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Paradela
Para-de-lá
Para de lá dos Montes

Este livro conta a história de uma viagem às terras Para de Lá
dos Montes, que começa na aldeia de Paradela do Rio, situada no
concelho de Montalegre, Barroso, Portugal.
Para de Lá dos Montes nasceu da vontade de três jovens que
quiseram explorar os hábitos, os costumes e a sabedoria popular
deste povo. Um projecto de pesquisa, de recolha, aprendizagem
e criação que decorreu entre Fevereiro e Junho de 2017, e que
contou com três ciclos de residência (cada ciclo com participantes
e temáticas diferentes) e com uma semana final de actividades na
aldeia de Paradela.
Amarelinha e João Robalo. Vezeira, Fafião.
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O Barroso
Barroso é o nome dado à região formada pelos concelhos de
Montalegre e Boticas. Terra fria e montanhosa, coberta por granito,
carvalhos, urzes e giestas. As aldeias são de pedra, com caminhos
estreitos, tanques comunitários, eiras e um forno do povo. À volta
das aldeias, nos lameiros verdes entre muros de pedra e regadios de
água cristalina pastam burros, cabras, ovelhas e vacas barrosãs.
O povo, embora desconfiado num primeiro olhar, é
hospitaleiro, puro e humilde. Os mais velhos, conservam
ainda um modo de vida em que retiram da terra quase
tudo o que necessitam para viver. Uma vida de trabalho
de sol a sol, mas também um exemplo de uma relação de
cumplicidade com a natureza e auto-sustentabilidade.
Perante condições geográficas e climatéricas adversas,
estas pessoas adoptaram um estilo de vida comunitário
que tem sido para muitos objecto de estudo ao longo
dos anos.
Passaram por esta zona muitos povos, tais como
os Celtas e os Romanos, deixando e levando consigo
inúmeras técnicas e costumes. A sua proximidade com a
Galiza potenciou a riqueza cultural da região, assim como
emocionantes histórias de amor e contrabando pelas serras
raianas.
O povo Barrosão cultivava a sua própria comida, pastava os
seus animais no monte, construía as suas próprias casas, fiava
a sua lã, tecia as suas roupas e os seus lençóis, confeccionava o
seu calçado, os seus cestos, e usava rezas e plantas para curar as
suas doenças.
Dada a sua isolada localização, a forma de vida da região
manteve-se bastante intacta e virgem até à década de 40 do século
passado. As construções das barragens e a vaga de emigração que se
intensificou após o 25 de Abril provocaram a saída de muita gente
para as grandes cidades e para fora do país. As pessoas que voltaram
à terra trouxeram com elas as maravilhas do mundo moderno e
dinheiro, o que fez com que aos poucos deixasse de ser
necessário viver como antigamente se vivia.
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Paradela do Rio
Situa-se no concelho de Montalegre, a 850m de altitude,
junto às margens do Rio Cávado. A ponte da barragem
de Paradela separa a aldeia da entrada do Parque
Nacional da Peneda-Gerês. As suas aldeias vizinhas são a
Ponteira, Sirvozelo, Loivos e Outeiro. Paradela tem neste
momento cerca de 50 habitantes, três cafés, vários tanques
comunitários e um forno do povo.
Entre os anos 40 e 60, aquando a construção da barragem, a
aldeia chegou a contar com 2000 habitantes, um cinema, uma escola
e vários bairros residenciais para os trabalhadores.
Hoje em dia as actividades principais dos habitantes continuam a
ser a pastorícia e a agricultura, embora muita gente esteja também
reformada, vinda de trabalhos na cidade e de outros países, onde
esteve emigrada.

Aldeia de Paradela do Rio, e as Serras do Parque Nacional Peneda Gerês.

Proposta e convite à integração no projecto e residência Para de lá dos Montes.
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Raimundo, Alexandre e Ana — Celebrações Finais.

Croça é o nome dado ao traje feito de junco1 utilizado em
tempos pelos pastores e por todos os que tinham que se expor
à chuva a fim de realizar as tarefas do dia a dia no exterior.
Por esse motivo, recorreram ao material existente em
abundância nos lameiros húmidos, e em volta dos riachos.
O junco era colhido em Julho, batido e seco, para que no
inverno, quando as condições meteorológicas não permitiam
os trabalhos ao ar livre, as pessoas pudessem dedicar o seu
tempo ao trabalho manual, no abrigo de suas casas.
No passado todos o sabiam fazer, ou pelo menos alguém na
família. Era a necessidade que os obrigava a tal. Alguns faziam
a mais com o fim de trocar por bens necessários ou vender em
feiras.
Hoje em dia, com as chegada dos impermeáveis de plástico,
o melhoramento dos acessos e a possibilidade de subir ao
monte em veículos motorizados, fazer croças deixa de fazer
sentido. Os poucos que ainda o fazem, fazem-no agora por
gosto e a única utilização que este objecto tem, limita-se a
fins decorativos, de colecção ou de reencenação de tempos
passados.

Junco: jun·co; (latim juncus, -i) s. m.; [Botânica] Género de juncáceas,
de hastes direitas e flexíveis, que cresce na água e nos sítios húmidos.
1
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Croça, Sr. Constantino.

O Sr. Constantino, nascido em Salto, é um homem já muito vivido. Depois de longos
anos fora do país, regressou à sua terra natal e voltou a fazer (agora por paixão) aquilo
que em pequeno fazia por necessidade: a croça.
Constantino é um dos últimos da região a saber e a fazer este impermeável orgânico.
É curioso como se gaba (com razão) da sua perfeição na concepção da croça, de como
não há quem as faça tão bem como ele, tão perfeitas e com tanto pormenor. Hoje em
dia somente as faz quando tem uma encomenda.

abaixo abaixo, até que vai ter às plainas

apanhado no mês de Agosto! Porque

e ao chão.

o calor não é como antigamente... já

- É como um telhado ambulante!

não é igual, sabemo-lo todos. E então o

- Aquilo era quentinho! É que agora...

junco, quanto mais sequinho melhor;

agora ninguém usa isso, antigamente é

mais bonitas ficam as croças. Depois, no

que não havia remédio.

Inverno faziam-se as croças, e o junco

- Se eu fizer uma, eu vou querer usá-la.

tem de ser preparado, tem de ser molhado

- E se quiser pode andar com ela. O

ou então nada se pode fazer.

que é, é que isso não é eterno. Não quer

- Porquê?

humidades, senão começa a criar bolores

- Quebra tudo, por isso é que tem ser feito

e às tantas aquilo é um bocado de esterco

agora de inverno porque com a humidade

que ali há. Porque assim que estando

[o junco] obedece e faz aquilo que a gente

molhado, tem de ser cuidado, a gente tem

quer.

que a pendurar para a água escorrer e lá

- Com quem é que aprendeu?

fica a croça na mesma.

- Já foi quando eu era menino, o meu

Agora, se a gente atira para ali com ela de

pai era caseiro. Nós éramos uma série

qualquer das maneiras, estraga-se. Tem

de irmãos, mas aqui todo o mundo sabia

de estar num local seco. Pode apanhar a

fazer disso, porque era necessário. Por aí

chuva que apanhar mas depois é claro.

toda a gente o deixou de fazer e só por

Põe-se a escorrer não é… Depois há uns

aqui ando eu agora, e faço-o muito bem

pentes para a pentear. Só para pentear

feito. Digo-vos uma coisa, pode chover

são precisas 8h e eu agora já não sou

um mês, mas a chover mesmo muito por

capaz de o fazer. A gente está velhota e

aí fora! Vocês, bem equipados com a croça

mal pode… O pente são uns preguinhos

e plaina para os socos (antigamente havia

espetados num bocado de madeira, que

socos, agora é que há sapatos e botas) não

servem para tirar de dentro do junco

lhe entra nada nada nada para o corpo,

o miolo, porque se lá ficasse o miolo ao

nem uma pinga! Mas só se as coisas

molhar-se apodrecia… e é assim meus

forem bem feitas, lá está!

amigos!”

correr para baixo e vai apanhando as

de trabalho durante o mês de preparação do projecto.2
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agora, para o Junco ser bom tem de ser

chamam. A água chega ali e começa a

assim tivemos a oportunidade de o conhecer, assim como o seu espaço e o seu método

Araújo, Daniela – “A Croça - As Culturas do trabalho no Barroso”; manual que explica detalhadamente o
processo de fazer a croça com o Sr. Constantino e que nos serviu de apoio para compreender a sua execução e
desenvolver a croça nas Celebrações Finais (ver página 214).

abaixo e de umas passa a outras, abaixo

Começa na cabeça, no crutxo3, lhe

Infelizmente, não foi possível passar com ele o tempo que tínhamos planeado. Ainda

2

“- Em Julho apanhava-se o Junco e

carreiras pelo corpo abaixo, pela croça
3

Crutxo: s. m. [gíria] que está no cimo; no alto de; ex:. no crutxo da montanha - no cimo da montanha.

Detalhes de entrelace da Croça, Sr. Constantino.

“aqui todo o mundo sabia fazer
disso, porque era necessário.
Por aí toda a gente o deixou
de fazer e só por aqui ando eu
agora.”
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Conhecemos a Dona Constância na aldeia da Ponteira, numa rua perto da
sua casa. Logo que nos apresentámos ela foi buscar um pouco de junco que por
lá tinha guardado para nos mostrar como se começa a fazer a croça. Estava um
frio de “ratchar”, mas as suas mãos não se queixavam, estas temperaturas não as
impedem de se movimentar.
É bonita a forma como o faz, espontânea e natural. Muito despachada, cospe
para as próprias mãos para facilitar o processo de dobrar o junco. Partilhou
3 ou 4 “fios” de junco com cada um de nós, e lá tentámos perceber como se
entrelaçava, enquanto conversámos sobre a sua vida e a croça.

“- Eu colhi este jungo no meu campo, tenho lá junqueiros, é preciso cortálos, colhê-los. É preciso massá-los, depois secá-los, depois fazer a croça,
depois penteá-la. Ai jesus, que isto dava muito trabalho!
- Mas depois dura muitos anos, não?
- Durava se a gente cuidasse dela… era usada para proteger da água,
púnhamo-la na cabeça e a croça não deixava entrar a água. Mas depois
quando vinha o sol, a gente tinha de a abrir ao sol para a tratar, porque se
não a tratasse, apodrecia.
Eu tive uma e durou-me uns 4 anos, mas tinha muito cuidado com ela. Faço
croça desde os 12 anos, fazia para vender. Para mim só precisava de uma,
era para ir com o gado, para o monte. Ia para as feiras com 4 vizinhas,
só vender croças. Andávamos muito, e cada uma levava as suas croças
carregadas às costas. A vida d’antes era muito escrava.
D’antes não havia plásticos e fazíamos muitas, porque as gentes
procuravam-nas. Agora não. Isto dava mais saúde que os plásticos, eu
até fazia renda e meia, debaixo da croça no monte, à chuva. Agora é que
ninguém quer trabalho, ninguém precisa, há muito dinheiro ... e o dinheiro
para algumas moças faz mal.”
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Dona Constância — Ponteira.

Embora a Dona Constância nos tenha dito que aquela altura do ano não era a indicada
para apanhar o junco, por não ter tamanho suficiente, acabámos por insistir para que
nos ensinasse a técnica básica de entrelaçamento. Disse-nos para voltarmos no domingo
seguinte, e assim fizemos.
Nesse Domingo, a Dona Constância levou-nos até ao mesmo lameiro4 onde tinha as
suas éguas. Havia um ribeiro: e onde há água há junco. Ensinou-nos a cortar o junco
com uma foice, nos mesmos campos onde ela o apanhava com o seu pai. O junco estava
realmente pequeno, disse-nos que em Julho poderia atingir mais do que o dobro do
tamanho.
O passo seguinte passa por amarrar o junco em pequenos molhos e batê-lo com um
maço de madeira, para que as fibras abram e se possa pentear mais tarde, a fim de lhe
retirar o miolo.
Levámos o junco para casa e ficou a secar durante uma semana. Pode-se perceber
através da sua cor e do som ao estalar se este se encontra em bom estado para ser
usado. Aquando seco, voltamos à Ponteira para saber qual seria o próximo passo.
Encontrámo-la juntamente com outros habitantes da aldeia. Todos conheciam ou
eram familiares de quem em tempos fez croça, disponibilizando-se a ensinar o início da
confecção da mesma: o crutxo. Ao tentarem pegar no junco para nos ensinar, o junco
insistia em quebrar-se todo. Estava realmente fraco, o que nos obrigou a ter que esperar
até ao Verão para o fazer.

Lameiro: la·mei·ro (lama + -eiro) s. m.; Local onde há muita lama. = LAMAÇAL, LAMEIRA, LODEIRO; Terra húmida onde
cresce muito pasto. = PRADO.
4

Preparação do crutxo (em cima e baixo); Apanha do junco (ao centro e à direita).
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O tempo foi uma das questões que mais nos inquietou durante este momento
e ao longo de todo o projecto. Existe uma grande diferença entre o tempo de
cá, que é o tempo da natureza e tempo que se vive numa sociedade regida em
torno de dinheiro. Como se o dinheiro pudesse comprar e distorcer o tempo.
Faz lembrar um jogo de computador online em que se gere uma quinta:
Quando não se quer esperar pelo crescimento dos legumes existe a
possibilidade de pagar para os legumes crescerem num segundo. A sociedade
contemporânea está pronta para oferecer-nos quase tudo de forma imediata. À
distância temporal da carteira.
Viver e estar dentro de um projecto que pretende ir de encontro às raízes
e às gerações “antigas” fez-nos entender o quanto não estamos de todo
habituados a esperar, sem batota temporal… Chegámos até a tentar perceber
se existia alguém que nos vendesse junco apanhado em Julho do ano anterior. E
obviamente que “se não foi preciso, também não se colheu, logo não há”.
Há que respeitar o sol a “nascer” e a “adormecer”.
Alexandre, Tomás, Dona Constância, Sophie, Carolina e Amélio; Ponteira.
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No passado a cestaria desempenhou um papel muito importante na
vida das gentes. A zona do Barroso não foi excepção.
Conforme a sua função e o material disponível em cada sítio, os
cestos podem ser confeccionados a partir de vários tipos de madeiras:
carvalho; vime; sanguinho; passando até pelos caules mais grossos
das silvas.
As técnicas de cestaria podem servir inúmeras funções. Cacifos
para pesca, cestos de vindima, cestos para transportar mercadorias,
entre muitas outras.
Para além da cestaria tradicional do norte de Portugal e Galiza, há
também muitas referências à cestaria cigana. Grupos nómadas que
passavam pelas aldeias e faziam os cestos para a população em troca
de abrigo para pernoitar, no forno do povo, de comida e de bebida. No
caso da região do Barroso o material predominante é o carvalho, dada
a sua disponibilidade em abundância, apesar de a cestaria cigana ser
normalmente feita em vime.
É importante salientar que nem todas as pessoas que faziam cestos
desempenhavam a profissão de cesteiro. Com a chegada do plástico,
a necessidade de fazer cestos começou a diminuir. De tal forma que
hoje em dia, os cestos são maioritariamente procurados para fins
decorativos.
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O Sr. João da Ponte vive na aldeia de Cabril, local onde habitou toda a sua

O carvalho já foi das árvores mais abundantes. Por contraste, muita da actual

vida, excepto nas alturas em que foi trabalhar para fora. Ao longo da sua vida

paisagem barrosã é ocupada por pinheiros e acácias/mimosas. Ao confrontarmo-

desempenhou vários ofícios, entre os quais a cestaria e a confecção de socos.

nos com este problema ambiental, questionámos o Sr. João se seria possível

Encontrámo-lo na sua casa, com a sua mulher, sempre sob o olhar atento

utilizar as acácias para fazer cestos, mas a sua resposta foi negativa: por se

dos seus netos que parecem partilhar com o avô a afecção pela terra. A primeira

tratar de uma árvore de crescimento rápido, de má qualidade e por nunca ter

vez que o visitámos foi o seu neto mais velho que nos levou à oficina do Sr. João.

trabalhado com ela antes.

As suas cestas eram feitas em varas de carvalho, mas não de qualquer tronco

No tempo dele, quando fazia muitos cestos, também não existiam acácias

de carvalho. Tinham de ser de troncos novos e as direitos. Depois de secas eram

e por esse motivo nunca havia experimentado trabalhar com esta madeira,

postas ao fogo para que se lhes conseguisse tirar a casca e posteriormente

repetindo sempre que “se querem aprender comigo, tem de ser com carvalho!”.

rachar em duas ou quatro partes, dependendo do tamanho da base do cesto e do
entrelaçamento da volta.
As ferramentas são feitas por ele, tal como o seu banco de cesteiro e a

pudéssemos entender.

ferramenta de corte. Esta ferramenta permite tornar as varas de carvalho numa

Voltámos a Cabril, levando também o nosso banco de cesteiro e a ferramenta

espécie de tira, fina o suficiente para ter a elasticidade necessária para ser

de corte. Passou-se uma tarde a fazer varas, mas por não termos troncos de

trabalhada. Uma vez obtidas as varas, começa-se a entrelaça-las, iniciando-se

carvalho suficientes acabámos por fazer apenas a base do cesto.

sempre o processo pelo fundo do cesto.

Nos dias seguintes considerámos pertinente experimentar fazer cestos

Para podermos iniciar a nossa viagem ao mundo da cestaria, foi necessário

com madeira de árvores que estas terras têm em abundância hoje em dia,

fazermos o nosso próprio banco de cesteiro e uma ferramenta de corte.

especialmente espécies inseridas cá nos últimos anos, hoje invasoras à flora

Infelizmente a única pessoa que trabalha na forja por estas bandas, estava com

autóctone. No entanto, estas madeiras provaram não ser realmente as indicadas

muito trabalho, o que impossibilitou fazer a peça de corte com ele.

para trabalhar a cestaria (ou pelo menos com esta técnica).

Fomos então em busca de varas de carvalho, árvore actualmente protegida.
34

Timidamente lá apanhamos algumas árvores de carvalho pequenas e iniciámos
o processo que o Sr. João nos tinha explicado, de forma a que pelo menos o

Trabalho nos bancos de cesteiro, no espaço do Sr. João.

Instrumento de corte de cesteio, feito por nós.
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Sr. João prepara as varas de Carvalho para serem trabalhadas no banco de cesteiro.

Instrumento de corte de cesteio, feito pelo Sr. João.

Início da trama de carvalhos para a base do cesto.

Banco de apoio para pregar e iniciar a subida do cesto.

Abanador feito de Carvalho, pelo Sr. João.
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Sr. João da Ponte — Cabril.

No tempo em que os médicos escasseavam, não

recolhidas em cada aldeia, ditas, entoadas e

havia tanto acesso à educação nem conhecimento

gesticuladas de forma diferente para tratar o mesmo

científico sobre como tratar problemas de saúde, o

problema. Grande parte deste conhecimento tem

povo Barrosão, isolado entre montanhas e longe dos

origens muito antigas, de natureza pagã, sofrendo

centros urbanos, teve de se adaptar às circunstâncias

mais tarde mutações e fusões com a chegada da

para se poder cuidar e tratar.

Igreja.

Ao falar sobre Medicina Popular há que referir

Em aldeias onde o nível de acesso à educação era

diversas áreas deste conhecimento. Existe uma

escasso até há relativamente pouco tempo, o povo,

dimensão mais prática, que determina que plantas

quando não sabia resolver um problema, recorria à

aplicar e como o fazer. E uma dimensão “mágica”,

ajuda de pessoas que sabiam como o fazer, por terem

relacionada com o poder das crenças na aplicação

aprendido com os pais ou os avós. É de salientar

não só de plantas mas também de algumas rezas,

a importância dos padres, que por estudarem no

como é o caso de “cortar o coxo”, “curar a zipela” e

seminário traziam consigo o conhecimento sobre

tratamento da “névoa nos olhos”.

plantas e a sua aplicação.

Mesmo após a chegada de alguns médicos à

Embora não se possa falar da existência de

região, o preço dos seus serviços era demasiado

profissionais ou especialistas, percebemos que

alto para aquilo que o povo (que exercia trabalho de

havia em cada aldeia pessoas com mais vocação para

subsistência) podia pagar, recorrendo a estes só em

certo tipo de afazeres, como é o caso da parteira, o

casos de extrema necessidade.

endireita ou aqueles que sabiam as mezinhas. Muitas

É muito importante referir também que, tal como

das pessoas que sabiam mais sobre estes assuntos,

acontece em muitas outras temáticas abordadas ao

sabiam-no por necessidade, principalmente por

longo deste projecto, as técnicas e os hábitos na

terem tido de tratar de familiares ou por sofrerem

utilização da medicina popular divergem bastante

de problemas de saúde.

de aldeia para aldeia, dependendo dos recursos

Ao longo de todo o projecto, mesmo enquanto nos

disponíveis e da própria evolução da memória

debruçávamos sobre outro tipo de temáticas, fomos

colectiva de cada povoação.

perguntando se utilizavam plantas ou se conheciam

Ao questionarmos diferentes pessoas nas várias

pessoas que as soubessem utilizar. No geral, quase

aldeias do Barroso sobre que planta utilizar para

todas as pessoas mais velhas sabiam identificar um

determinado

leque de quatro a cinco plantas, mesmo que algumas

sintoma,

fomos

tendo

variadas

respostas. Muitas das plantas, que segundo o

dessas plantas já não fossem utilizadas por elas.

conhecimento actual podem ser utilizadas para o

Conforme se foi tornando mais acessível o acesso

tratamento de vários problemas, em algumas aldeias

a cuidados médicos, hospitais e medicamentos, a

eram utilizadas para o tratamento de um problema

medicina popular caiu em desuso.

específico, possivelmente como forma de simplificar
a transmissão do conhecimento. O mesmo tipo de
divergência pode ser observado nas mezinhas5

5

40

Mezinha: me·zi·nha |mè| (latim medicina, -ae, medicina, remédio, mezinha) s.f. [Informal] Qualquer remédio caseiro.

Depois de algum tempo passado a falar com pessoas de várias
aldeias chegámos a Vilar de Perdizes, aldeia que nos pareceu ter
forte ligação com a medicina popular, dado o facto de receber já
há alguns anos o Congresso de Medicina Popular.
Ao sabermos que era já hábito a organização de Serões à Antiga
na Casa Paroquial, surgiu a ideia de convidar os habitantes da
aldeia a participar num serão direccionado para este tema que
andávamos a explorar.
O evento foi bastante concorrido. Demos por nós no meio de
muitas pessoas de faixas etárias diferentes, a opinar e a contar
histórias sobre o assunto.
Tocaram-se vários aspectos da temática: as plantas, as rezas, o
endireita, a parteira, inclusive a utilização de sanguessugas para
tratamento da pneumonia.
Claro! Serão que é Serão, deixa a conversa ir para onde quer e,
entre plantas e histórias de vida, guardas fiscais e contrabandistas,
fomos selecionando a informação que nos interessava naquele
momento. Quisemos falar com mais calma com algumas pessoas,
e assim fizemos.
Este Serão, para além de ter sido uma oportunidade para
conhecer e saber mais sobre a gente de Vilar de Perdizes, serviu
para desmistificar vários assuntos relacionados com a medicina
popular.

Serão na Casa Paroquial, Vilar de Perdizes.
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“- A primeira educação devia ser saber
comer. o Povo português come muito mal. Eu

mulher, serve para a dores da menstruação.
Diz-se assim

quase nunca tomo comprimidos. Como muito
bem e vivo bem com chazinhos, mas porque
como bem, se não comesse bem, os chás também

“Se soubesse o que era a malvela não
comia o caldo sem ela.”

não curavam.
(...) Eu gostava muito mais da minha vida

(...) Eu sei as rezas que faziam, porque não

antiga, era muito mais escrava mas era muito

havia doutor então eu aprendi. Isto já nem

mais alegre. Trabalhávamos muito mas bastava

era do padre, era dos antigos. A minha mãe é

ouvir um realejo para começarmos todos a

que me ensinava isso e as vizinhas, todas as

dançar e cantar, havia logo festa! Todos juntos!

velhinhas sabiam estas coisas. Havia algumas

Hoje não, a mocidade anda esquisita e parece

rezas: benzia-se o coxo, a zipela e a névoa dos

que tem vergonha. Só dançam na discoteca… já

olhos.

não há destes convívios.

O coxo é um veneno de alguns bichos, da

(...) Eu nunca plantei para chá, os chás

cobra ou do sapo, quando nos tocam, ou tocam

nascem na natureza, no monte, nos caminhos.

nas nossas roupas aparecem umas borbulhas

Chá só plantei o limonete, o hipericão do Gerês,

na pele... Havia aqui três pessoas que rezavam

que o trouxe de muito longe, de resto apanho

igual e mais duas ou três que rezavam diferente.

tudo.

Eu só sei uma, por exemplo: eu tinha aqui

(...) Tem que se secar as plantas à sombra,

borbulhas que ficaram como uma irritação que

nunca ao sol que lhe tira as propriedades, e bem

empola, os doutores acho que lhe chamam de

estendidinhas, com ar a passar por elas.

zona, ou é parecido com a zona (só ouvi falar

(...) Aqui ainda havia um cirurgião e uma

da zona à pouco tempo). Então por exemplo, eu

pequena farmácia. Um dia passou por cá um

tinha o coxo e ia para onde a mulher morava.

enfermeiro e disse que esta terra era rica por

Fazia a reza, se curasse era o coxo, se não

causa das plantas.

curasse é porque tinha sido outra coisa. Então

(...) Existe a tanchagem para lavar onde se tem
infecções, chamam-lhe erva de sete costelas, há

tinha de ir ao doutor. Tinha de fazer nove dias,
uma novena de nove dias.

outra parecida que se chama língua de ovelha
Dona Margarida, Vilar de Perdizes.

que é mais comprida. Para lavar, fervia as
plantas e punha panos, que torcia e punha nas

A mulherzinha cuspia três vezes na mão e
punha-a nas feridas e dizia assim:

infecções. Para a febre toma-se o rosmaninho. A
A Dona Margarida sempre viveu em Vilar de Perdizes. O seu olhar
calmo e sereno e a segurança com que falava sobre os assunto no Serão
à Antiga provocou em nós uma vontade de passar algum tempo com
ela. A sua ligação com as plantas surgiu por necessidade, por ter estado
muito doente e ter tratado o seu marido. Grande parte do que sabe
aprendeu-o com a sua mãe e com o antigo padre da aldeia.
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flor da giesta branca é boa para os diabetes. A

“Onde eu ponho a minha mão, ponha a

urze é boa para a próstata. A alteira é boa para

santíssima virtude,

os pulmões e para os brônquios. Os orégãos são

Rata matei,

bons para a tosse e para a constipação. A malva

Mezinha farei,

é para as infecções.

O que é eu não sei (lá esta dizia que não

A malvela eu tenho-a aqui, que é para

sabia se era o coxo ou não).

Cobra cobrão,

“Santo nome de Jesus, que é palavra de

esparto é aquela que tem o Sr. dos Passos atada,

A gente apanhava-as, punhamos as pernas

Sapo sapão,

virtude. Pedro e Paulo foram a Roma,

cortavam um bocadinho e depois atavam a pena

lá dentro e as bitchas vinham, agarravam-se às

Aranhoto aranhão,

senhor os encontrou e perguntou-lhe,

de pita (de galinha). A espiga de centeio, e sumo

pernas

Salamandra salamandrão.

d’onde vens ó Pedro e Paulo?

de oliva que é o azeite. Conforme lhe rezavam,

numa garrafa ou numa caco de barro. E em casa

Senhor, vimos de Roma.

iam pondo isto nas feridas. E a reza para a

conservavam-se.

Pedro e Paulo que vai lá.

névoa dos olhos:

Todos estes bichos sejam pelo amor de Deus

e nós colocava-mo-las

Quando havia uma pneumonia deitavam-

e por Virgem Maria e pai nosso e uma Avé

Senhor morre muita gente de zipela e

nas ou nos braços ou nas pernas, onde houvesse

Maria.” Rezava-se o pai nosso e o avé maria e

zipilão,

“Santa Helena, Santa Iria e Santa

carne,

fazia-se isso nove vezes seguidas, até a parte

fogo ardente pela mão.

Luzia com três noblinhos de ouro, com

inchadas e aí já não chupavam mais. Deitava-

da cuspidela. Eu sei porque fui observar. Havia

Pedro e Paulo volta atrás e corta-a com

um urdia, com outro jurdia, com outro

se meia dúzia, ou duas, ou três, conforme. E

quem usasse uma faca e havia quem usasse a

corda de esparto, sumo de oliva e pena de

a nêvoa dos olhos varria.

elas ao chuparem o sangue, a gente curava. As

mão. A zipela também são umas borbulhas, mas

pita e espiga de pão.

Névoa vai-te daqui, alho e loureiro que

bichas tiravam o sangue venenoso.

não empola:

Tu a cortar e à zipela a secar,

vá atrás de ti.”

um Pai Nosso e uma Avé Maria.”
Mas é preciso ter isso

elas

chupavam,

ficavam

e outra pessoa coloca-lhes as bichas, as vezes
A pessoa que dizia a reza tinha de mastigar
o loureiro e mastigar um alho e depois de
mastigado botam-no fora e o vapor que fica na

tudo num frasco. A corda de

depois

As pessoas tinham que se sentar ou deitar

às ondas do mar vai dar.
Pela graça de Deus e por Virgem Maria,

e

boca daquelas ervas, bafizavam-lhe os olhos.

caiam porque não pegava bem mas a pessoa ao
lado pegava nelas e punha outra vez.
Quando estavam cheias elas caiam e aí era
necessário ter cinza e sal, para que vomitassem,

Fazia-se assim: Ahh, Ahh, Ahh! (mandar o

porque senão morriam. Se ao colocarem-nas

bafo para os olhos).

elas não vomitassem bem, era preciso esticá-las

Não se rezava isto só para as cataratas.

para espremer o sangue fora, e quando já não

Às vezes ajudava quando levava uma

tinham sangue punham-nas num bocxadinho

pancadinha nos olhos.

de água, para ver se elas continuavam vivas

Diziam que as Marias eram as que
rezavam melhor. Mas a minha mãe era

na água. Se sim, deixavam-nas dentro de um
coisinho de água para quando fizessem falta.

Rosa e rezava bem, ela curava as suas

Mudava-se a água de quinze em quinze

borbulhas todas. Não curava as outras, só

dias, senão aquela água deixava-as morrer. Os

se lhe pedissem.

médicos aplicavam uns choques, e não curavam

As sanguessugas, as bitchas, era para
curar as pneumonias. Encontrávamos
as sanguessugas em pântanos.

como as bitchas.
(...) Eu ainda sou do tempo que não havia o
relógio da igreja, nem havia o sino a marcar o
tempo, até aos meus dez anos. Mas sabíamos
as horas por causa do sol. Sabíamos por causa
da posição das sombras que o sol fazia sobre as
casas… Se havia sol, porque senão ficávamos
nulos.”

Hipericão do Gerês
Hypericum perforatum L.
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Maria do Fontes, Tia Ana e Tia Olinda, Vilar de Perdizes.

“-A Nini (Dona Maria Glória das Fontes) foi a

Aqui ainda se defuma as casas, as pessoas e

minha parteira, eu tive os meus dois filhos com

os animais. Mas antigamente defumava-se

ela, na minha casa.

muito mais do que nos dias de hoje. Fazia-

Quando começavam as dores chamava pela

se quando tinham o mau olhado, e quando

parteira. Estive ali três dias e três noites a

algumas crianças estavam doentes também

sofrer, então ela teve de chamar o médico,

as defumavam. Para isto eram necessárias

porque já não sabia o que me fazer.

algumas ervas, um ramo de alecrim, um ramo

O médico quando me viu, disse-lhe:

de oliveira, outro de loureiro, sal, algumas gotas

- Ai senhora Glorinha, senhora Glória, esteve

de azeite e pão e deitávamos num caquinho com

aqui a arriscar a vida de dois!

as brasinhas. E depois passávamos o bebé ou a

E ela respondeu-lhe:

pessoa que precisava, e dizíamos:

- Ó senhor doutor, eu queria poupar-lhe o

- Mal vai-te daqui que o fumo das ervas vai

dinheiro, porque eles são pobres.

atrás de ti!

E eu disse-lhe:

A este conjunto de ervas, chamamos de ramo

- Eu tenho pouco dinheiro, não sei se chega para

benzido. São as ervas que apanhamos no dia de

pagar ao Sr. Doutor.

ramos, domingo de ramos, e que são benzidas

E o doutor, vira-se para o meu marido e

pelo padre na igreja. Cada casa leva um ramo e

pergunta: Quanto dinheiro é que tem?

depois trazem-no para casa e ficam todo o ano,

- Tenho 700 escudos (isto na altura era muito

e usa-se, se necessário. Todos os anos este ramo

dinheiro).

é renovado, neste domingo, o domingo antes do

Ao que o doutor responde:

domingo páscoa.

- Chega bem.

Apanhamos as ervas para fazer o ramo no dia

E levou tudo, filho da mãe!

anterior ao domingo de ramos. Com este ramo

Só me deu dois golpinhos, um de cada lado, e o

também se defumavam os animais. Não se

miúdo lá saiu. E eu disse ao meu marido:

queima, é só um pouquinho, até deitar fumo.

- Porque é que não disseste que só tinhas 200

Quando há trovoadas, você põe o ramo benzido

ou 100 escudos? Assim levou-nos todo e ficamos

a queimar e o trovão abranda.

sem ele.

Na serrada das velhas, na quarta feira entre

Bem, depois a Tia Glória disse ao médico

o carnaval e a páscoa, no meio da quaresma,

(porque o médico pôs-me uns pontos de metal,

serravam-se aqui as velhas, e iam às mulheres

tipo agrafo):

mais idosas cá da aldeia, só às mulheres, aos

- Ó Sr Doutor, quando vier tirar os pontos aqui

homens não, de noite.

à Sra. Maria, quero que mos deixe de memória,

São os homens que cantam uma cantiga em

porque o senhor cobrou-se bem deles.

latim a prepará-las para a morte, e vão com
um grupo que acompanha o homem no refrão.
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Aqui as parteiras ajudavam as pessoas, não

Andam pela aldeia e param nas portas dessas

Num dos passeios que demos em Vilar de Perdizes fomos convidados

cobravam nada. Quando havia problemas de

pessoas mais velhas. Há pessoas que levam com

a entrar numa casa onde três senhoras passavam a tarde à conversa.

saúde, chamávamos o Padre Domingos Barroso.

a música durante anos.

Eram a Maria do Fontes, a Tia Ana e a Maria do Alemão e todas elas

Ele não tinha nada a ver com as mezinhas, mas

As histórias da bruxa são histórias muito muito

tinham histórias para nos contar sobre este assunto.

era muito entendido das ervas.

antigas, nós já não vivemos essas histórias.”

Ao longo dos nossos passeios e encontros fomos estando
sempre atentos às plantas e às suas utilizações. Grande
parte das plantas medicinais podem ser encontradas
não só nos lameiros e área de floresta, como também nos
muros feitos de pedra que abundam nas aldeias. .
Um dia passámos por uma senhora que depois de ter
conversado connosco sobre uma planta que encontrámos
nos disse:
“- Realmente com tantas plantas boas à porta de casa e
eu a ir tão longe à farmácia gastar dinheiro.”
Esta frase, e a associação das plantas medicinais com
os muros da aldeia fez com que decidíssemos fazer um
pequeno guia das plantas que se podem encontrar pelos
muros, caminhos e lameiros de Paradela com a ideia de a
partir dessa recolha pintar um mural na aldeia com toda
essa informação.
Desenvolvemos e distribuímos um livro/manual com
fotografias das plantas e as suas utilizações, juntamente
com um cartaz de consulta rápida. Por falta de tempo e por
serem precisas muitas mãos, deixamos a concretização
do mural para as Celebrações Finais do projecto.
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Farmácia do Muro: mural feito durante as Celebrações Finais,
na antiga casa dos correios de Paradela.
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Manual “Farmácia do Muro” impresso e distribuído aos habitantes de Paradela do Rio.
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A música tradicional é uma das fortes

A proximidade com a Galiza fez com

riquezas culturais da zona do Barroso,

que muitas das cantigas que ouvimos,

aparecendo associada a diversos momentos

especialmente nas aldeias mais raianas

do quotidiano.

fossem cantadas em galego, facto que

Nos tempos em que se trabalhava de sol

remonta à história de um povo que via na

a sol para ter o que comer e uma muda

aldeia galega vizinha uma aldeia vizinha, e

de roupa ao fim do ano, a música surge

não os habitantes de outro país.

enquanto forma de passar o tempo no
trabalho,

danças, na maior parte das vezes em roda

alegres e de convívio durante os tempos

e a pares, sendo que esta era também

livres e descanso da lavoura.

uma oportunidade para que as raparigas e

As cantigas eram passadas de boca em

rapazes pudessem namorar.

boca e por isso foram sofrendo mutações

A emigração, o contrabando e a saída

na tonalidade e na letra. Algumas das letras

de muita gente para a guerra são também

recolhidas na zona do Barroso podem ser

temas recorrentes nas cantigas, e refletem

encontradas noutras áreas do país, com

a melancolia de ver partir alguém por tempo

ligeiras diferenças.

indefinido, experiência que parece quase

Por grande parte da população ser

impossível viver nos tempos de hoje.

analfabeta, as cantigas e as rimas foram a

Pareceu-nos que a melhor forma de

forma encontrada para passar histórias de

investigar sobre este assunto seria viver

pessoa para pessoa e de geração em geração.

este espaço e cantar com as gentes, pedindo,

Muitas destas histórias, que não se sabe

em cada sítio por onde passávamos, que nos

quantos anos têm, deixam-nos na dúvida se

fossem cantando aquilo que sabiam.

aconteceram mesmo ou não.
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Juntamente com a música vinham as

proporcionadora de momentos

Fruto da vontade de criar um Grupo Folclórico, a Dona Agostinha e a Dona

Faz também parte do espólio uma panóplia de instrumentos que variava entre

um dos mais ricos espólios de trajes, instrumentos, cantares e danças tradicionais da

realejos, pandeiretas, reco-recos, triângulos e castanholas. Devido à localização

região.

da aldeia, alguns dos instrumentos utilizados pelo Rancho Folclórico surgiram da

Encontrámo-nos na antiga Escola Primária da Venda Nova, local onde têm exposta
a sua colecção.

influência Minhota, tais como os Bombos, as Caixas, o Acordeão, a Concertina e o
Cavaquinho.

No que toca a trajes a sala era composta por capas de burel, croças, vestimenta

O Sr. Domingos aceitou ensinar-nos como construir reco-recos e castanholas.

cerimonial e do quotidiano, meias de lã, camisas de linho e estopa e algumas

Rapidamente se montou uma pequena oficina de construção e desenho dos

protecções de junco para as pernas. Material suficiente para nos dar a entender como

instrumentos para os podermos trabalhar posteriormente. Só é necessário uma placa

se vestiam as gentes há umas décadas atrás.

de madeira, uma caneta ou lápis e uma navalha para os construir.

Um dos pormenores mais curioso é o vestido de noiva que, contrariamente aos

Ao mostrarem e cantarem connosco as músicas que recolheram ao longo dos anos,

dias de hoje, era preto, muito trabalhado e adornado. Para além de ser usado no

a Dona Agostinha e a Dona Conceição foram descrevendo como se vivia antigamente.

casamento, este era também o vestido que usariam quando morressem, facto que o
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torna um objecto muito raro.

Conceição começaram, durante os anos 80 uma pesquisa que lhes permitiu reunir

Croça de junco.

Plaina de junco.

Construção do Reco-reco.

Sr. Domingos, Venda Nova.
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“- Antigamente aproveitava-se tudo, aqui

se faz agora, da gordura fazia-se a banha para

não se comprava nada, as pessoas viviam do que

a gordura da sopinha, dos rojões do ventre

(...) No outro dia até falei nisto e comecei a

época de 80. Um velhote morre, mas antes de

produziam.

também usavam banha, e depois punham-nas

rir-me porque estava a falar com uma mulher

morrer todos os objectos tinham muito valor,

(...) Nós andámos a fazer uma recolha na

Se formos a ver dentro de uma casa,

num panelo de barro cheio de mel, e quando

e ela dizia-me “Agora os jovens andam a fumar

tudo tinha servido para alguma coisa, e o velho

cultivavam linho mas separavam tudo, desde

havia trabalho agrícola, em Julho, iam buscar

erva!”, e eu ri-me muito, sabe porquê? Sempre

morre e a família manda tudo fora, porque já

os lençóis que eram feitos com o melhor linho,

essa carne no mel. O lombo é para os salpicões,

fumaram! Sempre fumaram! Cada um a seu

não tem ligação com esses valores! Então cada

que era só usado em casa ricas. Aproveitava-se

a taluga ia para as chouriças e a parte entre

jeito, nas suas gerações, fumam-na de forma

vez será mais difícil.

tudo no linho. O melhor era para os lençóis da

o lombo e a taluga ia para os potes com mel,

diferente, era assim: para cozer o pão, havia

cama da gente rica, os pobres usavam a estopa,

que as pessoas faziam para as visitas especiais,

o forno comunitário, hoje cozia a senhora

(...) Nós temos um traje de noiva no barroso.

a parte mais fraca do linho. Os colchões da

era para conservar. Aqui como não havia azeite

“x”, amanhã era “y”... e por aí adiante; E para

Era preto e eu acho que não há mais nenhum

cama eram feitos com a estopa mais grossa. As

usávamos a banha.

fechar a porta do forno, íamos buscar bosta

mas não conseguimos arranjar o chapéu. O

malhadas eram feitas no mês de Julho, quando

Só matavam as galinhas quando as pessoas

dos gados... Quando eu era pequenina andava

chapéu tinha um sítio para a flor de laranjeira.

aconteciam eram feitas a pensar no que se ia

ficassem doentes ou quando havia uma festa em

com umas latas, e por onde as vacas andavam

Esse fato está aqui porque nós temos um museu.

aproveitar depois, a palha para um lado e o

casa.

eu ia atrás apanhar a bosta para a minha mãe

Então, o traje da noiva era o traje da mortalha,

(...) Havia muito comunitarismo. Os ricos

ou avó usarem. E então, depois delas fecharem

vestiam-no no dia do casamento, era guardado

colmo para o outro, o colmo era para colmar as
casas.
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trocávamos estas coisas..

tinham cada dia sua malhada e os pobres iam,

a porta e porem a bosta, a bosta não cheirava

e, no dia da morte, vestiam o mesmo vestido

Nas camas punham os cobertores de lã que

chegavam a casa com a barriga feita e os ricos

mal, cheirava a erva queimada. E os homens,

que no casamento. Por isso é que é muito difícil

teciam no tear. Na cozinha os sacos para levar

ficavam com o trabalho bem feito. Hoje podem

quando as mulheres estavam a cozer o pão,

encontrar algum vestido, foram todos para a

o grão de milho e centeio ao moinho para depois

pagar o que quiserem que não têm que lhos faça.

antes delas abrirem a porta do forno, ficava

cova, menos o nosso. Apanhámos uma Sra. que

trazer em farinha, era feito com a pele do gado,

O comunitarismo era: eu não tinha gado,

aquela erva queimadinha toda a volta, e usavam

tinha um vestido, lá lhe explicamos porque

da cabra, o fole. Aproveitava-se tudo, não se

mas precisava que me transportassem a lenha,

umas mortalhas, uns pacotinhos pequeninos

queríamos ficar com ele, e tivemos que fazer um

comprava nada.

então eu ia trabalhar a pessoa que tinha gado,

com papéis brancos, e eles chegavam lá,

documento para ela declarar o porquê de não

Matava-se um porco e dava para todo o ano,

vinha com os seus bois e levava a lenha para

lascavam aquela erva, enrolavam na mortalha e

ter o vestido para o dia da morte. E pronto, lá

era seleccionado no dia da matança. Quando

onde eu precisasse, e faziam-se os trabalhos

fumavam. O meu tio fazia isso, está a ver, tudo

ficamos com ele. Entretanto a velhota também

matavam o porco não o comiam no dia como

uns do outros, e não se pagava a ninguém;

se aproveitava!

já morreu.”

Amélio, Dona Conceição e Bruno.

João Monteiro
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Sr. Rola

Dona Agostinha

Após a recolha feita na Venda Nova foi tempo de
organizar um serão de Convívio e recolha de cantares
tradicionais. Para isso ser possível, foi-nos cedida a
Casa do Povo em Pitões das Júnias para a realização de
um encontro com a população da aldeia, de forma a que
fosse feita uma recolha de cantos de trabalho, de festa,
romance e de saudade.
Passamos assim o serão a comer, beber, dançar e
cantarolar ao som das vozes de Pitões.

Convívio “Quem canta, seus males espanta”, na Casa do Povo de Pitões das Júnias.
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Foi a vontade de registrar este património
musical que nos levou a realizar um pequeno
cancioneiro com algumas das músicas que
fomos cantando por aí. Na maior parte
das vezes registámos as músicas

com

um gravador de áudio e posteriormente
transcrevemo-las.

Para

realmente

sentir

o seu ritmo, e preservar este património
é importante cantar, mais ainda do que
escrever.

108

“Para Lá do Cancioneiro dos Montes Barrosões” impresso e distribuído aos participantes.
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Em quase todas as aldeias do Barroso há um forno
comunitário. Antes da existência de cafés na aldeia o
forno era o principal espaço social. Durante o inverno
os habitantes juntava-se no forno, por ser um local
quente e seco. Servia também de abrigo para os muitos
aldeões vizinhos que percorriam grandes distâncias
a pé, podendo aqui descansar e recuperar forças para
continuar as suas rotas.
Durante muito tempo o pão foi a base da alimentação
no Barroso. Fazia-se à base de milho e/ou centeio,
conforme aquilo que crescesse melhor na aldeia. O povo
cultivava o cereal e moía-o depois nos moinhos de água,
espalhados pelos vales da região.
A grande mobilização de pessoas para fora das aldeias
veio diminuir a necessidade destas práticas comunitárias
e, nos dias que correm, quase todos têm um forno em casa
para fazer o seu pão, ou comprá-lo, se assim quiserem,
deixando estes espaços caídos ao abandono.
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Pela vontade que tínhamos de organizar uma actividade no Forno do Povo para
aprendermos a fazer pão e juntar a aldeia de Paradela do Rio, procurámos encontrar

A sorte não esteve do nosso lado. Desta vez não choveu o suficiente para

moinhos que ainda estivessem a funcionar, de forma a podermos moer a farinha para

conseguirmos moer os cereais, o que nos impediu de contemplar e aprender o

o pão que iríamos cozer.

funcionamento do moinho.

Soubemos da existência de um moinho em Xertelo, que tem estado ao encargo da

Este moinho é especial pela sua estrutura em pedra, erguida na vertical,

família da Dona Alice. Após conversarmos, marcamos um encontro para uns dias antes

transportando a água com a força da gravidade como se de uma cascata se tratasse.

da festa do Forno do Povo, para moer os cereais. Assim que conseguimos arranjar

Não é só esta forma de construção que torna o moinho tão eficiente, mas o facto da

centeio e trigo, de espécies muito antigas, plantadas por dois irmãos de Vilar de

altura da cascata se tornar por si só um acumulador de água e permitir um grande

Perdizes voltamos a Xertelo, de dedos cruzados, ver se o caudal de água era forte o

controlo na quantidade e intensidade de água que entra no rodízio. No interior, há

suficiente para por o moinho trabalhar.

um manípulo de madeira que faz a água avançar e estando o reservatório cheio que

Quando a encontramos, Dona Alice foi buscar as chaves do moinho e começámos a

baste, abre-se a gaveta e a água lá vem trazida pela gravidade, fazendo o rodízio7 girar

caminhar em direcção a ele,, falando sobre as levadas6 que foram sendo criadas para

a uma velocidade constante, moendo assim os cereais a uma velocidade controlada

transportar a água da serra para a aldeia, de como os canais eram ladeados consoante

pela moleira.

Levada: le·va·da (latim levata [aqua], água levada) s.f.; Corrente de água encanada para regar ou para moer; Canal
construído para conduzir água.
6
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a época do ano e de como a água era distribuída pelas pessoas.

Rodizio: ro·dí·zi·o (latim roticinu, em forma de roda), s.m. peça do moinho em cuja extremidade estão as penas (travessas)
que a àgua põem em movimento, promovendo o andamento da mó.
7

Dona Alice a mostrar o moínho a João, Rui, Amélio e Raimundo.
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Rodízio do Moínho Vertical, Xertelo

Em Paradela, o Forno do Povo continua em boas
condições, embora não tenha sido usado durante muito
tempo. Tivemos a ideia de voltar a pô-lo a funcionar por
uma noite, propondo a algumas pessoas da aldeia que nos
ensinassem a fazer pão e se juntassem a nós para um fim de
tarde e noite de convívio. Desenhamos então um convite
que distribuímos pela aldeia.
No dia anterior pré-aquecemos o forno para o processo
de fermentação do pão ser mais estável. Por volta das 9h
da manhã, com a ajuda da Dona Maria e da Dona Mariana
começámos a amassar a farinha com água morna, sal e
fermento que a Dna Mariana trazia de casa. Quando a massa
está já bem amassada, faz-se uma cruz no pão. É essa cruz
que nos ajuda a perceber quando o pão está fermentado.
Quando a cruz “desaparece” ou se abre, significa que
a massa está pronta. É importante ir aquecendo o forno
para que o calor faça a massa levedar. Por volta do meiodia colocámos o pão no forno. Nos primeiros 20 minutos
não se fecha a porta, para o pão começar a aloirar. Só
então se fecha, esperando cerca de 1h30 até o pão estar
devidamente cozido.
Fez-se também uma sopa no pote de ferro que a Sra
Luísa nos emprestou, com legumes que algumas pessoas
da aldeia nos ofereceram.
Assim se passou uma noite muito animada, com um bom
manjar, música, dança, conversa e cantares ao desafio.
Foi uma óptima oportunidade para utilizar um espaço
comunitário já existente na aldeia enquanto forma de nos
divertirmos e reforçar os nossos laços com os habitantes
de Paradela.
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Donas Mariana e Maria da Portela, Paradela do Rio.

LEGENDA imagem

Demonstração do processo de amassar a farinha para preparar o pão na masseira, no Forno do Povo de Paradela.

148

Preparação do pão, depois de levedado e aquecimento do Forno para cozer o pão.
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Convite distribuído à população, impresso e pintado à mão:
“Festa do pão, Sexta-feira 28 de Abril a partir das 20h em Paradela.
Se pão com pão não te enche,
traz o queijo na mão e o chouriço no pulso.
Se tudo isto não te pesar,
traz o vinho para aconchegar!!”
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À direita (de cima para baixo):
Bruno e Dona Maria; Dona Luísa; Rui e Aurízia.

Em cima: Pão feito para a “Festa do Pão”, no Forno do Povo de Paradela.
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Vezeira é o nome dado à forma de pastoreio comunitário
praticado nesta região. Na Primavera, quando o gado
esgota a pastagem de Inverno nas terras junto à aldeia,
os pastores organizam-se para levar o gado à vez, à roda
e por dias correspondentes ao número de animais que
cada um possui. Em Maio, convocam-se os animais com
uma corneta, para subirem a zonas mais altas do monte,
onde permanecem até Outubro, acompanhados à vez
por um ou dois pastores, um ou mais dias, a guardar os
animais na Serra.
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Amélio, Sr. Argentino e Carolina, na Vezeira.

Eram 5h00 da manhã quando chegamos a Fafião, meio zonzos ainda de sono.

Consoante o número de vacas que cada pastor tinha, este teria mais ou menos dias

Subimos de trator até ao cimo do monte onde as vacas pernoitaram. Apesar da vezeira

de vigia na serra. Com a chegada do telemóvel, a diminuição da população na aldeia

estar ainda próxima da aldeia, em pastos e terras relativamente baixas, este percurso

e a consequente diminuição do número de gado, o grupo dos “vezeireiros” aboliu

que fizemos de trator fazia-se antes a pé, durante aproximadamente duas horas.

a obrigatoriedade da permanência de dois pastores a guardar o gado na serra. A

Até há pouco tempo as regras da vezeira ditavam que dois rapazes, um com mais

diminuição dos ataques dos lobos e a evolução na construção dos currais fazem com

de 12 anos e outro com mais de 18 tinham de ficar no monte a guardar as vacas.

que não seja mais necessário passar a noite no abrigo. Hoje em dia, tal só acontece

Tal acontecia para que, na ocorrência de uma eventualidade (uma vaca que cai num

quando alguém quer ou precisa de ficar mais do que um dia seguido no alto do monte.

precipício ou um lobo que ataca o gado), o mais novo ser capaz de voltar à aldeia para
pedir auxílio.
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Esta tradição, tal como todas, surgiu da necessidade de adaptação ao terreno, de
sobrevivência, e tem tendência a diminuir. Cada vez menos gente tem gado, obrigando

Nesse tempo, o gado nunca ficava sozinho. Quando chegava a “vez” de um pastor,

cada pastor a ter de ficar mais dias na serra. Um dos pastores que subiu connosco

este teria de ir ao encontro do gado até ao fim da tarde, encontrando lá uma refeição

afirmou que, em tempos, cada um tinha de subir cerca de uma vez por mês, ou até

que o anterior vezeiro tinha a obrigação de deixar pronta para a sua recepção.

menos! Hoje em dia, chega a ter que subir uma vez por semana.

Da primeira vez que subimos com a vezeira ficámos dois dias e tivemos a

Desta vez, após 40 minutos a subir de carrinha, restava-nos uma hora de caminhada

oportunidade de conhecer dois pastores - o Sr. Agostinho e o Sr. Argentino. Ambos

a pé. O gado já se encontrava em terras mais altas. No meio de penedos, urzeiras,

afirmam que continuam a manter viva esta tradição porque gostam de subir à serra,

tojos e giestas, chegámos a um prado verdejante onde as amigas que tínhamos feito na

por terem crescido com a vezeira, e porque é um prazer estar na serra e ali ficar todo

semana anterior nos esperavam. O abrigo mal se via, com um telhado natural criado

o dia, por vezes também toda a noite, a guardar.

por uma “rotcha” caída em cima de outra e uma cama de palha por dentro. Depois de

Tanto um como o outro nos preparam um belo almoço, um no pote e outro na

uma longa caminhada, o Quim recebeu-nos com uma jeropiga e um café para acordar.

grelha, regado a bom vinho e digerido a bom bagaço. Sentimos que fora quase tão

Nesse dia falou-se sobre tudo. Sobre os incêndios, sobre as espécies invasoras que

especial para eles a nossa presença e interesse, como para nós, ter a oportunidade

ameaçam a serra juntamente com empresas que se apropriam de terrenos baldios.

de viver aquilo.

Sobre o prazer que é subir ali, e o que leva esta gente a lutar pela sua aldeia e pela

Uma semana depois da primeira subida foi com o Sr. Joaquim que nos encontrámos
às cinco da manhã.
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sua serra.
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É a vaca que olha para a Carolina a desenhar?

Ou é a Carolina que desenha a vaca?

164
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Sr. Augusto e João Robalo, a jogar ao pedreiro e carpinteiro.

Antiga Cabana onde os pastores dormiam na Vezeira.

Regresso à aldeia de Fafiao, com o Sr. Augusto.

João, Carolina, João Robalo, Amélio e o Sr. Augusto.
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A lã, tal como o linho, foi das fibras mais utilizadas
para a confecção de vestuário na zona do Barroso. O
processo inicia-se no fim da Primavera, quando o calor
aperta e é necessário tosquiar a ovelha. Depois, há que
lavar a lã, carpear, fiar e tricotar ou tecer.
Nalguns casos, depois de feito o tecido no tear, levavase a peça ao pisão8 e pisoava-se a lã de forma a unir as
fibras e torná-la mais resistente ao frio e à chuva. Ao
produto final desse processo chama-se burel, elemento
crucial da indumentária Barrosã.
A maior parte do trabalho a seguir à tosquia era feito
pelas mulheres, que passavam mais tempo em casa.
Hoje em dia pouca gente o faz, embora continue a haver
pessoas de mais idade a ter as suas ovelhas e a fazer este
processo todos os anos.
Nos tempos de hoje, porém, a maior parte das pessoas
tosquia as suas ovelhas com o auxílio de máquinas e a
maior parte da lã já não é aproveitada.

Pisão (de pisar), s. m. estrutura com que se pisoa o pano, para o tornar mais consistente; máquina de
bater e escaldar a lã de modo a tornar o pano mais resistente com a [força da àgua}. Estrutura existente em
Taboadela, Montalegre.
8
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O Sr. Alcides e a Sra. Luísa só têm duas ovelhas e um
carneiro. Como o rebanho é pequeno, não lhes compensa
chamar alguém para cortar à máquina ainda o fazem à
mão, embora não costumem aproveitar a lã.
Durante a 1h30 que passamos com eles, conseguimos
tosquiar os três animais. Primeiro há que agarrar a ovelha,
atar-lhe as pernas e pô-la em cima de uma mesa (algumas
das ovelhas parecem mais habituadas ao processo que
outras). Depois, enquanto alguém segura na ovelha para
que não se mexa, vai-se cortando cuidadosamente a lã
com uma tesoura afiada. Se o processo for bem feito a lã
saí toda numa peça só.
A lã da ovelha é muito mais macia do que a de carneiro,
que normalmente não é utilizada para fazer meias ou
camisolas, mas tapetes, dada a sua textura mais áspera.
Depois de terminada a tosquia lavámos a lã num dos
tanques comunitários da aldeia. A lã deve ser lavada
apenas com água, de forma a retirar toda a sujidade que o
animal traz consigo sem eliminar a gordura da própria lã,
necessária para que a lã possa ser mais tarde trabalhada.
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Amélio, Carolina, Sra. Luísa, Maria Carvalho, João Robalo e Sr. Alcides.
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Tosquia da Lã da ovelha da Dona Luísa.
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Lavagem (em cima) e secagem (em baixo) da lã tosquiada.
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Tosquia da ovelha do Sr. Miranda e da Sra. Mariana, Paradela do RIo.

A tosquia da única ovelha que o Sr Miranda e a Sra Mariana têm foi
“descoberta” espontaneamente. A Dona Mariana e o Sr. Miranda são um bonito
exemplo vivo de um casal Barrosão que mantêm uma vivência com práticas
tradicionais. Continuam a trabalhar no campo e a pastar a sua égua e a sua
ovelha diariamente, apesar da idade avançada. Fazem-no com outro tempo,
com outro passo, muito devagarinho, mas cheios de vitalidade e humor.
Estes senhores ainda tosquiam a ovelha à tesoura, guardando apenas a
lã que está em melhor qualidade para lavar, carpear, fazendo dela meias no
Inverno seguinte.Há quem diga que é tornar a lã em nuvens e as nuvens em fio.
182
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A Dona Mariana passou uma tarde a ensinar-nos como é que este processo
se desenrola.
Para carpear, necessitamos apenas das mãos. Abre-se a lã e tiram-se todos
os pequenos caracóis e nós. Para fiar necessitamos da roca e do fuso.
Enrola-se a lã na roca, prendendo-a nas calças ou na saia e segurando o
fuso com a mão direita. Utilizando o polegar e o indicador da mão esquerda
começa-se a puxar a lã da roca, definindo a grossura do fio desejado. Com a
mão direita, num um jogo de dedos, roda-se a ponta do fuso, torcendo a lã que
está presa à roca. Só visto e praticado. Este movimento tem de ser feito com
as duas mãos em simultâneo, o que no início é um pouco confuso, mas com
os olhos postos na dona Mariana e alguma persistência, lá fomos aprendendo.
Citando Dona Mariana: “Usa e serás mestre”.

Preparar a lã carpeada na roca.

Carpear a lã, com a Sra. Mariana.
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Fiar a lã.
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Sra. Mariana a fiar lã. Pormenor de mão.
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“Os cabeleireiros de ovelhas”, video-performance de Amélio e João Robalo, 2017. Digital 05:02 mins.

Comemorar é reviver. Pessoas, comidas e brincadeiras. Conviver
é comemorar. Bailares, bebidas e histórias. Neste dia quisemos
encontros e cruzamentos. Cada um partilhou a sua arte e sabor.
Fiámos, cantámos e jogámos à malha. Bailámos o vira, o samba e o
techno. Saltámos à macaca, jogamos à malha e rebentámos a pinhata.
Galinhas e crianças marcaram presença. Este convívio/bailarico
mostrou que o universal é o local menos os muros. Brasa no assador,
gasolina no gerador e é até o corpo se cansar ou a conversa acabar.
Esperemos que seja nunca.
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A companheira Aurízia, nossa vizinha da Ponteira.

Esta foi a primeira vez que nos propusemos a um

quer os usos e costumes da região, mais do que na

projecto como este. Após um mês a recolher infor-

criação propriamente dita. Não é que a criação não

mação e a procurar gente que gostasse de partilhar o

tenha existido mas, o simples facto de aqui estarmos,

seu conhecimento connosco, fomos de aldeia em al-

registarmos o que nos está a acontecer e o facto de

deia formulando uma proposta segundo a nossa ideia

termos com a nossa visão e energia vindo abanar um

de como uma coisa destas deveria funcionar.

pouco esta aldeia, é por si só, criar. Criar laços, criar

Talvez por sermos verdes no assunto ou por chegarmos com um ritmo que nem sempre se encaixa

quer nos outros.

com o de cá, acabámos por não ter em atenção a mui-

Tal foi o afastamento da proposta inicial que

tos factores que hoje em dia teríamos tido em consid-

poderíamos ter preferido contar a história de outra

eração. Digamos que fomos ambiciosos. Fascinados

forma, ou até mesmo guardá-la apenas para nós. A

com a quantidade de coisas que havia para aprender

abertura deste projecto e o espaço e tempo para flu-

e com as possibilidades de criação que elas despo-

ir, conforme as vontades de quem vem de longe para

letaram em nós, acabámos por querer tocar temas a

participar e de quem cá está para nos receber, abriu

mais para o pouco tempo a que nos propusemos.

também naturais condicionantes na equação para os

A nossa tentativa de criar uma agenda acabou

quais quisemos apurar a melhor escuta, pondo in-

também ela por falhar, a vários níveis. Planear coisas

clusive em causa o inicial planeamento mais rígido.

para dias específicos, com um ou dois meses de ante-

Podíamos ter contado esta história de muitas for-

cedência, é algo que se veio a comprovar não funcio-

mas, ou podíamos até nem a ter contado, por acha-

nar muito bem por aqui. Um dia chove, outro dia faz

rmos que isto tinha falhado, tal foi o afastamento da

calor, outro dia a irmã precisa de ajuda para “satchar”

proposta inicial. Mas houve uma coisa que referimos

as batatas… enfim! Uma série de condicionantes cujos

desde o início (talvez por já nos estarmos a aperceber

factores imprevisíveis vieram boicotar muitas das ac-

do quão difícil seria fazer um planeamento rígido). A

tividades que tínhamos em mente.

abertura deste projecto, o espaço e o tempo para tra-

O fenómeno que acabou por acontecer não

balharmos consoante as vontades dos que de longe

deixa de ser bastante curioso. Os participantes, ao

vieram para participar e a dos que estão cá para nos

chegarem, muitos deles da cidade, mostraram-se

receber foram fulcrais. E mal sabíamos o impacto que

naturalmente mais focados em absorver quer a beleza

a natureza iria ter nesta equação.

da natureza, quer a tranquilidade da vida no campo,
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momentos, criar reações, criar choques, quer em nós

Por isso, deixámos isto seguir da forma que tinha

de acontecer. Se a vontade e o tempo para criar artistica-

férias. A revolução industrial, a emigração e a chegada do

mente não surgiu, era porque outras vontades e interesses

dinheiro a estas aldeias fez com que muitos conhecimen-

se estavam a sobrepôr. Acreditamos que as maiores apren-

tos e práticas estejam hoje em processo de esquecimento

dizagens que tivemos nestes meses surgiram exatamente

por não ser mais necessário conservá-los, especialmente

das coisas que não funcionaram como tínhamos pensado.

aqueles ligados às práticas e labutas. O conhecimento de

Dedicámos a cada dois temas cerca de um mês. Meta-

que falamos sempre se passou de boca em boca através

de do mês foi focado para a recolha de informação e para

de vivências, de experiências e, por muito que tentemos

irmos ao encontro das pessoas que nos queriam ensinar

conservá-lo em livros, há sensações e aprendizagens que

coisas; a outra metade para criar.

adquirem uma dimensão inexplicável, quando vividas.

O que não entendemos no início foi que aqui não há

Consideramos que grande parte daquilo que tivemos

ciclos de um mês. Aqui, os ciclos têm a duração de um ano,

oportunidade de experienciar durante este tempo é in-

regem-se pelas estações. As pessoas vão desempenhando

transmissível através de um livro. O respeito que sentimos

as suas tarefas conforme as condições o permitem e, os

por estas pessoas que se disponibilizaram não só a tra-

tempos de espera entre cada passo para fazer um cesto,

balhar mas também a estabelecer uma relação de amizade

por exemplo, não podem ser encurtados. Caso sejam, a

connosco é algo que só se pode sentir. Supomos também

qualidade do resultado final reflectirá isso mesmo. Esta-

que para além do impacto que isto teve em nós, o facto de

mos habituados a comprar tempo, a ter as coisas à nossa

chegarmos e valorizarmos as gentes de cá e as suas formas

frente de forma quase gratuita, sem sequer nos question-

de vida, terá também tido um impacto nas suas vidas.

armos de todos os recursos e processos inerentes para a
sua execução.

Em suma, se há uma sensação ou observação padrão
que retiramos desta experiência, é percebermos que mes-

Nas aldeias que visitámos, a noção de tempo é difer-

mo em tempos difíceis, estas pessoas tinham a capacidade

ente. Defrontámo-nos muitas vezes com pessoas que, por

de reinventarem o seu tempo a partir das coisas mais sim-

terem vivido assim a vida toda, já não conseguem observar

ples, atribuindo outro valor à própria vida, desde a forma

as suas próprias vidas e costumes com a autenticidade que

como se divertiam a como contemplavam. Faz-nos reflectir

nós as observamos. Como tal, também não viam interesse

bastante sobre a nossa ideia de liberdade, assim como as

na preservação dos seus conhecimentos e experiências,

exigências que temos hoje em dia para sermos felizes.

desacreditados da sua utilidade às gerações vindouras.
Daí o espanto, ao verem-nos chegar com tanta vontade
de aprender, de ouvir histórias sobre como se vive e vivia por cá, ou por simplesmente querermos passar tempo
com elas.
Fala-se aqui de uma geração que é provavelmente
a última geração enraizada (pessoas entre os 60 e
os 100 anos) que viram acontecer mais mudanças
por cá nos últimos 40 anos do que as que
provavelmente existiram nos últimos 400.
Os filhos destas pessoas estão quase
todos fora, noutros países ou nas
grandes cidades portuguesas e só
cá voltam no Verão para passar

Há realmente coisas que só se transmitem ao estarmos.
E outras que se adquirem ao sermos.
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A ideia de organizar um evento para finalizar este projecto surgiu
por considerarmos importante que durante a última semana se pudesse
transformar a aldeia de Paradela num espaço de partilha de conhecimento
e convívio entre os de cá e os de fora. Uma celebração daquilo que foi este
projecto e uma oportunidade para que quem nunca cá esteve poder sentir
um pouco daquilo que nós sentimos ao longo destes meses.
Entre 17 e 24 de Junho estivemos cá para receber todos os que quiseram
fazer parte da população desta aldeia por uns tempos, trazendo com eles a
sua energia, vontade de dar e receber conhecimento e a sede de bailaricos
e folias.
Ao convidarmos as pessoas a participarem, propusemos um programa
que não só incluía actividades pensadas por nós directamente relacionadas
com o espaço, mas também com as temáticas abordadas ao longo do
projecto, incentivando-as a participar de forma activa na programação da
semana.
Foi uma semana incrível, cheia de actividades e partilha, com bastante
adesão, quer da parte dos habitantes de Paradela, quer de todos os curiosos
que por cá passaram. Fizeram-se croças, aprenderam-se danças, cantouse, comeu-se e bebeu-se. Mergulhou-se na barragem, celebrou-se o S. João
e comeram-se pizzas no forno do povo.
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Chamada à população para a festa de S. João.
210

Flyer e Programa da semana final de Para de lá dos Montes.

212

Tiago Raimundo na Barragem de Paradela.

214

Dona Luísa e a Rosa.

Aprender a manusear o junco e inicar uma croça com a Dona Constância.

216

218

220

222

Manual de apoio “A Croça - As Culturas do trabalho no Barroso”;
por Daniela Araujo (ver página 20).

224

Aprender a cantar as músicas do “Para l’a do Cancioneiro dos Montes Barrosoes”

226

Pizza Night no Forno do Povo de Paradela do Rio
228

Dia da Lã: Aprender a Fiar e preparar a lã com a Dona Mariana. Bruno Caracol, Camila, Ana e Robalo
230

232

Bruno Caracol.

234

236

Dia da Lã: aprender a feltrar com Maria Carvalho.

238

João Robalo

240

Camila Barros

Aprender danças! com a Dona Agostinha e Dona Conceição.
242

244

Diogo Lourenço, Dna. Maria da Portela

246

Tiago Raimundo, Dna. Maria da Portela.

Caminhada em busca de plantas com o Manual da Farmácia do Muro

248

Beatriz, Maria Alentejana Dona Ilda com os seus burritos.

250

Bailarico de São João, em frente à Igreja de Paradela.

252

Remember Ibiza 1967: junto ao Rio Cávado, Casal Santos.
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