RETROSPECTIVA:
“O Mais” 2010/2011
TREINADORES:
Sénior – Alberto Soares – Juvenorte
Juvenil – Jorge Teixeira – Leões da Lapa
Infantil – Paulo Gomes – Averomar
Feminino – Rui Casanova – Beiriz
Escolinhas – Carlos Sousa – Leões da Lapa
ATLETAS:
Sénior – Hélder Moreira – Estela
Juvenil – Eduardo Silva – Barreiros
Infantil – Renato Isidro – Laúndos; Romeu Fonte – Beiriz
Feminino – Marta Torres - Argivai
Escolinhas – Jean Marc – Juvenorte; Diogo Salgado – Terroso;
Tiago Sousa – Rates; Pedro Martins – Aguçadoura; Rafaela
Gueiral – Amorim
Responsável Desportivo – António Torres – Argivai
Dirigente – João Silva – Matriz
Delegado – Amadeu Vilar – Amorim
Associação – Averomar FC

Futebol
Inter Freguesias distingue
os melhores da época
A Associação de Futebol Popular da Póvoa encerrou a temporada
desportiva com a entrega no primeiro dia de Agosto, no Diana Bar,
dos prémios ‘O Mais’, num acto de
reconhecimento às agremiações e
individualidades participantes no
Campeonato de Futebol Popular.
Aires Pereira, Vice-Presidente da
Câmara Municipal e Vereador do
Pelouro do Desporto fez a entrega
dos troféus aos distinguidos.
António Pereira, na qualidade de
presidente da Associação de Futebol Popular da Póvoa, entidade que

organiza o campeonato salientou
“este amadorismo na organização
quase que passa despercebido,
mais parecendo feito por prossionais. Participaram 81 equipas divididas por cinco escalões que realizaram 1535 jogos e foram inscritos
perto de 3500 participantes, entre
atletas, dirigentes, treinadores e
organização. Parabéns a todos por
estes 27 anos, que levamos a organizarem estas provas”.
Na cerimónia, o autarca Aires
Pereira agradeceu o empenho de
todos e dos distinguidos nesta

Campeonatos
Nacionais de Natação
nas Piscinas Municipais
Cerca de 700 nadadores em
representação de 92 clubes portugueses e ainda alguns estrangeiros participaram no primeiro
m-de-semana de Agosto, nos
campeonatos nacionais absolutos da modalidade.
A Póvoa de Varzim e o complexo de Piscinas Municipais acolheram um fantastico programa
de provas, onde se registaram a
queda de diversos recordes, bem
como foi mais um programa aliciante para potenciar o turismo
local.

A registar que nesta competição, o nadador poveiro Adriano
Niz, que representa o Clube Desportivo de Natação de Famalicão
venceu as provas dos 100 e 200
metros costas, juntando estas
duas vitórias ao seu rico palmarés que passa a contabiliazar 93
titulos nacionais. Para o atleta,
o grande objectivo na natação
passa pela obtenção dos minimos
que o qualiquem para os Jogos
Olimpicos de Londres a realizar
em 2012.

movimentação desportiva que
vai entrar na 28ª edição, rearmando que “é essencial continuarmos com este campeonato, tendo
já passado por aqui milhares de
pessoas”, sublinhando que “esta
é a maior organização desportiva
da Póvoa que envolve a cidade e
as freguesias”.
Aires Pereira garantiu que a
autarquia vai fazer um esforço
para manter este nível de organização, apesar da redução em 20
mil euros do orçamento para o próximo campeonato que tem início no

ILUSTRES:
Jornal “ O Comércio da Póvoa”
Atleta – João Subida – Belém
Coordenador da Arbitragem – António Lopes
Gestor do Estádio Municipal e Complexo Desportivo – Bruno
Albuquerque
ILUSTRE ESPECIAL:
Vereador do Pelouro do Desporto – Engº Aires Pereira

primeiro m-de-semana de Setembro. O autarca destacou também a
importância na formação dos dirigentes “para estarmos mais preparados e podermos acompanhar da
melhor forma os jovens”.
O próximo campeonato irá
conhecer uma menor burocracia
ao nível da documentação a apresentar. Aires Pereira divulgou que
“a cada associação terá um computador, com toda a informação
online”, destacando a importância
da competição “já que organizar
um campeonato, sem precisar de

polícia nos campos é a maior vitória desta organização”.
Perante os dirigentes das colectividades poveiras, Aires Pereira
frisou “somos na região do Porto,
o concelho com menor taxa de toxicodependência e isso deve-se, também, a estas realizações. Por isso,
os valores do orçamento, não são
um desperdício, mas um investimento na formação dos poveiros e na ocupação de uma actividade saudável, que evitam outros
males”.

Bikecamp 2011
No m-de-semana de 3 e 4 de
Setembro está programado o Bikecamp 2011, uma actividade desportiva que conjuga o BTT com o campismo. A concentração das emoções
está marcada o Monte de s. Félix, na
freguesia de Laúndos, num evento
que irá acontecer pelo terceiro ano
consecutivo e que promete reunir centenas de ciclistas amantes
da natureza. No Sábado, a iniciativa terá inicio, pelas 16h00, com
a Prova de Estrada aberta a atletas
federados e não federados, num
circuito de 14 km, com 5 voltas,
sendo a primeira volta em ritmo de
passeio e só na última os ciclistas
farão a subida ao Monte de S. Félix.
Esta prova é a última das 4 provas
que contam para o Troféu Cidade

da Póvoa. No Domingo, a partir das
9h30, realiza-se a Prova de BTT, que
irá percorrer os caminhos rurais do
Concelho da Póvoa de Varzim, na
distância de 35 quilómetros para a
Meia-Maratona e de 70 quilómetros
para a Maratona.
Este encontro que promete a presença de centenas de BTT’s tem a
apoio da autarquia poveira, da junta
local e da Escola Prática dos Serviços da Póvoa de Varzim, estando o
recinto preparado para campismo
com as condições inerentes à sua
prática, balneários, luz e bar.
Ao longo dos dois dias a pista de
Freeride estará aberta para todos
aqueles que apreciem o espectáculo.

