
História

A Associação Cultural e Social de Couto de Esteves nasceu há 15 anos, a partir da iniciativa
dos mais jovens dessa época. O espírito já remanescia desde o período pós 25 de Abril,
quando surgiram tentativas, no sentido de se "semear" o associativismo em Couto de Esteves.
Facto que viria a acontecer 10 anos mais tarde, em Agosto de 1984, tendo como principal
impulsionador Henrique Westenfeld, já falecido.

  

A Associação espiritualiza desde logo a identidade do meio, fazendo a ligação de dois
importantes monumentos da freguesia de Couto de Esteves, ao adotar para seu logotipo o
antigo Edifício da Câmara (Couto de Esteves foi Vila e sede de Concelho até 1836),
acompanhado do Cruzeiro Triunfal.

  

A  A.C.S. de Couto de Esteves é uma Instituição sem fins lucrativos, de carácter Juvenil, cujos
desígnios e objetivos fundamentais, expressam-se pela  contribuição no desenvolvimento
Cultural e Social de Couto de Esteves, envolvendo em especial a comunidade Juvenil.

  

A instituição foi crescendo e construindo o seu império, que apesar de modesto, entendido do
ponto de vista físico, é gigante em espírito, constituindo o cordão umbilical dos filhos desta
aldeia com uma impar relação com o passado. Por razões económicas, muitos deles partiram
para outras paragens, e sem esquecer esta instituição, espelham de quando em vez as suas
memórias  em cada troféu conquistado, fruto das glórias do atletismo, a modalidade forte
desenvolvida nos anos oitenta e  início dos noventa.

  

Atualmente, os projetos da Associação, são em grande parte, postos em prática por esforço
próprio, sendo alguns deles, desenvolvidos em colaboração  com o IPJ - Instituto Português da
Juventude (delegação de Aveiro), Administração Central, Governo Civil de Aveiro, INATEL,
Câmara Municipal de Sever do Vouga e Junta de Freguesia de Couto de Esteves.

  

O Futebol de cinco, o Ténis e o Basquetebol constituem as modalidades mais recentes, devido
à nova construção do polidesportivo (Henrique Westenfeld), em protocolo tripartido entre a
Associação, Junta de Freguesia de Couto de Esteves e Câmara Municipal de Sever do Vouga,
e que os coutenses reconhecem, sem qualquer dúvida, como sendo uma primeira valia na
promoção e desenvolvimento do desporto nos meios distantes dos grandes centros.
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Novos eventos têm-se lançado, entre eles destaca-se pelo êxito já alcançado, as Corridas de
fórmula rolamentos, pela sua espetacularidade e por se assumir como um desporto
radicalmente singular. Existe inclusive um arranque de motores a nível da organização de
campeonato regional desta ressurgida modalidade, prova que já faz furor nesta comunidade,
dado o seu carácter invulgar.

  

Couto de Esteves, possui, sem dúvida, uma relação ímpar com o passado, pelo património
histórico-Cultural. Todos os anos, uma película desses usos e costumes é recuperada de novo
– As Desfolhadas numa eira típica. Nas vivências "reavidas" de uma quotidiano longínquo,
numa atmosfera calorosamente rústica eis que um povo sente-se a si próprio. Nestes serões, o
milho é o convidado de honra para um grande convívio popular. Uma verdadeira noite
tradicional, com as danças, os trajes e os cantares das vozes da terra. Na envolvência da
desfolhada, existe sempre uma casa da aldeia, retratando o ambiente do antigamente, assim
como espaços para a mostra de gastronomia e artesanato local.

  

Em termos de cultura religiosa, destaca-se pela positiva o grupo coral, e o crescente
entusiasmo que tem imperado para a criação de um grupo de cantares, constituído por
elementos do grupo coral, assim como de outros jovens de Couto de Esteves.

  

Por Zé Manuel e Vitor Soares
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