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"A Estela tem conseguido afirmar-se 
enquanto ponto de atração turística"
Apesar de a vida de trabalho dos estelenses estar direcionada para a atividade agrícola, a localidade tem assumido um forte dinamismo 
no aspeto turístico. O golfe, campismo, e nos últimos anos a dinamização de uma concessão de praia, permitem atrair milhares de pessoas 
ao longo do ano. José Armandino, presidente de junta, caracteriza a simbiose entre labor e o lazer

Como considera a freguesia de Es-
tela? 

A freguesia de Estela é uma terra 
de trabalho, onde a maioria dos seus 
habitantes se dedicam ao setor pri-
mário. Com uma área de aproxima-
damente 1150 (ha), destes, cerca de 
465 (ha) são explorações agrícolas 
e mais de metade da população está 
ligada ao setor. 
Com predominância na agricultura, 
a freguesia tem muitos empresários 
que fazem negócios a nível nacional, 
mas também para a exportação. Os 
legumes da zona são elogiados por 
muitos. Que apoio a junta garante 
aos empresários?

São várias as empresas ligadas ao 
ramo hortícola que foram ganhando 
dimensão e se foram afirmando no 
mercado nacional e que têm uma 
presença cada vez maior no mer-
cado internacional, nomeadamente, 
aqui na nossa vizinha Galiza. A 
qualidade dos nossos produtos é 
reconhecida. A Junta de Fregue-
sia procura apoiar estes empresá-
rios, principalmente os horticulto-
res, na medida das possibilidades de 
uma junta com as características 
da nossa. Esse apoio, nos últimos 
anos, tem sido direcionado para o 
melhoramento das vias que servem 
as suas explorações, facilitando em 
muito a vida destes empresários.
Com várias dezenas de anos de 
existência, a Feira da Estela é uma 
referência todos os domingos na 
freguesia. Com a mudança de lo-
cal, mas na mesma à face da es-
trada nacional, a feira continua a 
ser um modelo para atrair muita 
gente à Estela?

A Feira Semanal da Estela, por ser 
uma feira que acontece ao domingo, 

cresceu muito e continua a atrair 
milhares de pessoas todas as sema-
nas à freguesia. Chegam dos con-
celhos vizinhos, mas não só! São 
muitas as excursões de espanhóis 
oriundos da Galiza que nos visitam. 
A mudança de local dos feirantes 
que exerciam a sua atividade na Rua 
da Feira, onde a Feira Semanal da 
Estela nasceu, tornou-se, ao longo 
do tempo, cada vez mais necessá-
ria. Ali não era possível organizar a 
feira nos moldes que ambicionáva-
mos e o transtorno para os mora-
dores dessa rua eram enormes. A 
mudança foi um exercício difícil. 
Deslocalizar cerca de 200 feirantes 
e atribuir mais de um 1 quilómetro 
linear de novos locais de venda, sem 
incidentes, é um feito espantoso. 
No final tínhamos os feirantes e os 
clientes satisfeitos com a alteração. 
Pena foram os constrangimentos 
que logo de seguida a Feira Sema-
nal da Estela sofreu e continua a 
sofrer por causa da pandemia. Espe-
remos que possa realizar-se sem 
as amarras a que atualmente está 

sujeita pois são muitas as famílias 
que exercem atividade neste setor e 
que estão a passar por um período 
muito difícil.
Para além da agricultura e serviços, 
a Estela tem no turismo também um 
dos seus modelos. O campo de golfe 
e o campismo são importantes para 
a freguesia e que parcerias existem 
com estas duas entidades?

A Freguesia da Estela tem con-
seguido afirmar-se enquanto ponto 
de atração turístico. Não é difícil 
porque temos muito para oferecer. 
O campo de golfe do Estela Golfe 
Clube e o parque de campismo da 
Orbitur Rio Alto são bons exemplos 
disso. Mas também tem crescido 
o turismo de surf e dos amantes 
das caminhadas, e neste capítulo 
o passadiço teve e continuará a 
ter um papel importante. No que 
respeita concretamente ao Estela 
Golfe Club chegamos a gizar um 
protocolo para que os miúdos que 
frequentam o CAF, durante as férias, 
pudessem experimentar o desporto, 
como de resto, já têm a oportuni-
dade de experimentar o ténis, moda-
lidade também disponibilizada pela 
Junta de Freguesia. O protocolo com 
o Estela Golfe Clube apenas ainda 
não avançou pelas dificuldades que 
de momento temos em disponibili-
zar o transporte. De forma análoga, 
também estamos a pensar em mate-
rializar uma parceria com parque 
de campismo da Orbitur Rio Alto. 
A praia da Estela é importante 
para atrair pessoas à freguesia? 
Em tempo de pandemia aumentou 
a frequência e o que poderá haver 
de novo este ano? 

Efetivamente, a Junta de Fre-

guesia tem vindo a assegurar uma 
concessão na praia da Estela por 
considerar importante que a praia 
continue disponível para os habi-
tantes da freguesia, mas também 
para quem nos visita. Durante a 
pandemia muitas pessoas procu-
ram praias mais recônditas e menos 
frequentadas por uma questão de 
segurança o que trouxe uma afluên-
cia maior à nossa praia. Infeliz-
mente, o mar não tem sido um aliado 
e o areal tem diminuído muito nos 
últimos anos e em relação a isso 
pouco podemos fazer.
Como caracteriza a vida associativa 
em Estela, numa localidade onde 
há várias entidades e que colabo-
ração existe com as mesmas por 
parte da Junta?

São várias as coletividades e 
associações na nossa Freguesia. 
Infelizmente, a pandemia, como é de 
conhecimento geral, tem dificultado 
muito um trabalho já de si difícil. 
O entretenimento digital massivo, 
disponível de forma generalizada, 
tem diminuído muito as fileiras dos 
que procuravam realizar atividades 
desportivas e culturais. No entanto, 
é louvável o trabalho que os nossos 
grupos e associações continuam a 
desenvolver, ou que, pelo menos, 
têm a espectativa de continuar a 
desenvolver. A Junta de Freguesia 
aproveitava as festividades do Dia 
da Freguesia para juntar todos estes 
movimentos associativos, o que se 
traduzia num aporte de dinamismo, 
mas, com a pandemia, isso também 
deixou de ser possível.
Com a pandemia, o movimento as-
sociativo, as festas religiosas e po-
pulares ficaram sem efeito. Têm 

sido momentos tristes para a fre-
guesia? Tem a expetativa que com 
o desconfinamento possam voltar 
ainda este ano?

Têm sido momentos muito tris-
tes para a freguesia. As festas reli-
giosas e populares são um motivo 
de orgulho e identidade para além 
dos momentos de convívio que per-
mitem, pelo que fazem muita falta. 
Como são eventos difíceis de orga-
nizar, este ano não acontecerão, 
certamente, com a dimensão e o 
fulgor de outros anos, mas espero 
que, ainda que em moldes diferen-
tes, se possam realizar.
Nos últimos anos, a Junta assumiu 
o Dia da Freguesia com a atribui-
ção da Carta do Couto a uma asso-
ciação, entidade ou personalidade. 
Para quando prevê entregar novo 
reconhecimento?

O Dia da Freguesia instituído pela 
Junta de Freguesia, comemorando 
a Carta de Couto concedida por 
D. Afonso Henriques aos Monges 
Beneditinos de Tibães, foi impor-
tante porque valoriza a freguesia 
e os seus habitantes reforçando 
uma identidade comum. Ao mesmo 
tempo aproveitou-se para reconhe-
cer as personalidades ou entidades 
coletivas da freguesia pelo seu per-
curso e dedicação à terra. Contudo, 
nunca tivemos pressa a atribuir esta 
singela homenagem. Não queremos 
que este reconhecimento se bana-
lize. Os candidatos continuarão a 
existir e quando considerarmos que 
o momento é o certo, a homenagem 
acontecerá naturalmente.
Sobre este momento que a socie-
dade atravessa, há muitas pessoas 
a recorrer a apoios da Junta de Fre-
guesia?

A pandemia agudizou as situa-
ções de precariedade que já exis-
tiam e na freguesia da Estela o 
cenário não é diferente. Apesar de 
tudo, pelo facto do grosso da popu-
lação se dedicar ao setor primário, 
o impacto negativo da pandemia 
foi menor. A Junta de Freguesia 
através do seu Gabinete de Ação 
Social, e juntamente com os seus 
parceiros sociais, continua e con-
tinuará atenta e a apoiar os Este-
lenses mais desfavorecidos, vítimas 
desta pandemia ou de outra situa-
ção de emergência social.

"SÃO VÁRIAS AS EMPRESAS 
LIGADAS AO RAMO HORTÍCOLA 
QUE FORAM GANHANDO DIMENSÃO 
E SE FORAM AFIRMANDO NO 
MERCADO NACIONAL E QUE TÊM 
UMA PRESENÇA CADA VEZ MAIOR 
NO MERCADO INTERNACIONAL, 
NOMEADAMENTE, AQUI NA 
NOSSA VIZINHA GALIZA"José Armandino

Feira da Estela

Campos hortícolas Estela Golfe Clube
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O Grupo Senhora do Ó "está 
ansioso por voltar à normalidade"
São já 65 anos de história. No Grupo Desportivo Cultural e Recreativo Senhora do Ó, a “cultura de apoio à comunidade e de serviço” esteve 
e está presente, nomeadamente nas várias atividades que oferece à população estelense. Jorge Tomé, presidente da associação, conta ao 
MAIS/Semanário como tem sido gerir a associação durante uma pandemia

O Grupo foi fundado em 1956 e teve “muito 
sucesso”. Mas, de acordo com Jorge Tomé, 
após uma pausa nos anos 80, retomou ati-
vidade no início dos anos 90, “com o meu 
antecessor, José Alberto Eiras”. No início, a 
“paixão pelo teatro” era o que movia a asso-
ciação, e houve “cartazes interessantes e 
grandes peças representadas”. Contudo, foi 
a partir de 1991 que surgiu “outra dinâmica”; 
o presidente conta que foi nessa altura que 
foram promovidas “outras atividades, entre 
elas e uma das mais importantes o ténis de 
mesa, mas também a ginástica, aeróbica e 
outras danças”.

Também os eventos mais pontuais, como a 
Queima do Judas, o Festival de Papagaios ou 
as noites de fados, costumam ser celebrados 
pelo Grupo Desportivo Cultural e Recreativo. 

Para noticiar e comentar todas estas ati-
vidades, em 1995, o Grupo começou o jor-
nal Notícias da Estela. Jorge conta que foi 
ele “a pessoa que levou a ideia de criar o 
jornal” e, em 25 anos, o mesmo melhorou a 
sua essência. “No início era o nosso jornal. 
Agora, já não temos essa ideia, é o jornal 
de todos”, afirma.

Foi nos últimos 30 anos, também, que se 
realizaram várias obras nas instalações da 
associação. Depois de uma primeira remo-
delação do telhado e dos pisos, começou 
uma “outra fase de remodelação, com a 
ajuda da Câmara e também com bastantes 
meios próprios”, avança Jorge Tomé. Nessa 
altura, a estrutura de apoio foi “reconstruída 
completamente”, mas na estrutura do edi-
fício principal “não mexemos tanto assim”.

O projeto mais recente seria criar “uma 
antecâmara para o auditório”, de maneira 
a “conseguir ter atividades em simultâneo”. 
Mas, para isso, são necessárias mais “ver-
bas e recursos”, e, em tempo de pandemia, 
esse é um aspeto “complicado”.

É complicado os jovens 
terem “tempo para tudo”

Jorge Tomé garante que “temos uma ges-
tão muito cuidadosa quanto às nossas finan-
ças”, porém a pandemia apanhou a associa-
ção desprevenida. “Nós paramos em março 
e estamos completamente sem atividade e 
sem qualquer receita”, e, por isso, é preciso 
“ter alguma reserva”.

Apesar de tudo, o presidente do Grupo 

defende que “o nosso objetivo é sempre tra-
balhar e gerir de forma que não necessite-
mos de apoios permanentes ou subsídios”. 
Diz mais: “não podemos depender a nossa 
atividade em subsídios”, até porque, para 
Jorge, “não faz sentido”. Mesmo com esta 
mentalidade, não descarta a ideia de pedir 
um dia ajuda. “Não sei o futuro, e isto não 
impede de eu num ou outro momento neces-
sitar de um apoio excecional para fazer um 
grande investimento”, esclarece.

É neste sentido, de gerir o património, que 
algumas das valências da associação tiveram 
de ser suspensas. Foi o que aconteceu com 
a música, por exemplo, que, após uns anos, 
“entrou em prejuízo”. O número de alunos 
não cobria o preço a pagar pelos professo-
res, o que “não é rentável nem é sustentável”.

Com o ténis de mesa, algo parecido suce-
deu. Apesar de ainda existir, a classe “tem 
perdido muitos praticantes”, fenómeno que, 
segundo Jorge Tomé, “acontece em todas as 
associações”. Uma consequência das várias 
atividades disponíveis às crianças e jovens, 
que dificultam “ter tempo para tudo”, mas 
o presidente defende também que “é uma 
questão de moda. Neste momento, até a 
PlayStation nos faz concorrência”. 

“Preferimos não 
correr o risco”

Com as restrições da pandemia, “nem 
reuniões temos feito”, comenta Jorge. “Cum-
primos escrupulosamente as regras”, mas, 
mesmo assim, afirma que “uma coisa é criar-
mos as regras, outra é elas serem cumpridas”. 

Esta situação é ainda mais complicada 
“quando estamos a falar de crianças e jovens 
adolescentes”. Por isso, o presidente do Grupo 
defende que “preferimos não correr esse risco”, 
até porque “não há nada que se possa sobre-
por à saúde das pessoas”. Só “muito a medo” 
abriram algumas aulas, mas “só as classes 
de adultos, no período em que foi permitido”.

Quanto a aberturas seguintes, coorde-
nadas com o plano de desconfinamento 
do Governo, Jorge Tomé nota que “é muito 
difícil fazer previsões”. A época atual “está 
perdida”, porque “não vamos começar uma 
época em abril”. As atividades desportivas e 
recreativas estão, assim, suspensas. “É uma 
situação que vamos pensar para setembro, 
para depois do verão, mediante as condições 
que tivermos na altura”, explica.

"Temos de ser resilientes 
para voltarmos a ter oferta"
Sobre planos futuros, Jorge mostra-se 
“muito cético”. Esclarece que “temo um 
bocadinho que esta pausa nos venha 
afetar no futuro. E isto não será só com 
a nossa associação, mas com todas”. 
Nesse sentido, deixa o apelo a que a po-
pulação em geral “se cuide, que tenham 
cuidado com a pandemia para podermos 
acabar com isto depressa e voltarmos à 
atividade normal”.

Ao falar em nome do Grupo Despor-
tivo Cultural e Recreativo Senhora do 
Ó, diz que estão “ansiosos por voltar à 
normalidade”. Para isso, “temos de ser 
resilientes” de maneira a “voltarmos a 
ter oferta, a chamar as pessoas, para 
trabalharmos todos juntos e podermos 
oferecer atividades”. 

Por fim, deixa o pedido de mais recur-
sos humanos para a associação. “A 
minha maior necessidade, mais do que 
meios financeiros, são pessoas”. Refere 
que “temos uma direção de 13 pessoas, 
e é preciso fazer o esforço para termos 
tempo para a associação”. E remata: “Eu 
próprio tenho muito pouca disponibili-
dade. Mas aquele tempo que sobra, que 
fazemos para sobrar, para disponibilizar, 
é para trabalhar para a causa”.
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Estela - A história da terra
A Freguesia da Estela, que tem por 
Orago Nossa Senhora da Expecta-
ção, é uma das mais antigas do Con-
celho da Póvoa de Varzim, anterior 
mesmo ao nascimento da nação, de 
cuja sede dista aproximadamente 7 
km’s e comemora o Dia da Freguesia 
a 07 de julho. Anualmente no pri-
meiro Domingo de Julho realiza-se 
a grandiosa procissão em honra de 
S. Tomé e Nossa Senhora do Alívio 
e em meados de agosto a festa em 
honra de Nossa Senhora da Ajuda.

De acordo com levantamento 
censitário de 2011, a Estela tem 
2.313 habitantes residentes, o que 
numa área de 11,73 Km2, resulta 
numa densidade populacional de 
197 Hab./Km2.

O topónimo “Estela” radica, 
segundo alguns autores, naquele 
nome próprio, de origem latina; 
outros, porém, acreditam numa 
possível relação de cariz arqueo-
lógico, a partir de “Stella”, monu-
mento pétreo.

Estela encaixa na extremidade 
setentrional do território do con-
celho da Póvoa de Varzim, junto à 
orla costeira que a delimita a oci-
dente e, confrontada a Norte com o 
concelho de Esposende, a Sul com 
as freguesias de Navais e Aguça-
doura e a Este com a freguesia de 
Laúndos.

A sua orografia plana e de baixa 
altitude, onde predomina o pinheiro 
manso, permitiu a presença humana 
já desde o Calcolítico com a cultura 

Campaniforme, na idade do ferro e 
com especial importância, devido 
aos materiais arqueológicos encon-
trados (duas arrecadas em ouro, um 
colar articulado e uma cabeça de 
torques, para além de um “bolo” de 
prata) a ocupação romana de Vila 
Mendo com a cultura castreja.

A Estela foi propriedade de D. 
Mem Pais Roufinho que, com o seu 
filho a venderam a D. Mendo III, 
Abade de Tibães.

Primeiro documento 
oficial de freguesia 

Em 07 de Julho de 1140, D. Afonso 
Henriques, primeiro documento ofi-
cial conhecido onde o monarca se 
intitula Rei de Portugal, coutou a 
Freguesia de Sancta Maria de Stella 
e de Villam Menendi a D. Ordonho 
IV, Abade do Mosteiro de S. Marti-
nho de Tibães. Este domínio senho-

rial e eclesiástico é atestado pelos 
marcos de granito ainda existentes 
ostentando a gravação “TIBÃES”. 
Também a Casa dos Duques de 
Bragança deixou na freguesia algu-
mas marcas de posse contando-se 
alguns marcos com o respetivo bra-
são – Armas de Portugal encimado 
por coroa.

O nome de Sancta Maria de Stella 
era também referido nas inquirições 
de 1220 e mais tarde no Censual de 
Braga do Séc. XI.

Sabe-se ainda que, em 1939 a 
Estela pertencia à Comarca de Bar-
celos, em 1852 à de Vila do Conde 
e em 1878 à da Póvoa de Varzim.

Na freguesia, junto à orla cos-
teira, são característicos os “Cam-
pos Masseira” que surgem por volta 
de 1880 e que resultam de grandes 
escavações nas dunas a dois, três 
metros de profundidade até atingi-
rem o nível freático e onde apesar 

da proximidade do mar, devido a 
um fenómeno físico natural, a água 
aparece dessalinizada, modelando o 
terreno em forma de masseira, em 
áreas de configuração retangular 
ou quadrangular. Esta é uma forma 
original e inteligente de aproveita-
mento das dunas de areia transfor-
mando-as em férteis e produtivos 
campos de cultivo. Plantavam-se, na 
base, vides cujos braços se esten-
diam, rastejando pelas encostas. O 
cimo dos moios (valos) eram reves-
tidos com sebes secas, canaviais ou 

arbustos, formando uma barreira 
extra quebrando o ímpeto dos ven-
tos mais fortes e captando parte da 
salinidade do ar.

A Freguesia da Estela, atingiu 
gradualmente, nos últimos anos, 
um patamar de desenvolvimento 
infraestrutural, cívico, socioeconó-
mico e cultural invejável, detendo 
vários pólos de atracão turística. 
Os Estelenses, gente trabalhadora, 
honesta, humilde e indomável, fazem 
parte de um povo que deu destino 
ao mundo.

MAIS/Sociedade • Freguesia de Estela
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Durante o mandato que termina no próximo 
outono, foi concretizado o programa que 
apresentou à Freguesia?

O programa eleitoral para o presente man-
dato foi sendo concretizado ao longo des-
tes 3 anos e meio e continuará até ao final 
do mesmo. Concluiu-se o Parque Lúdico da 
Estela e foi ainda possível adquirir mais uma 
parcela para materializar o parque de esta-
cionamento que o servirá, obra que estará 
concluída dentro de poucos meses. Concluiu-
-se a instalação dos passadiços na Praia da 
Estela, que são um orgulho para todos os 

Estelenses. Arrancaremos, entretanto, com a 
pavimentação da Rua Cova do Lobo, inves-
timento que também se concretizará até ao 
final do mandato. No que respeita ao cemitério 
adquirimos a parcela e estamos de momento 
a proceder às prometidas obras de amplia-
ção. Em relação ao saneamento básico, con-
cluiu-se a primeira fase, que cobriu a maior 
parte da freguesia, não tendo sido apenas 
contempladas as situações que pela sua 
especificidade terão de ser estudadas caso 
a caso. Aproveitou-se, sempre que possível, 
para ampliar a Rede de Água e drenagem 

de Águas pluviais. Depois deu-se continui-
dade ao Projeto de Proximidade, procurou-se 
prestar mais e melhores serviços, nomea-
damente, pela implementação de um ponto 
CTT na Junta de Freguesia. Mantivemos os 
apoios às escolas e aos Jardins de Infância, 
disponibilizando o material necessário para 
o seu normal funcionamento. Continuamos a 
prestar o serviço de Componente de Apoio 
Familiar (CAF), de forma gratuita, onde as 
crianças podem, por exemplo experimentar 
praticar ténis, também de forma gratuita. 
Mantivemos o apoio às nossas coletividades 
e associações. Depois foi ainda possível con-
cretizar algumas empreitadas que visavam 
o melhoramento de alguns caminhos agrí-
colas, o que se traduz numa enorme mais 
valia para os horticultores, isto apenas para 

nomear alguns exemplos. É claro que tudo 
isto foi possível porque o município esteve 
sempre ao nosso lado.
Algum sonho que gostaria de ver concreti-
zado na freguesia?

Há pouco tempo o Município da Póvoa de 
Varzim formalizou uma candidatura a fun-
dos europeus que pressupunha a ligação por 
passadiços, praticamente, desde o centro da 
freguesia até aos passadiços já existentes 
junto à Praia da Estela. Teria sido bom se a 
referida candidatura tivesse sido aprovada.
A pandemia atrasou ou acelerou a realiza-
ção de obras na Estela?

Acelerar não acelerou e embora os atra-
sos não tenham sido muito significativos, 
aconteceram.

MAIS/Sociedade • Freguesia de Estela

Freguesia com um conjunto 
alargado de investimentos

Alargamento do 
cemitério permite 
cerca de 200 
novas campas

Escola básica do 
Teso acolhe alunos 
da freguesia

Com o apoio do município, adquirimos a 
parcela para ampliarmos o cemitério. Agora 
estamos a proceder às obras de materiali-
zação das 192 novas sepulturas que cons-
truiremos nesta fase. As pessoas interes-
sadas podem já adquirir as mesmas, de 
forma antecipada.

Com o encerramento este ano da Escola de 
Barros, e com o provável encerramento do 
Jardim de Infância de Barros, por falta de 
alunos, será a nossa única escola em fun-
cionamento na freguesia. O município pro-
cedeu a obras de reabilitação importantes 
e é um espaço fantástico para as nossas 
crianças aprenderem.

Parque Infantil 
do Teso "foi 
um mimo para 
as crianças"
O Parque Infantil do Teso foi um mimo 
importante para as crianças da freguesia, 
principalmente, as do lugar. Entretanto, 
teremos também um Parque para os mais 
novos a instalar no Parque Lúdico da Estela.

Parques de merendas
e de estacionamento

A Junta de Freguesia adquiriu o ter-
reno para a materialização do Parque 
de Merendas da Estela e contámos que 
a obra arranque a qualquer momento. A 
autarquia está também a preparar um 
complemento importante para o parque 
que permitirá também descongestionar 
um pouco o cruzamento entre as ruas 
de São Tomé, Comendador Araújo, Dom 
Daniel Junqueira e Doutor Manuel Go-
mes dos Santos.



QUARTA-FEIRA 07 ABRIL DE 2021
www.maissemanario.pt 15

contou com a colaboração das pes-
soas da Estela, proprietárias de ter-
renos e de outras freguesias, pela 
disponibilidade em deixarem atra-
vessar o equipamento nos seus ter-
renos, os quais também facilita um 
acesso aos campos por parte dos 
donos. 

Sobre os passadiços, o Grupo 
dos Amigos do Caminho de San-
tiago da Póvoa de Varzim recorreu 
recentemente à rede social Face-
book para registar a construção do 
equipamento “melhora ainda mais 
as condições do trajeto do Cami-
nho Português da Costa”.

MAIS/Sociedade • Freguesia de Estela

Instalação da rede 
de saneamento em vários 
arruamentos da freguesia

Passadiços percorrem 
orla marítima até ao 
limite do concelho

A Câmara Municipal da Póvoa de 
Varzim tem vindo a investir na 
rede do sistema de saneamento de 
águas residuais na freguesia. Entre 
as várias ruas intervencionadas e 
nas quais os seus habitantes já têm 
feito as respetivas ligações, inclui-
-se a Rua da Cal. Foi durante as 
obras, aproveitado para melhorar 
as condições de circulação naquela 
e restantes artérias. Ainda no mês 
de março, Aires Pereira, presi-
dente de Câmara, acompanhado 
por vereadores e colaboradores 
do departamento de obras públi-
cas da autarquia, esteve na fre-
guesia para analisar os trabalhos 
de pavimentação e repavimenta-
ção em curso na freguesia. Depois 
do inverno, está a ser corrigido o 
impacto que a mesma teve, ao nível 
do abatimento dos pavimentos, de 
forma a garantir que as condições 
de habitabilidade e de circulação 
se mantêm. 

Este é um investimento próximo 
dos 500 mil euros que vai cobrir 
mais de uma dezena de vias das 
freguesias: Rua Martins Felgueiras, 
Rua da Madrugada, Rua das Urzes, 
Rua Sra. da Boa Viagem, Rua das 
Pedras Brancas, Rua Sra. de Fátima, 
Rua Dr. Gomes dos Santos, Rua da 
Pedrinha e Rua da Cova do Lobo.

Para a Câmara da Póvoa de Var-
zim este “é um esforço financeiro 
adicional e vital para garantir a 
qualidade dos acessos e ligações 
à Estela e, também, para valori-
zar alguns pontos da freguesia que 
merecem ser melhorados, como é o 
caso do Lugar do Teso e do Lugar 
do Outeiro”.

Os passadiços no concelho da 
Póvoa de Varzim começam na 
fronteira a norte com a freguesia 
de Aver-o-Mar e prolongam-se ao 
longo de vários quilómetros até 
ao limite do concelho na fregue-
sia de Estela. 

Uma parte percorre, sobretudo, 
a freguesia da Estela, junto ao 
campo de Golfe daquela freguesia. 
Com este investimento, a Póvoa 
de Varzim tem na sua extensão 
de toda a linha costeira do con-
celho interligada com passadiços 
de madeira pedonais. 

A construção dos passadiços 
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Grupo Independente da 
Estela preparado "para quando 
a gente puder avançar"
Na freguesia da Estela, “a tradição do teatro já é muito antiga”. Segundo Alberto Costa, ensaiador do 
Grupo Independente da Estela, “tem talvez 100 anos de existência”. Para manter vivo o costume, o 
Grupo organiza pelo menos uma peça de teatro por ano, mas as restrições da pandemia pararam os 
ensaios em março do ano passado

peça nova e, quando chegava a altura de a 
apresentar ao público, “corríamos muitas fre-
guesias, não tanto no concelho da Póvoa, mas 
fora”. Alberto acrescenta que “é muito grati-
ficante, depois de tantos meses de ensaios”.

A nível local, na Estela, participavam nas 
comemorações da freguesia, a 7 de julho. 
“Andávamos um mês a fazer representa-
ções”, refere. Na altura da Páscoa, era comum 
prepararem um teatro de rua sobre a Via 
Sacra, que, segundo Alberto, “era um espe-
táculo”. Diz ainda que “o pessoal vinha de 
outras freguesias ver” e, às vezes, “era uma 
multidão de gente tão grande que até difi-
cultava a representação”.

As dificuldades pela 
paragem da atividade 

Hoje em dia, essa parte não tem sido pos-
sível. Desde março, o Grupo Independente 
“parou completamente”. O ensaiador conta 
que “estamos mesmo sem fazer nada”, embora 
o mesmo tenha “já alguma coisa preparada 
para quando a gente puder avançar”. O setor 
da cultura foi um dos mais afetados pela 
pandemia, mas, segundo Alberto Costa, por 
serem “um grupo amador” e porque “traba-
lhamos sem fins lucrativos”, “o que sentimos 
mais na pele foi mesmo parar”.

Outra dificuldade atual do Grupo, e esta 
sem correlação direta com a pandemia, é 
a falta de participantes. Em anos anterio-
res, chegaram a realizar peças “que gasta-
vam 37 personagens, como As Duas Órfãs”. 
Atualmente, “ainda se arranja pessoas, mas 
não é com a facilidade daquela altura”. De 
acordo com os cálculos do ensaiador, neste 
momento pode contar com “cerca de 16, 17 
pessoas”. “É difícil, é preciso gostar mesmo 
disto”, afirma.

"Só o facto de nos abrirem 
portas já é de louvar"
Alberto Costa conta que, desde que é en-
saiador, “ainda não foi reconhecido com a 
Carta de Couto”, mas há uma razão para 
tal. “Eu era um dos que dizia que não se 
devia dar a Carta este ano a uns, o outro 
ano a outros”, expõe, até porque “sendo 
assim, passava a ser uma coisa banal”. 

Não receber a Carta de Couto, no entanto, 
não significa que a Junta de Freguesia não 
apoie o Grupo Independente. “Só o facto 
de abrirem as portas para a gente poder 
expandir-se mais um bocadinho é já de 

louvar”, segundo Alberto, “só tenho de dizer 
bem da Junta e da Câmara”.

Quanto ao futuro do Grupo, Alberto 
Costa não impõe metas. “A minha ideia é 
sempre a mesma: ir fazendo peças, acabar 
uma e começar outra”, declara. Quando 
for possível voltar aos ensaios, pede que 
os jovens “nunca se esqueçam de dar 
valor ao teatro, porque isto na Estela 
mantém-se desde há 100 anos. E isso é 
muito bonito”, admite. 

E para a freguesia no geral, diz que “o 
meu maior interesse é que não nos man-
dem para trás, ao menos que aproveitem 
o gosto que temos pelo teatro”. 

Alberto Costa

DE ACORDO COM OS CÁLCULOS 
DO ENSAIADOR, NESTE MOMENTO PODE 
CONTAR COM "CERCA DE 16, 17 PESSOAS". 
"É DIFÍCIL, É PRECISO GOSTAR 
MESMO DISTO"

Alberto Costa começou a representar antes, 
mas integrou o Grupo Independente “como 
ensaiador e ator” em 1982. Comenta que 
o teatro sempre foi uma atividade muito 
presente na vida dos estelenses, “desde os 
meus avós e pais”. Há trinta anos, “a batata 
quente passou para mim”, sorri.

Antes de ingressar no Grupo, “já exis-
tiam outras pessoas que faziam teatro”, 
no entanto, “o pessoal já era mais velho 
que nós e, na altura, estava um bocado 
farto de andar nestas coisas”. Por isso, foi 
a geração mais nova que continuou a tra-
dição. “Nunca mais parei”, afirma Alberto.

O ensaiador lembra-se que a primeira 
obra que adaptou foi o Amor de Perdição, 
de Camilo Castelo Branco. Depois, pas-
saram pela Vida de Cristo, pelo Mártir 
do Degredo, O Louco da Aldeia, As Duas 
Órfãs, e muitas mais. Ao longo dos anos, 
nota que “fizemos várias peças, mais drama 
do que comédia”.

Todos os anos, o Grupo ensaiava uma 

Associativismo
Associação Cultural 
e Recreativa Estelense

Associação Juvenil da Estela

Clube de Caçadores da Estela

Clube Galgueiro de Contriz

Grupo Desportivo Cultural 
e Recreativo Senhora do Ó

Grupo Independente da Estela

Grupo de Jovens 2000

Grupo Musical ComTradição

Grupo Musical Novas Tradições
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Foi a 5 de novembro de 1996 que 
o Clube de Caçadores da Estela 
foi criado. Paulo Almeida relem-
bra que, “nessa altura, tiveram um 
papel fundamental no desenvol-
vimento e ordenamento do ter-
ritório no concelho”, isto porque 
houve “alterações introduzidas no 
panorama cinegético nacional e na 
legislação sobre a caça e projeto de 
ordenamento”. 

Viu-se necessário, por isso, criar 
uma Zona de Caça Municipal. “Foi 
um grande projeto na altura, em 
2008”, comenta o presidente do 
Clube. Adianta ainda que a Zona é 
gerida pelos dois grupos de caçado-
res do concelho, o grupo da Estela 
e o de Terroso. 

Mas o momento mais “marcante” 
do clube, para Paulo Almeida, foi “o 
lançamento da primeira pedra para 
a construção da sede, no dia 21 de 
março de 2009”. A razão é simples: 
a sede “foi um sonho que se tornou 
realidade em pouco tempo”. O pro-
jeto implicou um esforço conjunto, 
como diz Paulo, foi “graças ao empe-
nho dos associados, empresas locais 
e da autarquia”. E, assim que a obra 
terminou, o clube renasceu. “Foi o 
início de uma grande história”.

Desenvolvimento 
é fruto "de um 
trabalho árduo dos 
corpos sociais"

Depois de construída a sede, há 
cerca de 10 anos, “o grupo de caça-
dores ficou mais virado para a parte 
cultural, recreativa, desportiva”, 
explica o presidente. No entanto, a 
caça nunca ficou esquecida, clari-
fica, visto que “é o principal obje-
tivo do grupo”.

O desenvolvimento do Clube, 
através “de um trabalho árduo dos 
corpos sociais”, permitiu a exis-
tência de iniciativas fora do pro-
pósito inicial. Na última década, 
“além das atividades normais”, 
associadas à caça, foram promo-
vidos vários eventos, de acordo com 
Paulo Almeida: colóquios, “em que 
estiveram presentes várias figuras 
do nosso país e do Estado”, forma-
ções, palestras e esclarecimentos. 

De resto, existem “as atividades 
anuais quase obrigatórias”, como “os 
convívios, passeios e jantares dos 
associados, os torneios de cartas, a 
participação dos Dias do Parque, a 
concentração de motas antigas, a 
participação no Dia da Freguesia 
da Estela”, enumera Paulo. E, rela-

tivamente à caça, não esquece “a 
vacinação dos canídeos, não só dos 
caçadores, mas também de todos os 
que vivam perto” e “o torneio para 
os sócios caçadores no Campo de 
Tiro de S. Pedro de Rates”.

Todas estas atividades são pen-
sadas para os “cerca de 300 sócios”, 
esclarece o presidente do Clube. 
Porém, com a chegada da pande-
mia, não têm acontecido.

"Há um impacto no 
relacionamento social"

A única atividade que foi possí-
vel realizar, no espaço de um ano, 
foi a caça. E, mesmo assim, foi por 
pouco tempo. Paulo conta que “a 
caça regressou em agosto, quando 
ainda era permitido”. No entanto, 
o segundo confinamento estragou 
os planos. O presidente do Clube 
admite que “ainda deixavam fazer 
algum tipo de caça, mas não todo. 
Não se chegava a um consenso”. Por 
isso, “optou-se por parar de vez, e 
nunca mais houve caça”, lamenta.

Neste paradigma, não é de estra-
nhar que a falta de atividades tenha 
de alguma forma desmotivado os 
participantes. “Há um impacto 
no relacionamento social”, afirma 
Paulo. Para além disso, refere que 
“as associações têm dificuldades, 
principalmente na tesouraria”, 
devido à “inexistência de receitas 

que são essenciais para a sobrevi-
vência”. Nota ainda que as despesas 
continuam e “são quase as mesmas 
de antes”. O contributo de sócios 
que vão pagando as quotas, mesmo 
sem atividades, é muito importante 
nesta altura. “Temos sobrevivido 
por eles”, desabafa.

Incerteza no futuro

E quanto ao futuro, Paulo Almeida 
não dá certezas nem datas fixas. “O 
que pudermos fazer será sempre a 
partir de julho, nunca antes”, visto 
que “é complicado prever o que vai 
ser”. Por essa razão, “não queremos 
marcar coisas com muita antece-
dência e depois ter de desistir”.

Mesmo no caso da sede, o pre-
sidente do Clube defende a aber-
tura só quando não existirem res-
trições na lotação. “Se tivermos 
capacidade para 100, não vamos 
deixar entrar 25 e deixar 75 de 
fora”, remata. “Esses 75 são sócios 
e também têm direito”.

No ano em que o Clube celebra 
o 25º aniversário, a festa ainda 
não está planeada. “Claro que gos-
taríamos de fazer um evento em 
grande”, explica Paulo, “mas não 
vamos marcar para ter de desmar-
car”. Por agora, a celebração fica sus-
pensa, mas “conforme vai passando 
o tempo, vamos vendo”, termina.

MAIS/Sociedade • Freguesia de Estela

"Clube de Caçadores foi 
fundamental no desenvolvimento 
e ordenamento do território"
Há quase 25 anos, o Clube de Caçadores nascia na Estela. Criado de caçadores para caçadores, o clube surgiu “com o objetivo da caça. 
Depois da construção da sede, já não”, como explica Paulo Almeida. O presidente comenta que os anos ajudaram o clube a evoluir, e que, 
nos últimos tempos, apostava numa temática mais cultural e recreativa. Desde o ano passado, no entanto, a atividade tem sido quase nula

"Caçador é aquele 
que preserva a caça"
Sobre a ocupação de caçador, 
há muito que Paulo Almeida 
tem a dizer. Segundo o pre-
sidente, há conceções erra-
das: “quando se fala na caça, 
a gente pensa que é ir para 
o monte e matar tudo o que 
mexe. Não”. Em poucas pa-
lavras, refere que “caçador é 
aquele que preserva a caça, 
que sabe quando e o que deve 
matar” e destaca o papel das 
repovoações de animais. 

Após um ano de paragem, 
sente a falta do espírito da 
caça. “Muitas vezes, é só a 
alegria de poder sair, levar 
os cachorros a passear, estar 
com eles no mato”, o que não é 
possível neste momento.

Para voltar à atividade, 
Paulo aponta a toma da vacina 
contra a Covid-19 como solu-
ção. “Tudo vai depender dela, 
se chega a todos e se depois 
poderemos estar juntos”, 
expõe, “só a partir daí pode-
remos começar a organizar 
novamente e levantarmo-nos”.

“QUANDO SE FALA NA CAÇA, 
PENSAM QUE É MATAR 
TUDO O QUE MEXE. NÃO.”
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Último campeão Inter-Freguesias 
mantém "os objetivos de sempre" 
caso o campeonato seja retomado
Foi já em 2019 a última vez que o campeonato Inter-Freguesias da Póvoa de Varzim se desenrolou até ao fim. Foi campeão a Associação 
Juvenil da Estela. A época seguinte ainda arrancou, mas teve de ser interrompida, por causa da pandemia, ao cabo da jornada 8 das 26 
possíveis. Estava o Estela também em primeiro. Mesmo parado há um ano, o clube que mais vezes venceu o principal título sénior do 
futebol popular mantém a organização e os objetivos intactos

O clube está completamente parado desde 
março do ano passado. Desde aí que não 
realizou sequer nenhum treino. "Tendo em 
conta a situação da covid e o que é neces-
sário para cumprir com certeza as regras 
de segurança, não nos era possível realizar 
qualquer atividade", desabafou o presidente 
Daniel Costa.

Nenhum atleta ou técnico deixou a asso-
ciação neste período, mas a condição físíca 
será forçosamente um problema a resolver. 
"Devido a este interregno, não vai ser fácil 
retomar os jogos. É muito tempo sem com-
petir e para entrar no ritmo vai ser muito 
complicado". Além de que os próprios diri-
gentes "também se encontram muito menos".

Apesar disso, o contexto financeiro da 
Estela não se deteriorou por causa da para-
gem, uma vez que também “praticamente 
não existiram despesas nos últimos meses”. 
É preciso notar, porém, que os custos asso-
ciados ao campo são suportados pela Junta 
de Freguesia, o que “ameniza muito a nossa 
situação”. Por estes motivos, não foi solici-
tada qualquer espécie de apoio autárquico.

Sete títulos 
de campeão

O Estela conquistou sete títulos de cam-
peão em seniores desde 2005, incluindo três 
consecutivos entre 2014 e 2017. É a única 
equipa da Póvoa de Varzim a conseguir tal 
proeza até ao momento. Mesmo na época 
passada, que não chegou a ser terminada, 
o clube estelense estava em primeiro no 
momento em que o campeonato parou devido 
à pandemia. Na temporada anterior a essa 
também se sagraram campeões.

Um domínio para o qual “não existe fór-
mula secreta”, garante o responsável. “É um 
conjugar de vários fatores: ter jogadores e 
treinadores de qualidade, organização, saber 
gerir e ir buscar as pessoas mais capazes 
para cada função. Tendo tudo isto, depois é 
preciso criar as condições necessárias para 
que todos se sintam bem na nossa casa, até 
porque os atletas normalmente não gostam 
de atuar em clubes desorganizados. Os resul-
tados surgem na sequência desse trabalho”.

O plantel sénior é composto por jogadores 
da Estela, da Póvoa em geral e também de 

fora do concelho, nomeadamente Caxinas. 
A maioria dos jogadores não é da fregue-
sia, ao contrário dos escalões de formação, 
que têm muitos jovens da terra.

Caso o campeonato regresse, o objetivo 
desportivo é “o de sempre”, ou seja, a melhor 

classificação possível, o que “no nosso caso 
passa por tentar o primeiro lugar e ganhar 
o título”. 

A Associação Juvenil tem nesta altura 
cerca de 120 associados, número que não 
baixou no último ano.

Presidente quer passar o 
testemunho após 35 anos
Presidente desde a fundação, em 1986, 
Daniel Costa está hoje acompanhado 
na direção por mais uma dezena de di-
rigentes. As próximas eleições deverão 
ocorrer em junho. A intenção é não ser 
candidato, mas é preciso que apareçam 
outras listas. 

“Já estou cá há 35 anos e é altura, já 
fiz a minha obra e é tempo de dar lugar 
a outros. Mas é necessário que apareçam 
pessoas interessadas e isso não é fácil, o 
mais certo é não surgir nenhuma lista. 
Tenho tentado que alguém da minha 
direção avance, mas ainda não conse-
gui. Vamos ver”.
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