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Freguesia de Navais História
Navais é uma terra antiga, situada numa planície localizada 6 km a nordeste da cidade da Póvoa de
Varzim, achando-se já identificada no século IX como De Nabales; o Outeiro do Castro é habitado
desde tempos imemoriais. As terras "De Nabales" aparecem documentadas no censual bracarense do
século XI. As Inquirições de 1220 e 1258 a mencionam como " Sancti Salvatoris de Nabaes"
Quanto à grafia, só no início do século
XVI aparece a forma Navais, que conviveu durante este período com a anterior Nabais. Até 1836 pertenceu ao concelho de
Barcelos, passando nessa data para o da
Póvoa de Varzim.
Até 1933 a atual vila de Aguçadoura era
parte integrante de Navais, sendo feita nesse
ano a cisão que levou à criação de Aguçadora.
Em 2013, no âmbito de uma reforma administrativa nacional, perde o estatuto de freguesia autónoma e é agregada à freguesia de
Aguçadoura, passando a fazer parte da União
das Freguesias de Aguçadoura e Navais.

Paróquia

Já existia em 1080. Nas Inquirições de
Afonso III, diz-se que o pároco de Navais era
clérigo da rainha D. Brites, que foi segunda
esposa do rei, filha bastarda de Afonso X
de Castela e mãe de D. Dinis.
Motivo de entusiasmo para os locais e
grande atração para visitantes é a festa de
em honra de Santa Luzia.

Demografia
Número de habitantes. De notar que,
até 1930, Navais incluía a localidade
de Aguçadoura

Património

Fonte da Moura Encantada
Castro de Navais
Igreja paroquial
Capela de Santo António
Campos Masseira
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Geografia
Situa-se a cerca de 6 km a nordeste da
cidade da Póvoa de Varzim.
Os lugares da localidade são os seguintes: Agra de Bouças, Burgada, Cabreira,
Crasto, Espadelos, Espinhal, Outeiro,
Prelades, Navais e Sonhim.

Coletividades
Centro Desportivo e Cultural de Navais

Grupo Folclórico de Cantares
e Danças "Os Camponeses de Navais"
www.gfcamponesesnavais.com

Personalidades

AGRINAVAIS sempre consigo,
juntos produzimos mais
A AGRINAVAIS existe há cerca de seis anos para servir todos os clientes, nomeadamente na área da
agricultura. Localizada na Rua Rio d’ Aldeia, a 200 metros do rio Aldeia e próximo das alminhas no
Sonhim, em Navais, a típica casa agropecuária garante uma boa relação preço/qualidade
Com uma vocação dirigida para agricultura, particularmente fitofármacos, adubos
e nutrição vegetal, rações para animais
domésticos e de criação, artigos de jardinagem e bricolage, sementes, plantas para
produção doméstica e produção extensiva,
o estabelecimento é a típica casa agropecuária, com todo o género de produtos da
área, tentando sempre estar atualizados nos

Horário
De 2ª a 6ª: 8h30-12h30/14h-19h
Sábado: 8h-13h (faz-se entregas
no período da tarde)
252 616 047 • 968 256 448
ramosagrinavais@gmail.com
A cerca de 200 metros do rio da aldeia,
perto das alminhas no Sonhim,
na rua Rio d´Aldeia
/Agrinavais-246638582126808
melhores artigos e serviços para garantir
ao cliente excelentes resultados. Com vista
a estes bons resultados, a AGRINAVAIS
presta também serviços de aconselhamento
e acompanhamento técnico-agrícola.
Junto dos clientes, a AGRINAVAIS tem
como objetivo principal garantir que a população do concelho e arredores tenha ao seu
alcance os produtos de que necessita com
uma boa relação preço/qualidade, sem precisarem de fazer centenas de quilómetros ou
perder horas para comprar produtos essenciais para uma boa produção. Naturalmente,
servir e aconselhar o melhor possível é fun-

damental para uma importante relação de
estima com o cliente.

Entregas ao domicílio
Com a pandemia da covid-19, a AGRINAVAIS fez ajustes e adaptações, com muito
mais entregas ao domicílio, que já anteriormente era feito, ainda que pontualmente porque as pessoas preferiam ir ao local buscar.
Agora cada vez mais é a regra levar a casa
do cliente a mercadoria, até porque durante
o confinamento as pessoas começaram a
dedicar-se mais à produção agrícola para

consumo e à jardinagem.
Para isso contribui a divulgação de serviços na página de Facebook e, com esta possibilidade de entregas, há uma nova franja
de clientes.
Sendo uma empresa pequena, apenas com
dois funcionários, a AGRINAVAIS tem uma
forte organização na logística, e mantém
todos os serviços com plena satisfação dos
clientes. Numa crise como esta, a empresa
reinventa-se de forma a que as pessoas não
precisem de ir a outros locais procurar o que
precisam, já que a AGRINAVIAS tem muita
oferta e melhores serviços.

PUB

Manuel Ribeiro de Castro - antigo abade
de Navais e antigo presidente da Câmara
Municipal da Póvoa de Varzim pelo Partido Progressista
Manuel Zeferino - antigo ciclista, vencedor
da volta a Portugal em bicicleta em 1981.
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"Zona industrial em Navais
para aumentar emprego
e desenvolver a freguesia"

Este é o sonho de José Alberto, o primeiro membro que representa a freguesia de Navais na união de freguesias de Aguçadoura e Navais, presidida por Fernando Rosa. Filho de Alberto Silva, antigo presidente da Junta
de Freguesia de Navais, José Alberto, para além da sua atividade profissional, colabora com a vida associativa
da localidade, entre as quais como atleta no CDC Navais. Sobre a terra que o viu nascer, explica que a população assumiu um sentido “de missão e responsabilidade” no combate à pandemia, e tem como sonho conseguir
criar uma zona industrial e a fixação da juventude na freguesia

Como tem reagido a população de
Navais à adversidade da pandemia,
e que apoios tem garantido a junta
de freguesia à população?
A pandemia covid-19 tem sido
muito limitadora de toda a realidade local. Existe desde o início
uma propagação bastante significativa, mas nesta altura de crise
pandémica tem sobressaído toda a
força e resiliência da nossa população. Numa altura que o confinamento era uma obrigação, a nossa
população, que tem no setor primário e na agricultura a sua forma de
sustento, demonstrou um sentido
e missão e responsabilidade, pois
os nossos agricultores, os nossos
comerciantes e todos aqueles que
estão ligados a este setor estiveram a trabalhar arduamente para
que não faltasse alimento no prato
a todos os portugueses, e demonstramos que somos uma terra de
pessoas de trabalho.
A junta de freguesia em parceria com o município da Póvoa de
Varzim esteve no terreno a fazer
a entrega a quem necessitava de
cabazes alimentares, estivemos na
linha da frente na desinfeção dos
nossos espaços mais frequentados,
paragens de autocarros junto ao
depósito de resíduos, e estivemos
onde a nossa colaboração fosse
necessária.
A população de Navais tem sido rigorosa no cumprimento das medidas no combate à pandemia?
Temos verificado que as pessoas
têm cumprido as medidas quer no
confinamento, na altura que tal
era preponderante, sabemos que
as pessoas que testaram positivo
cumpriram com o confinamento e
apesar de ter havido vários casos
que testaram positivo não houve
casos de incumprimento. Reparamos que todos estamos em sintonia para tentar minimizar os efeitos desta pandemia. De referir que
até o momento não houve qualquer
óbito relacionado com a covid-19
em Navais.
As festas e os convívios associati-

José Alberto

vos deixaram de se realizar. Como
sentiram os habitantes de Navais
estas situações?
Estamos todos algo mais tristes,
assumimos que tal tem de acontecer para bem de todos, sabemos que
foram muito diferentes as comemorações da Páscoa. Tivemos muitas
limitações nas nossas férias, todos
os movimentos desportivos, culturais e religiosos foram amplamente
limitados com esta pandemia, e é
algo que não podemos ficar indiferentes. Verificamos que as crianças ficaram sem atividades ao ar
livre, os jovens veem limitados os
seus encontros, a nossa população
mais idosa tem tido um conjunto
de limitação e a necessidade de se
proteger, pois nesta realidade são
os mais afetados por este vírus.
Esta é uma luta que só pode ser
ganha se nos mantivermos atentos
e estar sempre em alerta, queremos
todos voltar ao normal, quando
ainda temos mais uns meses em
que temos de estar em prevenção.
Vai ser muito duro a forma como
vamos viver o Natal e o Ano Novo,
resta a esperança na vacina e quem
sabe a meados do próximo ano
possamos todos voltar ao antigo
normal.
A festa de S. Luzia, a 13 de dezembro, não se realizou. O facto de não
haver festa condicionou o ritmo da

"TODOS ESTAMOS EM SINTONIA
PARA TENTAR MINIMIZAR OS
EFEITOS DESTA PANDEMIA. DE
REFERIR QUE ATÉ O MOMENTO
NÃO HOUVE QUALQUER
ÓBITO RELACIONADO COM
A COVID-19 EM NAVAIS"

Fernando Rosa

freguesia? Este foi um momento
triste na localidade?
Esta é a maior festa da freguesia,
que habitualmente vive nesta altura
um ritmo muito mais vibrante. Convidamos os nossos familiares a
virem as nossas casas, e desde há
muitos anos esta festa se configura como a afirmação da capacidade organizativa das nossas
comissões de festas e de orgulho
dos nossos habitantes, como uma
festa que tem como base as cerimónias religiosas em honra de S.
Luzia, conjugada com a festa mais
brejeira, com a participação de
alguns dos melhores cantores e
conjuntos nacionais, sendo sempre a melhor festa de inverno da
nossa região. Este ano voltamos a
estar privados destas sensações e,
como é fácil de perceber, estamos
todos mais tristes. Aliado a tudo o
que ao longo do ano ficou por realizar, estamos a viver um momento
negro da nossa história.
O plano e orçamento para a freguesia contemplava a execução de
obras. Apesar da covid-19, as mes-

mas foram concretizadas?
O nosso orçamento contemplava
um conjunto de obras que gostaríamos de ver no terreno, desde o
alargamento do cemitério, a reconversão do espaço da junta e mesmo
a intervenção junto ao campo de
futebol para aí construirmos um
espaço de lazer e multidesportivo.
De todas estas pretensões, iniciamos a preparação para a deslocalização do posto médico e a intervenção do campo de futebol, para
conseguirmos levar a cabo obras
de maior dimensão só com o auxílio da Câmara Municipal da Póvoa
de Varzim, pois com um orçamento
anual de 330 mil euros para todos
os gastos correntes com pessoal e
compras de bens e serviços, o que
sobra para investimento em obras
em Aguçadoura e Navais é um
valor inferior a 60 mil euros, o que
é claramente escasso. A covid-19
atrasou todos os nossos projetos,
mas acreditamos que durante 2021
ainda vamos a tempo de colocar no
terreno parte dos mesmos.
A população de Navais está espe-

Agricultura é a principal atividade na freguesia

"VAI SER MUITO
DURO A FORMA
COMO VAMOS
VIVER O NATAL
E O ANO NOVO,
RESTA A
ESPERANÇA NA
VACINA E QUEM
SABE A MEADOS
DO PRÓXIMO
ANO POSSAMOS
TODOS VOLTAR
AO ANTIGO
NORMAL"
rançada na vacina e está preparada para ser vacinada?
Esta é uma questão mundial,
acho que todo o mundo está à
espera de uma vacina e de voltar
ao que se fazia antes da pandemia. Em Navais não somos exceção e vemos na vacina a possibilidade de retomar as nossas rotinas
sem limitações e confinamentos,
mas sabemos que ainda temos pelo
menos mais meio ano de restrições
e temos de continuar a cumprir.
Que obras gostaria que fossem realizadas no próximo ano em Navais?
O que apontamos para realizar
no próximo ano é o alargamento do
cemitério, a reconversão do edifício da junta, a cobertura da antiga
escola de Outeiro onde estão localizadas as nossas associações locais,
quer o Rancho Folclórico "Os Camponeses de Navais" como o Centro
Desportivo e Cultural de Navais, e
a concretização da intervenção no
parque de lazer e multidesportivo
de Navais.
Algum sonho que gostaria de ver
concretizado na freguesia?
É claro que tenho para com a
minha freguesia um sonho que gostaria de ver concretizado e tem a
ver com a possibilidade da fixação
em Navais da nossa juventude.
Estamos muito condicionados com
o PDM e a existência de muitos terrenos que permitem construção,
mas que os seus proprietários não
fazem intenções de construir. Sabemos que mais tarde ou mais cedo
tal vai alterar mas, enquanto tal não
acontece, temos vindo a assistir a
um êxodo da nossa população mais
jovem. Outro sonho que gostaria
de ver concretizado é a criação de
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“A NOSSA COMUNIDADE ESTÁ MUITO
INTERLIGADA, TEMOS MUITAS DAS
FAMÍLIAS COM PESSOAS DE AGUÇADOURA
E NAVAIS E A VIVEREM EM AMBAS
AS FREGUESIAS A REALIDADE LOCAL
E COMO TAL MUITO PARTILHADA,
TUDO CONTRIBUIU PARA O SUCESSO
DESTA UNIÃO DE FREGUESIAS”

A união de freguesias de Aguçadoura e
Navais foi liderada por um conjunto de pessoas que assumiram o serviço e a causa
pública e claro que não podemos dissociar o
facto de existirem duas freguesias com uma
identidade muito própria, mas tal não foi um
obstáculo no desenrolar de todos as realizações que foram levadas a cabo ao longo do
tempo. Sabemos que a união resultava de
uma lei mal desenhada, mas o nosso desafio

"EM NAVAIS NÃO SOMOS EXCEÇÃO E
VEMOS NA VACINA A POSSIBILIDADE
DE RETOMAR AS NOSSAS ROTINAS SEM
LIMITAÇÕES E CONFINAMENTOS, MAS
SABEMOS QUE AINDA TEMOS PELO
MENOS MAIS MEIO ANO DE RESTRIÇÕES
E TEMOS DE CONTINUAR A CUMPRIR"

Defende a desagregação ou continuidade
da união?
Quando iniciamos este projeto, dissemos
que não concordávamos com a agregação
de freguesias, tal foi uma obrigação legal,
logo não podemos estar contra a desagregação. Cada uma das freguesias tem dimensão e história para seguir o seu caminho de
forma individual.

Parque Desportivo Alberto Silva

PUB

uma zona industrial na freguesia para que
os nossos empreendedores tenham no seu
território a possibilidade de se instalarem e,
desta forma, aumentar a oferta de emprego
e também de ser um motor para o desenvolvimento local.
Como tem decorrido a relação da união de
freguesias de Aguçadoura e Navais, como
ao nível autárquico e também entre as duas
populações?

era conduzir a gestão da junta e dos destinos
de Aguçadoura e Navais da forma mais justa
possível, e foi isso que cumprimos. Sabemos
que a nossa comunidade está muito interligada, temos muitas das famílias com pessoas de Aguçadoura e Navais e a viverem
em ambas as freguesias na realidade local
e como tal muito partilhada, tudo contribuiu
para o sucesso desta União de Freguesias,
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Caminho rural
'Quatro Caminhos'
fundamental para melhorar
condições de todos
Na freguesia de Navais há um encontro de caminhos preponderante para o quotidiano dos seus habitantes. É por lá que passam diariamente veículos agrícolas e também de passageiros, caminhos alguns
deles ainda em terra batida e que estão a precisar de serem reconvertidos em pavimentação de pedregulho ou asfalto, no sentido de proporcionar um melhor e maior desenvolvimento a quem trabalha
e explora a agricultura local
Fundamental para o progresso da freguesia,
a futura pavimentação do caminho rural que
cruza com as freguesias de Navais, Aguçadoura e Estela, “é uma obra preponderante
para melhorar as condições de trabalho de
todos aqueles que têm terrenos no local,

que é uma zona de muitos proprietários. É a
nossa zona industrial por excelência”, explica
José Alberto, membro da Junta de Freguesia.
O autarca sublinha que aqueles caminhos
são vitais para “a melhoria das acessibilidades”, e ainda que a obra “só é possível tornar

Cruzamento com ligação às freguesias de Estela e Aguçadoura

"É UMA OBRA
PREPONDERANTE
PARA MELHORAR
AS CONDIÇÕES
DE TRABALHO DE
TODOS AQUELES
QUE TÊM TERRENOS
NO LOCAL, QUE
É UMA ZONA
DE MUITOS
PROPRIETÁRIOS"

realidade com o apoio do município”, esclareceu. “Temos a promessa para a concretização desta segunda fase que faz a ligação da
rua do Comão em Navais e a rua da Cal na
Estela”, concluiu José Alberto, sem adiantar
data para a sua concretização.

Zona de terra batida que será pavimentada

Associação de Navais pretende estender
mandato por um ano devido à pandemia

O Centro Desportivo e Cultural de Navais, que no dia 16 de dezembro chegou aos seus 39 anos de existência, deverá reunir os sócios em
assembleia para decidir sobre o alargamento do atual mandato por mais um ano. O motivo é a pandemia, que fez com que em 2020 a
associação estivesse praticamente parada
o dirigente. "Por isso, grande parte do trabalho ficou por fazer. Faria sentido o alargamento porque situações especiais obrigam
a medidas especiais, mas quem decide são
os associados. Vamos reunir até final do ano
ou início do próximo".
Os estatutos do CDC Navais só permitem
que cada presidente esteja no cargo durante
dois mandatos seguidos, e este é precisamente o segundo mandato de André Moreira.

ARQUIVO / JOSÉ CARLOS MARQUES / CMPV

O presidente do CDC Navais, André Moreira,
confirmou ao MAIS/Semanário que veria
com bons olhos o prolongamento do mandato de dois para três anos de forma excecional. O atual exercício termina em 2021,
ou seja, seria estendido até 2022. O motivo
é o de sempre nestes últimos tempos: a pandemia de Covid-19.
"Este ano de 2020 estivemos praticamente parados e sem atividade", sustentou

Ciclismo é uma das principais atividades do CDC Navais

Questionado sobre se estes meses de paragem provocaram a saída de atletas do clube,
o dirigente respondeu: "Não temos números
concretos mas é provável que tenhamos perdido alguns. Iremos ver no regresso das competições e no aliviar da pandemia". A verdade
é que, do total de 500 praticantes que havia,
nem metade estão nesta altura em atividade.
"Poderemos ter dificuldade em voltar a
chamar as crianças e jovens para a prática desportiva após a pandemia. De qualquer forma, esperamos em meio ano ter um
aproximar à normalidade, não só na vertente
competitiva mas de lazer".
O futebol, que compete no Inter-Freguesias, está em suspenso. Já a equipa de competição de ciclismo está a trabalhar para no
início do próximo ano poder iniciar as provas do calendário nacional.
O atletismo, a modalidade que "movimenta
e concentra mais pessoas", também não tem
o fulgor de outros anos, sobretudo o que se
vê habitualmente nas provas realizadas em
janeiro e agosto, em que se juntam milhares de praticantes. No primeiro mês de 2021
isso não será possível.
A nível financeiro, o Navais perdeu tam-

André Moreira

bém muitas receitas, por causa da falta desses eventos desportivos e culturais como os
Dias no Parque, mas as contas encontram-se "equilibradas e estáveis", assegura André
Moreira. "Não sobra dinheiro mas vai dando
para remediar".
O presidente destaca ainda o facto de,
no CDC Navais, cada modalidade ter o seu
próprio vice-presidente, o que ajuda à gestão do clube.

SEGUNDA-FEIRA 21 DEZEMBRO DE 2020

MAIS/Sociedade • Freguesia de Navais

www.maissemanario.pt

35

"Os Camponeses de Navais"
querem preservar a história
José Serra Moreira fez um balanço do que tem sido este ano para associação. À Rádio S. Pedro, que conta
com o apoio do jornal MAIS/Semanário, o presidente do Grupo Folclórico "Os Camponeses de Navais" abordou
também o papel dos Ranchos na atualidade, defendendo a autenticidade e a tradição, porque “a dança é bonita se for simples”. Para o futuro, espera que alguém o substitua na direção e admite já estar “muito cansado”
Este ano tem sido complicado, em
que parou tudo, e no Folclore também, com toda a gente a ficar em
casa?
Claro que a pandemia veio-nos
retrair a todos, e nós não passamos
ao lado. Tivemos que fechar completamente, não havia outra forma.
Pararam em março e agora, daí para
cá, o que tem acontecido? Como
têm feito a gestão da Associação?
Até há umas semanas atrás,
quando não era necessário estar
em casa a partir das 13h, eu abria
a sede todos os domingos para se
alguém quisesse ir lá tomar um
cafezinho. Estava lá das 14h às
16h, da parte da tarde, a conversar, ver televisão e, se alguém quisesse aparecer, estar com alguma
distância, como se impunha. Mas,
agora, deu-se isto de ter o recolher obrigatório a partir das 13h,
e então tem estado fechado completamente.
Há grupos e associações que ficaram fechados, mas encontraram
formas de ir reunindo, através da
internet ou de reuniões com pouca
gente, onde pudessem cumprir o
distanciamento necessário. Vocês estão a tentar preparar o próximo ano?
Não, não estamos. Não tenho a
certeza se aparece toda a gente,
isso é impossível ter certeza. Mas
o que tenho a certeza é que, no primeiro dia em que nos reunirmos
para esse efeito, com dois ensaios
ficamos prontos. É tudo pessoas que
andam ali há mais de 20 anos, têm
um traquejo enorme. Tenho casais
que estão em França, estão lá o ano
inteiro, e quando chegam cá vão
fazer uma atuação connosco, sem
ensaio nenhum e sem problemas
nenhuns. É muito tempo [de prática] e as nossas danças são muito
fáceis, porque era assim que dançava o povo.
Quando vemos um grupo de folclore a dançar danças muito sofisticadas, tem o dedo de ensaiador, que
complica a dança para ser bonita.
A dança é bonita se for simples. O
povo juntava-se numa roda e não
ensaiava e, de repente, já estava a
dançar. Lá está, as marcações era
vira para dentro, vira para fora, vai
ao centro, para trás e para a frente,
e repetia praticamente a mesma
forma em quase todas as danças.
O povo era assim, simples, e fazia
isto para se divertir, não era para
dar espetáculo a ninguém.
Hoje, há ensaiadores que querem
dar espetáculo e então deturpam
as danças. Saem, por vezes, muito
bonitas para quem não entende,
mas ficam logo sem nenhum valor
comercial, porque não diz aquilo
que é, estão a denegrir a imagem
das pessoas sem querer, muitas
vezes por ignorância. “Mas esta
dança é que é bonita”. É bonita?

Então, se calhar, não é verdadeira.
Já levou ali o dedo de um criador.
Não tem mal nenhum e tem, porque
todos os grupos têm o direito de se
divertir e recriar à sua maneira. Só
que estragar as coisas, não.
Um grupo que se diz “Grupo Folclórico e Etnográfico”, tem de respeitar. Senão, pode por só “Grupo
Folclórico”, ou até “Grupo Poveiro”,
“Rancho Poveiro”, por exemplo. É o
exemplo do Rancho da Lapa. Eles
não dizem “Rancho Folclórico”, portanto têm a liberdade de fazer como
quiserem. É um grupo recreativo.
Uma vez que é recreativo, tem todo
o direito, não podemos criticar. Mas
nós não podemos fazer a mesma
coisa que eles fazem. Não podemos introduzir uma marcha no
nosso grupo. Porque não tínhamos marcha [antigamente]. Vê-se
muitos grupos folclóricos fazer,
mas é errado, não havia marchas.
Cada macaco no seu galho, como
diz o ditado.
Eu admiro muito as rusgas, mas
é naquele contexto. Tenho amigos a
dançar e tudo, mas é naquele contexto. Fazem o trabalho deles, muito
alinhadinhos, muito perfeitinhos.
Nós não, não temos a preocupação de estarmos muito alinhadinhos, porque o povo não era assim.
Temos a preocupação da dança e
do cantar serem genuínos, que o
tocar dos instrumentos seja mais
ou menos próximo daquilo que era
antigamente. O resto não nos interessa. Ir para lá com saxofones,
trombones, de calças de ganga e
fralda de fora, isso dá uma imagem de desleixo. Mas nós também
temos falhas.
Há grupos que estão a escrever a
história, para haver memória. Vocês já pensaram nisso?

Já está feito, há 5 ou 6 anos. A
Federação do Folclore Português
preocupou-se com isso. Fizemos
uma aprendizagem na sede da fundação para elaborar esse dossier,
que é muito técnico mesmo. Eu
tenho esse dossier técnico escrito
com a história toda de Navais, não
só do Rancho em si, como do património edificado e religioso. Tudo o
que eu pude apanhar está lá escrito.
Tem 186 páginas. As cantigas, as
danças, os nossos certificados de
honra que tivemos por aí fora, os
nossos certificados de louvor, as
saídas, os membros da direção que
entraram desde 1983 até à data, os
falecidos. Está tudo ali registado.
Eu elaborei esse projeto e enviei
um para a Federação para ficar lá
arquivado e mandei outro para a
junta de freguesia, o outro tenho
guardado na sede. Para além disso,
tenho digitalizado nos meus arquivos, e a todo o momento posso juntar, vou acrescentando, atualizando.
Sei que, neste momento, temos à
volta de 800 saídas. Estão lá todas,
o dia, qual o motivo, e desde o primeiro dia em que saímos está tudo
programado. Os festivais, janeiras,
os grupos que vieram a Navais,
onde fomos. A documentação está
toda. Se um dia quisesse saber onde
fomos em 1900 e tal, quantas pessoas estiveram e porque fomos,
temos isso feito.
Deu muito trabalho, porque isto
estava escrito, mas estava tudo a
monte. A Federação deu-nos esse
trabalho e eu é que o fiz, porque
senão se calhar já se tinha perdido.
É o que se passa às vezes quando
se muda de presidente: o presidente
que sai leva tudo debaixo do braço
e não deixa nada para o desgraçado que fica. Eu deixo tudo, está

em arquivo e digitalizado.
Como vai ser este futuro próximo
dos Camponeses de Navais?
É uma incógnita. Vamos ver se
temos pessoal para dar continuidade ao que estamos a fazer. Se
tivermos, eu espero que seja ainda
com mais gana. Se não tivermos,
com muita pena minha, creio que
não posso fazer nada, é entregar o
material. Nós, este ano, não tivemos
atividade praticamente nenhuma,
só no princípio do ano, nos cânticos ao Menino e nas janeiras. Este
ano, nem vamos cantar as janeiras
porta a porta. Não se pode. Não há
receita, as despesas são as mesmas.
A sede é própria?
Não, é da junta. Mas, de qualquer
maneira, temos seguro do pessoal,
seguro da viatura, reparação, quotas a pagar à Federação, há sempre
despesas contínuas.
As despesas continuam?
Exato. Há um problema pequenino nesse campo. Mas, de qualquer
maneira, se isto continuar vai-se
resolver. Como tudo na vida. Confesso que já estou muito cansado
disto. Gostava muito que houvesse
alguém que pegasse e eu ficava só
por trás a dar uma ajuda.
Não há gente, neste momento, na
freguesia da geração mais nova?
Quando eu digo que quero sair,
que quero deixar alguém, eles
dizem logo “se você sair, eu saio
também”. É quase a obrigar-me a
andar. Eu gosto muito, mas chega
a uma altura em que não é possível, cansa. Eu sou muito exigente
comigo próprio, gosto das coisas
muito bem feitas.
Que mensagem de Natal quer partilhar, e em particular para a freguesia de Navais?
A mensagem que deixo aos com-

ponentes do Rancho Folclórico
Os Camponeses de Navais é que
tenham um bom Natal, um bom
Ano Novo, em família, que fiquem
em casa. Que usem sempre máscara, que sejam bons uns para os
outros, porque é o que nós ensinamos nas nossas reuniões. E que
venham mal se possa começar, para
nos divertirmos, para mostrarmos
ao mundo o nosso folclore, que é
muito rico.
Eu não tenho só pessoas de
Navais no folclore, tem pessoas
de várias freguesias ali à volta.
A minha mensagem é para esses
também, e até mais para esses que
fazem mais força porque vêm de
longe e são os que chegam primeiro.
Tenho muita sorte em ter amigos
fora de Navais que gostam de folclore e estão sempre comigo. Devo-lhes muito por serem meus amigos.
Um bom Natal para todos, para a
freguesia de Navais, para a autarquia, para que se lembrem um bocadinho de nós, porque ultimamente
se têm esquecido. Que se lembrem
que nós queremos continuar a respirar, mas está a ser muito difícil.
Se eles não olharem para nós, corremos o risco de morrer asfixiados.
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O contributo
da cultura
para a freguesia
de Navais
Em 2018, um grupo de pessoas de Navais juntou-se para promover
a cultura na comunidade, comprometendo-se a desenvolver atividades abrangentes, inclusivas e instrutivas. Assim surgia a Delegação
Cultural (DC), dando vida a uma parte “adormecida” do Centro Desportivo e Cultural de Navais
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Com uma dinâmica inovadora, surgiram
em Navais atividades diversas, destacando-se a criação de uma Biblioteca Solidária (Biblioteca Dr. Anselmo de Castro, em
homenagem a um ilustre da freguesia) que
agregou várias forças à sua volta e acabou
por se distinguir, naturalmente, como o polo
dinamizador da maioria dos eventos culturais. Sendo o compromisso desta estrutura
levar a cultura a todos aqueles que tenham
vontade de aperfeiçoar o seu entendimento,
foi ao encontro das necessidades dos seus
leitores e utentes que de alguma forma representavam uma amostra das necessidades
culturais da freguesia.
Duas grandes apostas desta Biblioteca
foram as caminhadas culturais, uma forma

de aliar saúde física e mental, e o concurso
literário dirigido a alunos do 1º, 2º e 3º ciclo
do Agrupamento de Escolas de Aver-o -Mar.
As caminhadas permitiram percorrer
alguns pontos locais mais esquecidos mas
com enorme riqueza histórica, permitindo
recriar momentos antigos, como a lavagem
da roupa no Rio d´Aldeia ou aparição da
moura encantada na Fonte do Crasto.
Precisamente com a intenção de promover as histórias e narrativas locais surgiu o
concurso literário da Biblioteca Dr. Anselmo
de Castro, que tem por objetivo o reforço de
laços e de memórias entre os mais novos
e os mais velhos, sendo por isso um concurso em que participam os alunos em co
autoria com pais, irmãos ou avós, sendo os
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temas relacionados com as freguesias que
constituem o agrupamento. Neste formato,
é possível manter vivas algumas tradições e
criar novos hábitos ao mesmo tempo que se
incentiva o conhecimento local e se estimula
a criatividade e as capacidades de escrita.
Este concurso trouxe a Navais, na sua
primeira edição, Francisco Pinto Balsemão,
que presidiu à entrega de prémios; já o lançamento da segunda edição foi marcado
pela realização de uma mesa das correntes
itinerantes que contou com a participação
de Laborinho Lúcio. Em ambas as edições,
as participações excederam as expetativas
e todos consideraram a experiência muito
positiva, sendo pois esta uma das muitas
iniciativas a preservar e estimular nos próximos anos.
Sempre com o propósito de progredir e
ampliar os conhecimentos, a Biblioteca tem
organizado um passeio anual para os seus
leitores, tendo visitado já o palácio de Belém,
como forma de agradecimento à oferta de
livros à Biblioteca pela Presidente Marcelo
Rebelo de Sousa, e a Universidade de Coimbra, para conhecer um pouco melhor o local
onde Anselmo de Castro se formou.

Espetáculo de tunas
reúne centenas de pessoas
Um outro grande evento muito acarinhado
e aplaudido pela comunidade e que tem
atraído pessoas de outros concelhos é o
TuNavais, um espetáculo de tunas académicas de vários pontos do país que tem por
objetivo promover junto das pessoas o espírito académico, juntando gente de todas as
idades ao mesmo tempo que divulga a cidade
da Póvoa e a freguesia de Navais. Esta iniciativa da Delegação Cultural trouxe até
Navais quase 300 pessoas na última edição e é já uma referência junto das tunas
que têm participado, que querem voltar no
ano seguinte e convidam e indicam outras
tunas para integrar o espetáculo.
Salientam-se ainda as conferências e debates sobre temáticas de interesse geral, ricas
quer em quantidade de gente a participar
como também em diálogo e debate sobre
os temas entre público e oradores no final,
demonstrando assim que a cultura e o conhecimento não estão bem despertos no concelho poveiro e também noutros concelhos
já que tem vindo gente de Braga, Barcelos,
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Matosinhos, Maia ou Porto. A propósito de
presenças de pessoas de outros concelhos,
saliente-se a presença assídua, nos eventos
promovidos pela Biblioteca, dos familiares
do seu patrono, que se deslocam de Coimbra
e Aveiro a Navais, doando sempre alguns
livros ao espaço.

Conferências com
transmissão online
Perante o contexto pandémico, as atividades
marcadas para este ano foram canceladas,
mas como para haver transmissão de cultura
basta haver vontade, e isso é algo que não
falta nesta Delegação Cultural, iniciou-se, na
segunda metade de 2020, um ciclo de conferências online que incidiram sobre educação,
poder local, segurança rodoviária e saúde, e
que contaram com centenas de espectadores
e milhares de visualizações, registando um
alcance de pessoas em todo o país.
Com uma forte aposta nos oradores locais,
mostrando assim o valor das pessoas da
terra e as suas capacidades, estes eventos
em formato digital são uma ideia a manter
pelo menos durante o primeiro semestre
de 2021, estando já previstas conferências
sobre saúde mental ou desafios da longevidade, por exemplo.
Com um cariz muito educativo, a DC tenta
sempre promover atividades que possam
contribuir de algum modo para o enriquecimento pessoal dos participantes e para
o seu sentido de civismo. Por esse motivo,
promoveu uma recolha de máscaras usadas e largadas pelas ruas das freguesias,
apelando assim para melhores comportamentos ambientais e de saúde por parte
da população.
Outro pormenor a destacar das atividades culturais é o carácter gratuito da maioria dos eventos, sendo que aqueles que não
são gratuitos implicam pagamentos simbólicos associados a algumas despesas. É pois
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importante agradecer o apoio das empresas,
da junta de freguesia e da autarquia nestas
concretizações!
O grupo que constituiu inicialmente a
DC tem sofrido algumas mudanças, por
força de compromissos profissionais, mas
tem-se renovado e reforçado, abrangendo
neste momento pessoas de outras freguesias, demonstrando assim a extensão das
atividades e também das carências culturais em alguns locais.
Mantendo o foco em fazer de Navais uma
freguesia com mais e melhor cultura, este
grupo de voluntários, com idades compreendidas entre os 20 e os 40, promete continuar
a reinventar-se e a crescer, envolvendo cada
vez mais gente nas suas atividades e criando
mais dinâmicas úteis para o crescimento
pessoal e social de todos os envolvidos!
Fátima Gonçalves
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Missa e foguetes
honram Santa
Luzia em Navais
Apesar das limitações impostas pela pandemia, a Comissão de Festas de Santa Luzia de Navais, que cumpre o seu segundo ano de
mandato, não quis deixar de assinalar a data com alguns momentos
de homenagem
Assim, no fim de semana de 12 e 13 de dezembro, a igreja esteve aberta no período da
manhã “para que os fiéis pudessem assistir
às missas e fazer as suas romarias”, comentou o presidente da Comissão, Albino Rosa.
No sábado, 12, houve novena, missa, e a
igreja esteve aberta até às 13h. No domingo,
dia 13, dia da Santa Luzia, a manhã começou com foguetes para assinalar a alvorada,
seguidos de uma missa e de uma missa
solene, abrilhantada pelo grupo coral. Uma
vez mais, a igreja esteve aberta até às 13h
para que as pessoas pudessem visitar.
No final do dia, houve ainda alguns foguetes para “relembrar a data e para que as
pessoas possam sentir alguma alegria nesta
altura que deveria ser de festa”.
Todas as normas de higiene e segurança
foram cumpridas no acesso à igreja, nomeadamente a utilização de máscara, a desinfeção
das mãos à entrada, o distanciamento social
de segurança, e a limitação do número de pessoas ao mesmo tempo dentro da igreja, sendo
que o não cumprimento destas regras determinava o impedimento de acesso ao local.

