvoa de Varzim, mancer, a música e a dança animaram tida viva pelos bairros de Belém,
o espírito enquanto as sardinhas e da Mariadeira, de Regufe, da Mao vinho confortaram o estômago. triz, do Norte e do Sul. Também os

em mil cores, polifonias e emoções

5º Aniversário eps

Banda de Música

São Pedrinho e a Pequenada

A noitada

Rui Nova

mais novos foram, uma vez mais,
convidados pela Câmara Municipal a recriarem as rusgas poveiras. Perto de um milhar de crianças reuniram-se, no Auditório da
Lota, e deram as boas-vindas ao
São Pedro, imitando coreografias,
cantando músicas típicas e envergando trajes tradicionais.
Os artistas poveiros Rui Nova,
Noé Gavina, Sílvia Magalhães, Manuel Moura, André Pereira e Marlene Maio foram os protagonistas

André Pereira

Noé Gavina

Manuel Moura

de um espectáculo com muita música portuguesa, incluído, igualmente, nas Festas de São Pedro.
Outra iniciativa que há alguns
anos faz parte das actividades paralelas da programação e este ano
não foi excepção: a Cerimónia Militar Comemorativa do 5º Aniversário da Escola Prática de Serviços.

Sílvia Magalhães
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Campeonato Internacional de Surf-Ski

A 27 e 28 de Agosto a Póvoa de
Varzim dá o tiro de partida para
o Nelo Summer Challenge 2011.
Pelo segundo ano consecutivo,
o Porto de Pesca marca o início
de uma etapa do Circuito Mundial de Surf-Ski.
Para além das duas provas disputadas no ano passado, 10km
Downwind Ocean Race, entre a
Póvoa de Varzim e Vila do Conde, e 800mt Surfski Tournament,
com partida e chegada na Praia
da Salgueira, esta edição conta
com uma competição paralela
de Stand-Up Paddle Board, organizada em parceria com a sup

Addiction Portugal. É uma corri- dos como Ken Wallace (Austráda que liga a Póvoa do Varzim a lia) e Tim Brabants (Reino Unido)
Vila do Conde num total de 7 km que este ano participam novaem downwind com partida e che- mente. Presença repetida a desgada na praia.
tacar é também a de Tim Jacobs
Mas esta não é a única novida- que foi o vencedor da edição ande, já que também o Prize Money terior e do Ranking Mundial Surfaumentou – este ano, um total de -Ski (Masculino) e, em 2011, ven30.000 euros será distribuído en- ceu a primeira etapa do mesmo.
tre os vencedores.
Inerente à realização desta comEntre os 250 participantes espe- petição existe o desejo de tornar
rados, de mais de 20 países, gran- o Nelo Summer Challenge numa
des nomes do circuito de Surf-Ski referência mundial da modalidasão aguardados, provenientes de de, onde, num formato diferente,
Portugal e do estrangeiro. A títu- atletas das várias vertentes do
lo de exemplo, em 2010 partici- desporto podem competir.
param atletas olímpicos medalhaOrganizado pela m.a.r. Kayaks

e Federação Portuguesa de Canoagem, em associação com a Federação Internacional de Canoagem (icf), o Nelo Summer Challenge conta com o apoio da Câmara
Municipal da Póvoa de Varzim. É
patrocinado pelo Banco Espírito
Santo, pela Corticeira Amorim e
pela Schenker, contando ainda
com o apoio da Câmara Municipal de Vila do Conde, Elpo Hotéis, Dansprint, ana Aeroportos,
Qualiyachts, Clube Naval Povoense, Clube Fluvial Vilacondense e
sup Addiction Portugal.

Festa de encerramento do “Vida Activa com Desporto”
Terminou, no final do mês de Julho, mais um ano de actividade do Projecto Vida Activa com
Desporto, uma iniciativa da Câmara Municipal dirigida à população do concelho com mais de
65 anos. Por agora, as aulas acabaram, mas as inscrições para o
próximo ano estarão abertas durante a primeira quinzena de Setembro e são totalmente gratuitas. Em Outubro, professores e
alunos estarão de volta ao trabalho para a 7ª edição.

A Festa de Encerramento teve tite, antes de darem início ao piclugar no Parque da Cidade e con- -nic realizado no complexo de camtou com perto de 250 pessoas. Fa- pos sintéticos, os participantes
zendo jus à boa forma física que deram um pezinho de dança, sedurante o ano tiveram a preocu- guindo-se o almoço em conjunto.
pação de manter, os utentes do
Esta iniciativa teve início em
projecto percorreram os cerca de 2005, apenas com a adesão de
20 hectares deste espaço verde 29 pessoas. Hoje, volvidos cinque a autarquia coloca ao dispor co anos, são mais de cinco cendos seus munícipes e visitantes e tenas os idosos que usufruem, toque pela sua grandiosidade e be- das as semanas, de aulas de nataleza convida ao lazer e à prática ção, ginástica e musculação nas
desportiva informal.
Piscinas e no Pavilhão Municipal.
Para descontrair e apurar o ape-

Ficha técnica
Edição:
Gabinete de Relações Públicas/
Comunicação da Câmara Municipal
da Póvoa de Varzim
grpc@cm-pvarzim.pt
T: 252 090 026
F: 252 611 882
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