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Afonso Vilela Ator e manequim recorda as emblemáticas festas  
dos anos 90 e destaca a boa gastronomia da cidade costeira 

HOLOFOTE

“Póvoa é fascinante  
pela força da natureza”

Célia Soares 
urbano@jn.pt

ATUALMENTE  a dividir o tempo  e 
as rotinas entre a Póvoa de Varzim 
e Carcavelos, Afonso Vilela expli-
ca quais as maiores qualidades da 
Póvoa. Uma cidade que começou 
a frequentar “no início dos anos 
90”. Desses tempos, o ator e ma-
nequim não esquece as festas que 
aconteciam numa discoteca, três 
ou quatro vezes por ano. “Eram 
festas trazidas quase diretamente 
da cidade de Amesterdão”, recor-
da, garantindo que, “a primeira 
vez” em que lá foi quase não acre-
ditava “que estivesse na Póvoa”.  

Mais do que a própria cidade, 
Afonso Vilela diz que é a zona nor-
te-oeste do concelho que mais 
aprecia. “Aguçadoura, Estela e Na-
vais são das zonas mais bonitas do 
nosso país”, assegura. “São sítios 
onde a agricultura se faz quase em 
cima do mar”. E, além disso, têm 
“matérias-primas únicas”. 

“Fascinante pela sua beleza e 
pela força da natureza”, a costa 
norte da Póvoa é, para o ator, uma 
das coisas mais genuinamente 
portuguesas que se podem encon-
trar. E, no que toca à gastronomia,  
Afonso Vilela não poupa nos elo-
gios. Porque a junção dos “sabores 
da terra e do mar” dá aos pratos tí-
picos características únicas.  

“Os legumes e os vegetais têm 
um sabor e uma textura ímpar, 
fruto do cultivo à beira-mar em 
condições muito específicas”, ex-
plica o ator, acrescentando que os 
produtos “tiram proveito dos so-
los arenosos, da brisa marítima e 
também de alguns métodos de 
cultivo mais ancestrais que ainda 
se utilizam” no concelho.  

Além disso, Afonso Vilela desta-
ca o peixe grelhado na brasa, com 
“penca poveira” salteada num fio 
de azeite. “É do melhor que me 
podem dar e do mais genuina-
mente português que conheço”, 
conclui.v

Marginal da Póvoa de Varzim

“A AGENDA CULTURAL” 
“Para o ator, a agenda cultural 
da Póvoa “é digna de uma 
grande metrópole”. E, apesar 
de ser mais evidenciada no ve-
rão, “é também bastante inte-
ressante no resto do ano”. 

“OS PRÉDIOS À BEIRA-MAR” 
Se pudesse, o ator “deitava 
abaixo os prédios à beira-mar e 
só permitiria construções com 
mais de dois pisos a um quiló-
metro da linha da água”. 

OS PASSADIÇOS
Para Afonso Vilela, os passadi-
ços de A-ver-o-Mar, que pare-
cem ir mesmo “até ao infini-
to”, são uma das maiores atra-
ções da Póvoa. “A paisagem é 
única”, considera. Além disso, 
“tomar o caminho da costa 
para Santiago”, começando 
naquele lugar, é também uma 
“experiência única” que o 
ator recomenda àqueles que 
tiverem a oportunidade de ir 
até à Póvoa. 

O CINE-TEATRO
Para o ator e manequim, o Ci-
ne-Teatro Garrett é um dos 
melhores locais da Póvoa. 
Destacando-se principalmen-
te pela sua “magnífica progra-
mação cultural”.  Uma progra-
mação que Afonso Vilela ga-
rante ser de grande qualidade 
“em qualquer das produções 
agendadas, mas preferencial-
mente nas produções de dan-
ça ou música clássica”. 

Afonso Vilela destaca, entre 
outras, a zona da Estela como 
um dos lugares mais bonitos 
do concelho. E aproveita para 
partilhar o seu especial inte-
resse pela apanha do sargaço, 
que é uma das atividades mais 
tradicionais nalgumas zonas 
da Póvoa. “Nunca me canso 
de ver a apanha do sargaço, 
nas marés de lua, em que se 
trabalha de sol a sol para apro-
veitar o que o mar nos traz”.
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