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Esta edição fala do interior do país. 
Do nordeste transmontano, “reino maravilhoso”, com “abis-
mos de angústia” (Miguel Torga). 
Fala do presente e do futuro.
Mas também do passado, com histórias que não são só do 
“interior”. São do país. 
Fala da ousadia em travar as águas do Douro para gerar ener-
gia.
Fala de engenharia e arquitetura, o moderno escondido.
Fala de paisagens únicas e projetos arrojados.
Fala de misérias e da censura. 
Sim, da censura também. 
Quando o todo poderoso ditador ainda tecia a sua obra de gé-
nio que é a máquina censória, já muitos exemplos do controlo 
da liberdade se evidenciavam. Salazar estava muito atento 
ao que se escrevia nos jornais e nos livros, ao que se dizia na 
rádio e ao que se começava a fazer na televisão (1957). 
Um dos exemplos tocou um livro sobre Picote, miséria e ex-
ploração, em 1960. O autor, padre Telmo Ferraz, hoje com 92 
anos, evoca esse tempo.
Além dele, ouvimos o arquiteto Archer que concebeu a 1ª 
barragem do Douro, em Picote, inaugurada há 60 anos, e o te-
lefonista António Lourenço que é um exemplo extraordinário 
de vontade e saber.
Ouvimos industriais, dirigentes associativos, artistas e ar-
tesãos. E cuidadores da língua - o Mirandês - que precisa de 
atenção para não se perder.
Ter língua própria não chega a estas terras de assombro.
Ouvimos também o poder local.
Sente-se a falta de uma “política de país”. 
Descentralizadora. Sem submissão à macrocefalia lisboeta 
que fica com o bolo da produção energética transmontana.
Não bastam as auto-estradas. 
Faltam políticas de desenvolvimento económico, social e 
cultural sustentável.
Não bastam medidas avulsas. De efeito placebo.
Falta uma estratégia ousada. De roturas e compromissos. Co-
mo evidenciou a tragédia dos incêndios de há um ano. Depois 
das lágrimas, pouco se viu, ainda, em termos de estratégia 
descentralizadora. E o esquecimento pode matar todos os 
sonhos.

A equipa de 50 jovens jornalistas fez centenas de quilómetros 
para produzir esta edição. 
Miranda do Douro está coladinha a Espanha, mas longe do 
litoral. E do poder centralizador. Esquecida.
Sonha com a Europa, mas não basta sonhar. 
Mesmo que haja quem corte as asas aos sonhos, é preciso lutar 
pelo direito a sorrir.
Como disse, poeticamente, Amadeu Ferreira (grande impul-
sionador do Mirandês): 

“não coes o sorriso,
deixa-o sentir em bruto:

peneirada basta a farinha.”

linha curva

Luiz Humberto Marcos

Sonhar não chega
De Picote a conStantim

Ficha tÉcnica
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De que forma aprendeu a falar mirandês?
Aprendi mirandês antes de aprender português. O Mirandês 

funciona como língua familiar, como língua entre vizinhos e 
amigos, e o português como língua institucional (nas escolas, 
nas repartições públicas). Há aqui uma questão de bilinguismo 
que muito nos enriquece.

Como surgiu o interesse pelo mirandês?
O meu interesse veio a manifestar-se quando, em 1985, o 

mirandês se começou a expressar de uma forma mais notória. 
Acompanhando o movimento de defesa de diversidade, que 
aconteceu um pouco por toda a Europa, o então Presidente da 
Câmara Dr. Júlio Meirinhos pediu-me para fundamentar um 
ofício para o Ministério da Educação de criar uma disciplina de 
opção. Assim fiz e o interesse que eu já tinha aumentou ainda 
mais e sempre mais daí para a frente.

Como caracteriza o mirandês?
O mirandês está reconhecido hoje por todos os linguistas 

como uma língua autónoma, uma língua diferente do português 
e diferente do castelhano. Tem posto Miranda no mapa e tem 
atraído inúmeros investigadores, jornalistas e estudantes. Com 
o devido reconhecimento do Estado e com as universidades a 
possuírem o mirandês como língua opcional, entendem que 
saber mirandês é uma mais valia. Atualmente, o mirandês é uma 
língua que não possui adversários e que é falada por todos, até 
pelas pessoas que há uns anos atrás tinham vergonha de falar.

Como é que o mirandês começou a ser escrito?
Começou a ser escrito nos finais do século XIX com José Leite 

Vasconcelos, com a obra “O Dialecto Mirandez”, que referiu que 
em Portugal existia, não só o português, mas também o miran-
dês. O objetivo era criar regras simples, claras e sistemáticas 

da escrita para que as pessoas passassem a escrever mirandês. 
Posteriormente, as pessoas começaram a fazer recolhas e a 
escrever e algumas delas escreveram as suas obras originais.  
Foi o caso de Amadeu Ferreira, que traçou uma obra com exce-
lente nível e que ajudou a fixar a língua e a evoluí-la. 

Via-se na chefia de um grupo para a implantação do mi-
randês?

Primeiro tem que haver um avanço interno e é necessário 
criar estruturas através do Ministério da Educação com o grupo 
de docentes do mirandês. Mais tarde, com a estrutura certa e 
com os professores a replicar a formação que tiveram, pode 
pensar-se em alargar a escolarização a outras escolas. Agora o 
que interessa é garantir um maior apoio financeiro para pagar 
a elaboração de manuais escolares e outros instrumentos es-
senciais ao ensino.

Ao nível do ensino, qual foi o impacto que teve para Miranda do 
Douro o facto de deixar de existir o polo universitário? 

A criação do polo universitário despertou um boom na cons-
trução de apartamentos, de quartos, de supermercados e de 
estruturas que não existiam. Porém, a cidade podia ter crescido 
imenso a todos os níveis. A Universidade de Trás Os Montes 
criou dois polos, um em Chaves e outro em Miranda do Douro 
e teve que fechá-los por uma questão de falta de recursos, que 
por consequência foi muito prejudicial.

Quantos alunos é que atualmente aprendem mirandês?
Somos três professores e temos 430 alunos inscritos em 

mirandês desde o pré-escolar ao 12.º ano, que representa 66% 
dos alunos de todo o Agrupamento e Concelho a frequentar o 
mirandês. Para além disso, alguns dos alunos têm concorrido 
a variados concursos, promovidos pelos Deputados Europeus, 

e já ganharam uma ida ao Parlamento Europeu com o melhor 
trabalho em Mirandês através de um vídeo alusivo à Europa.

Acredita na continuação do mirandês?
O mirandês esteve severamente ameaçado, mas ganhou 

mais vitalidade porque, a partir do ensino, disputou a informa-
ção pública e motivou as pessoas para o seu reconhecimento 
enquanto vetor individual e que estabelece a articulação entre 
os membros da comunidade. Costumo dizer que uma língua é a 
alma de um povo porque permite expressar todos os sentimen-
tos, dar nomes às coisas e aos lugares e a tudo aquilo que sente 
e vive. O mirandês foi uma língua do povo, uma língua falada e 
que perdurou no tempo, difundiu-se e evoluiu, para que pudesse 
ser ensinado e lido.

Acha que o concelho de Miranda do Douro deveria ser mais 
apoiado?

Aqui não há indústria, não se criam empregos compatíveis, 
e mesmo que houvesse iniciativa privada, não há apoios do 
estado, porque continuo a ver Lisboa a olhar com egocentrismo 
por ser a capital e direciona-se só para os grandes meios, des-
prezando o interior do país. Para nós, povo mirandês, Portugal é 
Lisboa e os nossos investimentos são feitos lá. Se concorrer uma 
pessoa de Lisboa a um projeto de criação de postos de trabalho 
e uma pessoa do Interior, é a pessoa de Lisboa que recebe o 
incentivo todo. Os jovens tiram cursos superiores e não têm 
emprego no interior que seja compatível com sua a formação 
e são obrigados a ir para o litoral. Quando surge uma proposta 
de emprego aqui, não aceitam porque não têm perspetivas de 
carreira, de sucesso e de evolução.

O que é que deveria mudar? 
O interior tem de ser discriminado positivamente, o que não 

acontece. O Estado português tem a obrigação de defender esta 
região mas todos os anos há reduções porque não temos pessoas 
fixas. Nós temos qualidade de vida porém não há emprego e 
há pouco investimento. Costumo dizer que estamos longe de 
Portugal mas perto da Europa.

miranDêS:
“a língua É a alma

De um Povo”
Catarina Barroso | Luana Monteiro | Rui Marques

Domingos Abílio Raposo em entrevista ao Ágora

Domingos Abílio Raposo, professor e impulsionador da língua mirandesa, partilha a origem e o cresci-
mento do mirandês.  O Jornal Ágora foi recebido no Puial de i Douro, uma Casa Rural situada em Aldeia 
Nova, Miranda do Douro. Fomos conhecer aquele que diz que “a língua é a alma de um povo”.
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No verão passado, o Parque do Douro Internacional foi ameaçado por três incêndios, um 
com origem em Espanha que acabou por ultrapassar a fronteira. A articulação entre os dispo-
sitivos portugueses e espanhóis tem decorrido da melhor maneira?

Existe uma cooperação muito estreita. Aliás, nos incêndios que se sucederam, houve um 
helicóptero espanhol que veio a Portugal e descarregou uma equipa de sapadores no terreno. 
Quer os aviões, quer os recursos humanos, há uma total colaboração, muito estreita. Aliás há 
protocolos assinados entre os dois países que permitem isso.

Recentemente, a União Europeia lançou a iniciativa “Life Rupis” com o objetivo de diminuir 
os estragos dos incêndios do Verão passado no Parque do Douro Internacional. Qual é a sua 
opinião relativamente a esta iniciativa e de que forma esta responde aos apelos do Presidente 
da Câmara que tem vindo a insistir frequentemente na reabilitação das áreas queimadas?

O Parque do Douro Internacional só existe porque as pessoas que cá vivem souberam 
preservá-lo. Este é um programa com excelentes intenções. Sei que há associações a desenvol-
verem no terreno muito trabalho importante e, seguramente, teremos condições para reflorestar 
e repovoar com espécies autóctones nossas todos estes espaços que arderam.

A secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza 
anunciou um investimento de cerca de 900 mil euros num projeto de restauro e prevenção 
estrutural no Parque Natural do Douro Internacional. Qual é a importância de um investimen-
to tão avultado para o Parque que visa essencialmente a prevenção estrutural e vigilância, 
restauro e conservação de habitats prioritários?

Sei que esse investimento se centra na aquisição de algum equipamento, na colocação 
de equipas de sapadores florestais e no repovoamento florestal que irá ser feito. É um valor 
considerável, se ele for bem aproveitado, se não for gasto em burocracias e em papéis e será 
importante para que o Parque do Douro Internacional dê um salto qualitativo. Porque o que tem 
acontecido é que os parques naturais não têm orçamento para investimento, só tem orçamento 
de manutenção. Queremos diálogo permanente com a autarquia, porque a autarquia é a entidade 
pública que mais perto está das populações e, portanto, é essa a nossa preocupação: a defesa 
do nosso território e a defesa das nossas pessoas.
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M
iranda Miranda do Douro, 
assim como todo o interior, 
lida com a falta de jovens.

Os censos de 2015 
revelaram números alar-

mantes, 35% da população tem mais de 
65 anos, sendo que 15% desses terá mais 
de 80. Estes indicadores agravaram-se 
quando a Universidade de Trás-os-Montes 
decidiu fechar o polo que tinha neste mu-
nicípio e levou consigo alunos de dois 
cursos.

“O grande problema dos jovens é que 
se não têm cá emprego, fogem!”– a opinião 
é de Ilídio Rodrigues, vice-presidente da 
camara, que cumpre agora o seu tercei-
ro mandato ao lado do presidente Artur 
Nunes. 

Com um foco na melhoria de condições 
de vida dos habitantes de Miranda do Dou-
ro e numa ginástica financeira muito con-
trolada, o executivo mirandês luta contra 
a falta de verbas e também a falta de mão 
de obra qualificada.  

Miranda do Douro faz uma aposta forte 
no turismo rural e na qualidade de vida 
dos seus munícipes, enquanto luta diaria-
mente com questões importantes como 
a exploração dos seus recursos naturais, 
a desertificação e o recente ataque dos 
fogos.

Para combater o êxodo rural, Ilídio Ro-
drigues destaca a forte aposta no turismo, 
mostrando que os munícipes podem coabi-
tar com os cerca de 80 mil visitantes anuais 
e usufruir de tudo o que o município tem 
para oferecer, sendo que a gastronomia, os 

espaços e atividades ao ar livre, bem como 
a oferta cultural são os principais cartões 
de visita impulsionadores da economia 
local. “Os últimos dados apresentam um 
aumento de cerca de 20% de turistas... Mi-
randa do Douro está mais perto da Europa 
do que Lisboa do Porto”.

Existe hoje um governo virado para o 
interior, mas que não apresenta soluções 
definitivas para problemas graves, como a 
exploração dos recursos naturais por parte 
dos privados.

“O governo tem de ter a coragem de 
enfrentar um lobby tão forte como o da 
EDP, para obrigá-la a dar as compensações 
a que temos direito... – afirma o autarca. 
“Os municípios sozinhos não vão a lado ne-
nhum; todos os movimentos pelo interior 
são importantes desde que não se fiquem 
nas palavras e passem aos atos.”

Um dos assuntos que continua por re-
solver e é motivo de grande indignação 
prende-se com a exploração da energia 
elétrica. A EDP fatura muitos milhões todos 
os anos e os valores pagos aos municí-
pios pela exploração dos seus recursos 
naturais não passam de “uma ninharia”. 
São valores que vão dos 350 aos 400 mil 
euros anuais. 

Miranda do Douro também foi vítima dos 
incêndios que assolaram o país em 2017.

Quando questionado sobre os apoios 
e recursos para evitar ou combater os in-
cêndios, Ilídio Rodrigues afirma que “os 
apoios vão chegando a conta-gotas, mas 
sozinho o interior não tem capacidade de 
sobreviver”.
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Ao vice-presidente da  Câmara foram colocadas questões concretas sobre 
a proteção do Parque do Douro Internacional.

Portugal e eSPanha uniDoS no comBate aoS incênDioS
Ana Filipa Neto | Ana Raquel | Ana Rita Moutinho | Melissa Sousa

Ilídio Rodrigues

Catarina Santos | Cornélia Honrado | Patrícia Honrado | Pedro Seixas 

SoZinho o interior
não conSegue 

SoBreviver 

vice-PreSiDente Fala ao ágora



  

A chuva caía em abundância na região de Miranda do 
Douro, como forma de “abençoar” a nossa chegada. O 
céu estava escuro, nublado, mas a beleza da natureza 
e da paisagem, que corta a respiração de qualquer um, 
permanecia estática. 

Foi a beleza paisagística e a natureza no seu 
esplendor, que nos levou ao encontro do 
Parque Natural do Douro Internacional, 
mais especificamente, as Arribas do 
Douro. 

As Arribas do Douro são uma 
área protegida, situada nas orlas 
do Rio Douro, no trecho fronteir-
iço entre Espanha e Portugal. Faz 
parte de uma rede de parques 
naturais, em que o “lado” portu-
guês é representado pelo Parque 
Natural do Douro Internacional e o 
“lado espanhol”, pelos parques de 
Castela e Leão. 

O cruzeiro ambiental do douro, pro-
tagonizado por guias profissionais pert-
encentes à estação biológica internacional, 
tem a duração de uma hora. É a experiência ideal 
para sentir, descobrir e aprender mais sobre a natureza, 
ecossistemas e biodiversidade, preservadas no local. 

A viagem, sempre acompanhada de chuva, iniciou-se 
com um desafio proposto aos passageiros por parte da 
guia, Andreia Gentil, “Só no final desta viagem, vou revelar 
o que de característico tem uma das arribas. Fiquem aten-
tos (…)”. Durante o percurso, a guia chamou à atenção para 
os detalhes mais importantes e caracterizadores das Ar-
ribas do Douro. As condições meteorológicas permitiram 
a formação de pequenas quedas de água que escorriam 

pelas Arribas. Algo que, no Verão, não se consegue ob-
servar. As casas, carros, edifícios, são depressa esquecidos 
e ocultados pela altura e beleza do meio ambiente, que 
se torna o verdadeiro foco.   

Fomos presenteados pela aparição de seres vivos, raros 
e em vias de extinção, como a cegonha preta, tímida, que 
se esconde no parque para escapar à caça furtiva e porque 
se sentem protegidas. Também quatro pares da espécie 
de aves Buitre Leonado (grifo), aves que chegam a ter três 
metros de envergadura, marcaram presença. 

Foi realizada uma experiência sobre fitoplâncton e 
zooplâncton microscópica, onde foi possível ver micror-
ganismos, assim como uma pulga da água, Daphia, muito 

difícil de se encontrar no Douro. A espécie é 
curiosa porque a fêmea reproduz sozinha, e 

só em casos de stress é que usa o macho 
para reprodução. 

Os microrganismos foram en-
contrados “numa simples gota de 
água (…) imaginem a quantidade 
de vida que temos aqui por todo o 
rio.  Vida microscópica, mas muito 
importante para os ecossistemas 
e para a nossa evolução.”, acres-
centou a guia. 

No percurso sobressai uma zona 
temática, onde os guias mostram e 

explicam como era trabalhar, há mui-
to tempo atrás, na área da agricultura, 

assim como uma rocha que tem a forma 
de um urso polar, considerada emblemática, 

“(…) parece realmente que nos observa, protegendo 
o parque e as arribas com o seu olhar vigilante e postura 
ameaçadora.”. 

O caminho de regresso, a zona dos contrabandistas, era 
onde existia muito contrabando entre Portugal e Espanha. 
As mercadorias ilegais podiam chegar a ter 20 kg.  

O cruzeiro, que tem o custo mínimo de 18€ por pessoa, 
continua a atrair turistas de diferentes nacionalidades. 
“Estávamos aqui de férias e aproveitámos para ver a 
beleza do rio e visitar as arribas (…) gostamos muito!”, 
contou um turista, natural de Madrid, após a viagem. Ape-

sar da chuva incomodativa, a viagem não deixou de ser 
impressionante, “(…) vale sempre a pena e voltaria umas 
mil vezes (…) a melhor parte desta oportunidade foi sair, 
andar de barco e estar rodeada desta maravilha. Estou 
encantada.”, revelou Maria, natural de Espanha, Madrid. 

Seja em qualquer estação do ano, a beleza paisagística 
e unicidade das Arribas do Douro não deixa ninguém indif-
erente. É uma viagem e uma experiência única, à qual os 
mais curiosos e apreciadores da vida, não podem falhar. 

Ana Constança | Andreia Tavares | Catarina Campos | Joana Pinto Santos | Sara Dâmaso

Coruja: curiosidade turística
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  a BeleZa entre FronteiraS

Lontra pertencente ao Parque Natural 
do Douro Internacional

Miranda do Douro, caracterizada pelo en-
velhecimento cada vez mais crescente, de-
spovoamento e escassez de infraestruturas, 
encontra no turismo um meio de subsistência 
e desenvolvimento.  
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Amélia Silva | Catarina Costa | Gabriela Alves | Mariana Capante

caSa Da cultura mantÉm viva aS traDiÇÕeS

JORNAL ÁGORA 2018

Vagueando pela principal rua que nos conduz 
até ao centro histórico de Miranda do Douro, en-
contramos a Casa da Cultura Mirandesa. A fachada 
de pedra antiga salta à vista pelos seus pormenores 
de arte manuelina bastante presentes. O edifício, 
data o século XV, e em tempos foi uma Alfândega e 
um Posto da Guarda Fiscal. Após algumas reformas, 
em 2004 torna-se neste espaço cultural que nos dá 
a oportunidade de apreciar os trabalhos realiza-
dos pelo povo da terra, que assumem uma enorme 
importância na divulgação da cultura de Miranda 
do Douro. Quem visita a região, percebe a paixão 
intensa que cada habitante sente pela sua terra. 

A casa da Cultura Mirandesa acaba por ser um 
espelho desse sentimento, uma vez que é aqui que 
muitos dos artesãos, modistas, escultores da cidade 
podem expor as suas obras. Esta casa é o reflexo da 
cultura de um povo que se entrega de corpo e alma 
àquilo que faz, desde as gaitas de foles, os trajes, a 
música, até à língua mirandesa.

Ao entrar no edifício deparamo-nos com uma 
sala do lado direito com uma exposição dos trajes 
típicos da região numa altura em que se realiza a 
tão esperada e importante cerimónia da Exalta-
ção das Capas de Honra Mirandesas. Estes trajes 
e as respetivas capas são os principais marcos de 
Miranda do Douro. Zélia Fernandes, vereadora da 
cultura, explica que estes são feitos de pardo ou 
burel (lã de ovelha). No passado era considerada 
uma roupa destinada para a atividade agrícola mais 
propriamente para os guardadores de gado, “Como 
o clima da nossa região é de extremos, tanto está 
muito frio como muito calor, houve a necessidade de 
criar uma vestimenta que os protegesse do trabalho 
no campo. No entanto, nos dias de hoje, as capas são 
meramente utilizadas em cerimónias seja de que 
caráter for (…) e nota-se que as pessoas as usam com 
muito gosto” diz com um sorriso rasgado na face. 
Atualmente, não são apenas os agricultores que as 
vestem, são muitos aqueles que as usam como um 
adereço de moda e são até utilizadas pelos noivos 
no dia do casamento. 

Devido ao reconhecimento destes trajes um 
pouco por todo a Europa, há também pedidos de 
confeção para outros acessórios com o material das 
Capas de Honra. Zélia, diz que “Apesar das capas 

terem o nome de Honra, não é por serem utiliza-
das por pessoas mais ricas ou vindas de famílias 
nobres, mas sim por serem muito trabalhosas na 
sua confeção”. 

Em relação à exportação diz que “é um senti-
mento de prazer inexplicável vermos que outros 
países nos contactam a pedir os nossos trajes ou 
simplesmente o material para poderem confecionar 
outros produtos”. Desde os trajes, passando pelas 
colchas, a cestaria, a cutelaria e não esquecendo a 
música regional com os tão conhecidos “Paulitei-
ros”, Miranda do Douro é uma região do Mundo e 
como o povo da terra diz, quando é interrogado 
sobre a sua cidade “é uma terra tão nossa como da-
queles que a visitam.” Zélia Fernandes acrescenta 
que “quem nos visita, visita uma terra de costumes 
e certamente sairá daqui muito mais rico”. 

No andar superior da Casa, podemos ver uma 
exposição de quadros e estátuas criadas pela popu-
lação da região. A vereadora da cultura explica-nos 
como tudo começou e o que levou à criação da casa 
da cultura e afirma com dignidade que, “Miranda do 
Douro é e continua a ser uma terra que tem muito 
para oferecer e mostrar às pessoas, possui uma 
cultura riquíssima que necessariamente tinha de ser 
exposta a todos aqueles que nos visitam. Foi assim 
que surgiu este espaço da cultura Mirandesa. Hoje 
em dia temos uma agenda bastante preenchida com 
exposições de etnografia, música, língua e outras 
temáticas sempre associadas à nossa cultura”.  

Porém, um dos grandes receios do povo mi-
randês é a desertificação. A falta de novas opor-
tunidades que existem na região e a ida de jovens 
para faculdades longe da sua cidade é o que mais 
assusta aqueles que apostam na terra e querem 
manter vivas as tradições. A expressão da vereadora 
da cultura muda, quando lhe perguntamos sobre a 
juventude de Miranda (onde cerca de 60% da po-
pulação tem idades acima dos 50 anos) e revela que, 
“é uma grande tristeza ver partir os nossos jovens 
quem em outros tempos foram as nossas crianças 
e gostavam tanto da terra como aqueles que sem-
pre cá viveram”. Contudo, afirma com esperança, 
“sabemos que vão estudar para fora, mas um dia 
irão voltar porque as raízes de uma pessoa nunca 
se esquecem”.

no ritmo DaS traDiÇÕeS

Professor, músico e responsá-
vel pela Casa da Música Mirandesa, 
Paulo Domingues deu a conhecer 
o melhor da música mirandesa e 
partilhou a perícia do fabrico de 
instrumentos tradicionais. 

Há 12 anos, através da recupe-
ração de um edifício de uma escola 
primária, feita pelo município, a que 
o professor Paulo se candidatou e 
ficou responsável, surgiu a Casa da 
Música Mirandesa. De início, devido 
à falta dos tradicionais Pauliteiros 
em Miranda do Douro, Paulo Domin-
gues organizou um grupo constitu-
ído por crianças a fim de preencher 
essa falta. Atualmente, na Casa da 
Musica, dedica-se a lecionar aulas 
de gaita de foles, de percussões e 
de guitarra. O seu objetivo é trans-
mitir a cultura musical às crianças 
e ensinar-lhes as típicas músicas 
da região.

Adicionalmente, faz animação 
no lar de idosos, de onde traz algu-
mas músicas que lhe ensinam, para 
em seguida transmitir às crianças 
a quem dá aulas. Ensina, também, 
como devem construir os seus pró-
prios instrumentos, tornando-os 
únicos e originais, utilizando ramos 
de árvores, ossos de abutre e muitas 
outras coisas. 

Como nos dias de hoje não é fá-
cil encontrar instrumentos típicos 

desta região no mercado, o profes-
sor meteu mãos à obra, começou 
por construir os próprios instru-
mentos e colocou-os no mercado. 
Os materiais reciclados são também 
utilizados na construção destes ins-
trumentos musicais.

Relativamente à música mi-
randesa, esta ficou muito atrás no 
tempo, isolada na região, o que a 
tornou numa cultura muito própria 
refletindo-se muito nas músicas e 
nos instrumentos tradicionais. 

Porém, a cultura não tem fron-
teiras e as músicas que os mirande-
ses cantam são partilhadas pelos 
espanhóis.

Para o professor Paulo Domin-
gues, os músicos não são só os que 
frequentaram o conservatório e 
aprenderam a ler uma pauta, Paulo 
Domingues compara a música ao 
saber falar e escrever e explicou 
que para se saber falar não neces-
sitamos de saber ler, assim como 
acontece com a música e as suas 
pautas.

Paulo Domingues explica que 
não há muitos registos sobre a ver-
dadeira origem da música miran-
desa. O que se sabe é que os pauli-
teiros são originários da dança das 
espadas, desenvolvendo as melo-
dias, e os instrumentos vieram de 
vários sítios e evoluíram de forma 
diferente, dando o exemplo da gaita 
de foles que vem do Norte da África. 
Depois disto, a música mirandesa foi 
criando escalas e aspetos próprios. 
Acrescentou ainda que: “Em termos 
de história, a música mirandesa é 
um pouco vaga. Há só registo, por 
exemplo, nos livros de contas das 
igrejas de quando se pagava aos 
gaiteiros, aos músicos que iam ani-
mar as festas.”

Paulo Domingues é membro 
do Galandum-Galandaina, grupo 
de folk que se destaca pelos ins-
trumentos antigos e alguns deles 
são até mesmo feitos pela própria 
banda. As músicas são cantadas 
em mirandês, um ponto que atrai 
muita audiência. Este grupo usa 
também música eletrónica para a 
possibilidade de tocarem em gran-
des palcos. Já atuaram em várias 
partes do mundo e é pela gravação 
dos seus concertos em festivais 
que fazem a promoção do grupo. 
Sempre que lhes é possível, e que 
lhes pedem, levam ainda um grupo 
de pauliteiros para atuarem em 
conjunto. 

O público que mais se interessa 
por este estilo de música é o espa-
nhol: “apesar de ter acabado um 
pouco os festivais em Espanha nós 
ainda tocamos muitas vezes lá.”

Amélia Silva | Catarina Costa | Gabriela Alves | Mariana Capante

Capas de Burel, tradição mirandesa

Gaita de foles: a tradição 
musical
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muSeu Da terra De miranDa: 
viagem ao PaSSaDo com otimiSmo

André Nogueira | Jorge Nunes | Sérgio Oliveira

Regressamos às origens de um povo histórico, 
embora muitas vezes esquecido, através da 
máquina do tempo que é o Museu da Terra 
de Miranda. Nesta casa são apresentados 
retratos dos tempos passado e presente de 

uma região que, apesar de remota, nunca perdeu a arte do 
bem receber. Para lá das portas estavam outras épocas, nas 
quais recuamos.

Num total de oito salas de exposições, sendo que uma 
delas é temporária, encontramo-nos perante um espaço 
marcado pela reinvenção e pela autenticidade. “Há uma grande 
influência espanhola na região”, conta-nos Rosa de Oliveira 
Silva, guia do museu, enquanto nos conduz por entre as salas, 
cada qual com uma música de fundo específica, alusiva ao 
tema em questão.

No primeiro momento, somos transportados para a prática 
agrícola e para a pecuária, duas das principais atividades na 
região. Longe do mar e da pesca, o povo de Miranda focou-se 
na criação de gado, que aperfeiçoou e deu origem a diferentes 
pratos típicos, como a famosa posta mirandesa. 

A culinária e as refeições eram tradicionalmente feitas 
em família, à beira da lareira, acesa em qualquer estação do 
ano, uma vez que era aí onde se confecionavam os alimentos. 
Este conceito de “comer em família” era respeitado pelos 
mirandeses, já que a comida se concentrava num único prato 
ao centro da mesa.

Mas a sua ligação com os animais não fica pelas carnes. 
A lã das ovelhas, por exemplo, é muito utilizada na produção 
têxtil e trilha um caminho de rotinas ligadas ao fabrico de 
tapeçarias e vestimentas, especialmente importantes para 
suportar os invernos rigorosos que se fazem sentir no norte 
interior português. 

Entre essas peças de vestuário destacamos as capas de 
honra mirandesa, que são um dos principais símbolos da cultura 
da região. As capas foram concebidas para proteger os pastores 
de um clima por vezes adverso, mas aos poucos tornaram-se 
numa imagem de marca do planalto transmontano. 

Foi precisamente com o foco na cultura deste povo que, 
tal como começou, a nossa viagem terminou. Neste espaço 
enaltecem-se as festas tradicionais de Miranda, que remetem 
para fenómenos da natureza, como a chegada das estações do 
ano, e também para passagens bíblicas, visíveis nos disfarces 
por eles utilizados.

É importante salientar que quando se fala em Miranda, 
referimo-nos à região em geral e não apenas a Miranda do 
Douro. 

Destaque ainda para a última sala da exposição, onde 
ressalta uma das imagens de marca da cultura e tradição 
mirandesa, que são os Pauliteiros de Miranda. 

Uma fotografia em grande plano, que ocupa uma parede 
inteira, representa um grupo de oito elementos, a pares, 
“paulitando” (dançando) ao som da gaita, do bombo e da 
caixa.

Fundado em 1982, o Museu da Terra de Miranda tem 
recebido cada vez mais visitantes, na sua maioria turistas 
espanhóis. Quem o diz é Celina Bárbaro Pinto, diretora do 
museu.

“Tem crescido ao nível de visitantes (7% em 2017) ”, 
começou por referir, reforçando que o Estado tem dado 
pouco apoio financeiro a projetos museológicos nas áreas 
rurais do país: “Só conseguimos financiar futuras obras que 
o museu possa precisar se formos a concurso”.

A nível da manutenção da marca cultural, revela-nos, 
também, que “o Museu produz [desde sempre] várias 
iniciativas para tentar fazer renascer algumas tradições 
da região”, que pareciam cair em desuso. Porém, “tal só 
é possível com a vontade das pessoas”, acrescenta a 
diretora, sublinhando a importância do museu não cair no 
esquecimento.

Quanto ao futuro do museu, Celina Pinto está otimista. 
Com esta justificação: “Há cada vez mais pessoas a 
quererem fugir das cidades e a vir conhecer o Portugal 
que está mais esquecido, motivados, principalmente, pelo 
enoturismo”.

JORNAL ÁGORA 2018

Traje e 
instrumentos típicos
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arteSão De caPaS e trajeS Sem DiScíPulo 

Como surgiu o artesanato na sua vida? 
O meu pai era um grande artesão. Eu andava ainda na escola 

primária e aprendi com ele, porque ele trabalhava nas capas 
de honra mirandesa e tudo o que era relacionado com trajes 
regionais. Acabei a escola primária e o meu pai ensinou-me o 
ofício de alfaiate.  

Sempre esteve inserido nesta atividade, nunca fez outra 
coisa? 

Não, eu estive na função pública, mas durante o tempo das 
horas vagas sempre ia fazendo os meus biscates e ia trabalhando 
com o meu pai, por exemplo, nas férias e nas folgas. Quando tinha 
tempo ia trabalhar com o meu pai. Depois, quando me reformei, 
evidentemente trabalhei mais e dediquei-me ao artesanato 
com mais amor e coração. Ou seja, à confeção das capas de honra 
mirandesa e tudo aquilo que se relacione com trajes regionais.   

Os seus filhos já trabalham neste ramo? 
Não. Tenho dois filhos, mas nenhum seguiu este ramo. 
 

Mas tentou incutir-lhes e ensinar-lhes este artesanato? 
Já, já tentei incutir este ramo e em várias vertentes. Já dei dois 

cursos de artesanato também, aqui em Miranda do Douro, na 
qual tive uma vez penso que 12 instruendos e da outra vez oito. 
De maneira que alguns aprenderam alguma coisa e outros nem 
tanto. Portanto, aquelas que eram um bocadinho mais hábeis, 
aprenderam alguma coisa do que fazia. Dei dois cursos de ar-
tesanato nesse sentido. Mas os meus filhos nunca aprenderam. 

Poder-se-á dizer que esta arte tem sentimento para si… 
Tem muito sentimento, porque eu aprendi logo de pequenino. 

Como lhe digo, desde os meus 14/15 anos comecei a trabalhar 
com o meu pai e apanhei-lhe um amor e um afeto que gosto. 
Quer dizer, é uma arte que gosto de trabalhar, por isso é que 
trabalho nela.  

Já lhe foi encomendada alguma capa para alguém reconhe-
cido na sociedade? 

Muitas. Desde o Presidente da República, de primeiros-minis-
tros, ministros e já fiz capas inclusive para bispos da diocese e 
padres. Já fiz tantas que nem me lembro! Já fiz capas para todas as 
entidades. Não só a nível nacional como a nível internacional. 

Como é que são feitas estas capas? Têm algum material 
específico?  

Bem, estas capas têm o seu material específico. Isto é uma capa 
feita de burel, ou seja, o pardo é feito de lã. Portanto, antigamente 
essa lã era a própria lã da ovelha. Hoje é a mesma lã, mas já é feita 
em teares industriais. O pardo, hoje em dia, ou seja, o burel que 
antigamente era feito manualmente pelas tecedeiras, é feito nas 
fábricas, industrialmente.   

Quanto tempo é que demoram a ser confecionadas?  
Depende das capas, porque há várias. Temos a capa do pastor, 

ou seja, a capa pastorino, que é uma capa que praticamente não 
leva tempo nenhum. Essa capa era a que o pastor usava para 
andar durante o inverno, enquanto guardava o seu rebanho no 
campo. Apanhava chuva, neve, frio, gelo, dia e noite e não se justi-
ficava fazer uma capa muito trabalhada. É uma capa sem trabalho 

praticamente nenhum. Depois temos uma capa domingueira, que 
é uma capa muito trabalhada, que é usada por pessoas de alta 
sociedade. Antigamente era usada pelos mais ricos e essa capa 
já leva muito mais tempo a fazer, entre 8 a 15 dias. 

Sabemos que antigamente essas capas eram usadas apenas 
por homens mais robustos, porque são um pouco pesadas. 
Atualmente começaram a fazer capas para mulheres. O Sr. 
Aureliano também costuma fazer?  

Não. Eu capa para mulher nunca vi. Aqui em Trás-os-Montes, a 
gente tem os seus trajes próprios. Aqui sempre que havia um dia 
de festa, o homem envergava a sua capa de honra. A mulher tem 
o seu traje próprio, não são capas de honras. Ou seja, é a mantilha 
ou o manto. Se forem ali a Miranda, você vê o homem com a sua 
capa de honra e vê a mulher com o seu traje regional. Portanto, 
a mulher nunca usou a capa de honra, em nenhuma cerimónia. 
Sempre que havia uma cerimónia, era usada pelo homem, quer 
fossem batizados, quer fossem bodas, casamentos, em dias 
de festa. Portanto, o homem na festa embragava a sua capa de 
honra e a mulher levava o seu traje regional, ou seja, o manto ou 
a capinha feita do mesmo pano da capa de honra. A mulher nunca 
usou a capa de honra. 

Este artesanato traz-lhe algum rendimento?  
Traz muito pouco. Isto não é uma arte que dê assim muito, por-

que são peças que levam muito tempo a fazer e a gente não pode 
cobrar as horas que gasta a fazer as capas de honra. Portanto, uma 
capa de honra destas, que me levem 8 a 15 dias a fazer, se fosse 
a cobrar as horas que gasto numa capa de honra, ficava por um 
balúrdio de dinheiro e o pessoal não estava disposto a dar tanto 
dinheiro por uma capa.   

Existem mais artesãos a confecionar estas capas mirande-
sas? 

Homens não, eu sou o único homem que trabalha nas capas de 
honra aqui no concelho e não só. Há mais duas mulheres que se 
dedicam aqui a confecionar as capas de honra mirandesa, mas 
homens não, homens sou só eu. 

 
Qualquer homem, atualmente, pode usar esta capa? 

Sim, qualquer homem pode usar, porque isto é um traje po-
pular. Diziam os grandes historiadores que a capa de honra 

mirandesa é considerada um dos trajes mais lindos dos nossos 
trajes populares. A capa de honra é o ex-líbris aqui de Miranda 
do Douro. Assim como a mulher quando usa o seu manto e a sua 
capinha e a sua saia bordada. 

Os turistas já lhe pediram capas? 
Muitas pessoas, até mesmo para Espanha. Eu para Espanha 

tenho feito muitas capas de honra. E para vários sítios. Até para 
Macau já fiz.

  
Estas capas são apenas utilizadas para cerimónia da exal-
tação? 

Não, quer dizer, essa exaltação das capas de honra, que já 
fazemos há 4 anos, é para mostrar as capas de honra que a gente 
tinha em casa. Porque há pessoas que tinham capas de honra em 
casa e nunca sacavam para fora. Isso foi mais uma intenção de 
perceber quantas capas de honra podem existir aqui no pernalto 
mirandês e não só. Para tirarem as capas de honra do baú, para as 
levar a esse dia da exaltação das capas de honra, é mais uma razão 
para isso. Desde então sou convidado todos os anos. 

Porquê que a exaltação é celebrada sempre nesta altura do 
ano? É por algum motivo em concreto? 

Sim, talvez por ser um período já um bocadinho mais frio, não 
faz tanto calor. É uma peça que, como sabe, é um um pouco pesa-
da e, se for no Verão, não se traz tão bem como se for no Inverno. 
Agora no Inverno se fizer frio, com uma capa de honra, até ando 
mais aconchegadinho. Não há nada melhor!

 
Que valor tem a exaltação das capas para a população mi-
randesa e para si em específico? 

Tem um grande valor para a população e para a divulgação 
das capas de honra mirandesas, porque esta era uma coisa que 
estava um bocadinho morta, como se pode dizer, e faz renascer 
aquelas capas que havia já há 40, 50 e 100 anos. Eu tenho aqui 
capas de 100 anos, e saí de casa, para as ir mostrar neste dia da 
exaltação das capas de honra.

  
Já recebeu alguns prémios neste artesanato? 

Sim, tenho recebido vários prémios. Quer a nível nacional, quer 
a nível internacional. A nível nacional já ganhei, inclusive, o 1.º 
prémio de artesanato com a capa de honra.  

Sensível no que toca à família, é com tristeza que 
Aureliano Ribeiro confessa não haver continui-
dade na prestigiada confeção de Capas de Honra 
Mirandesas por parte de nenhum membro fami-
liar. Contudo, este artesão conta com diversos 
diplomas, provenientes de uma longa carreira, 
graças ao seu trabalho árduo e duradouro. 

Ana Filipa Neto | Ana Raquel | Ana Rita Moutinho | Melissa Sousa

Aureliano Ribeiro trabalhando uma 
das suas peças
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F
oram já tantos os sons que desapa-
receram nas terras de Miranda do 
Douro, que levaram Mário Correia, 
nascido no ceio de uma família min-
hota, a rumar em direção a Trás-os-

Montes, para criar o Centro de Música Tradi-
cional “Sons da Terra” (CMTST), em Sendim. 

Sem local onde ficar, em agosto de 1995, 
Mário Correia convicto de que a sua estadia 
prolongar-se-ia por três ou quatro anos, foi 
em Sendim, que encontrou um lar. O fun-
dador viu-se rodeado de vida, dizendo que 
a cidade de Miranda “estava morta”, em 
comparação a Sendim. Referiu que o seu 
projeto incidia no estudo de diversos estilos 
de música tradicional e que a sua pesquisa 
passaria por várias zonas do país, mas logo 
viu-se ligado apenas a uma terra. Mário Cor-
reia referiu que chegou “à conclusão de que 
havia tanto para fazer que era absolutamente 
uma luta contra o tempo”, que as gravações 
dos velhos gaiteiros passaram a focar-se 
também nos novos gaiteiros. 

Sons da Terra abriu as portas no dia 1 de 
setembro de 2001, mas o trabalho de campo 
regular e sistemático já decorria desde 1995. 
Foi com o trabalho de campo, que o diretor e 
fundador da Casa da Música, como é referida 
pelos seus conterrâneos, que hoje é possível 
ouvir os cantares, conhecer as festividades 
que ocorrem no Nordeste Transmontano 
e acima de tudo conhecer este povo de 
“memória prodigiosa”. É um espaço de visita 
de estudantes e investigadores, de diversas 
áreas que procuram conhecer a verdadeira 
cultura num mundo despovoado.     

O centro de música procura testemunhar 
e preservar as tradições, mas acima de tudo 
“veio procurar o mundo perdido”. Para Mário 
Correia, “cada velho que morre é uma biblio-
teca que desaparece”. 

Com esta expressão fica marcado o de-
spovoamento, a terra difícil e abandonada 
que Portugal viu pouco valorizada. E, com 
isto perde-se a vocação dos gaiteiros que 
deixaram de tocar, ou as senhoras de Sendim 
e arredores que silenciaram as suas vozes, 
nas canções de embalar. 

Com o centro, foi possível reescrever a 
história dos sons, num espólio com mil-
hares de músicas, sons e memórias sono-
ras. O CMTST tem nas mãos o tratamento, 
catalogação e disponibilização de um vasto 
conjunto de materiais, que passa pela bib-
lioteca, com mais de seis mil livros, sons e 
fotografias que não escondem as tradições 
transmontanas. 

 “Porque aqui realmente partilhamos um 
fundo cultural comum que não reconhece 
fronteira. A fronteira aqui é uma divisão 
político-administrativa que na prática não 
funciona.” Com uma fronteira invisível, os 
mirandeses e os espanhóis partilharam a sua 
cultura, visível no cruzamento dos nomes, 

“Alfonsos, Rodriguez, Fernández”, no tra-
balho agrícola que decorria em Salamanca 
e através das cantigas que por eles eram 
partilhadas. 

Sendo as zonas de fronteiras, zonas muito 
ricas culturalmente, as cantigas partilham 
um toque de cada região, alterando as músi-
cas, modificando-as, criando a sua versão. 
Estas versões estão documentadas em CDs, 
como também preservadas em fotogra-
fias que mostram nitidamente as tradições 
daquele povo. 

O investigador do CMTST apercebe-se que 
esta raiz tradicional é pouco divulgada pelos 
meios de comunicação social, mas considera 
que as músicas tradicionais em Portugal “são 
afinal as músicas da nossa identidade”. Mário 
Correia, referiu que o “fado é uma expressão 
muito respeitável como qualquer outra”, 
no entanto, relembra que, “Portugal não é 
só fado”. 

Com o Festival Intercéltico de Sendim 
(FIS), é possível trazer a “outra música”, 
permitindo a este estilo ter um palco e seja 
verdadeiramente apreciado. O FIS, segundo 
o investigador, é “muito importante para a 
microeconomia”. Neste evento, a partilha e 
conhecimento, a mistura de sons e cantigas 

do mundo leva a que muitas bandas musicais 
se dirijam a Sendim. Este festival decorre no 
primeiro fim de semana de agosto, agendado 
para os dias 2, 3 e 4. Este ano, o festival surge 
num novo recinto mais “intimista”.  

O FIS vai na sua 19.ª edição e, ao longo dos 
anos, tem vindo a transformar-se, levando 
à vila do concelho de Miranda do Douro, o 
estilo celta proveniente de vários países 
europeus e asiáticos, permitindo assim “in-
terligações musicais”.  

Quanto ao programa do FIS, no dia 2 de 
agosto, o evento começa com a atuação dos 
vários gaiteiros do Planalto Mirandês e dos 
castelhanos Tundra, no largo D. João III, em 
Miranda do Douro.  

Nos seguintes dias o festival dirige-se a 
Sendim e decorrerá no recinto da antiga 
escola primária, onde será instalada a “al-
deia dos zoelas”, deixando para as noites 
os concertos.  

Para dia 3 de agosto, estão confirmadas as 
presenças dos Brigan (Itália) e dos japone-
ses Harmonica Creams. É característica dos 
Harmonica Creams atualizarem as músicas 
tradicionais com sua pegada “roqueira” e 
misturar várias músicas europeias, inclusive 
algumas músicas da região transmontana, 
disse ao Ágora, Mário Correia. 

Já no dia 4 os Niamh Ni Charra (Irlanda) e 
os Dallahan (Escócia) repartem o palco de-
pois das arruadas dos gaiteiros mirandeses. 
Estes dois grupos trabalham muito a música 
tradicional e aproveitam o FIS para mostrar a 
música céltica que é apenas uma referência. 

Não deixando de valorizar, toda a fusão 
de sonoridades, Mário Correia, através da 
música transmontana falou ao Ágora, que 
no século XXI, os portugueses e o mundo 
vive num “período que se chama a moder-
nidade líquida”.  

Para o investigador, “hoje é um herói, 
amanhã já é outro. Escutasse hoje, amanhã 

já está ultrapassado”. Assim como a músi-
ca tradicional que não é muito valorizada, 
vivemos numa sociedade muito icónica, 
acompanhados de um “botão on e off”. 

Catarina Monteiro |  Ivone  Barbosa | Rita Pádua

a utopia da tradição dentro de um cD 
Estantes e mais estantes de memóri-
as sonoras. É isto que encontramos 
no Centro de Música Tradicional 
“Sons da Terra”, em Sendim. Dentro 
de quatro paredes vivesse a utopia 
da tradição e do progresso numa 
viagem repleta de sons e cantares 
de gaiteiros. 

Mário Correia: “Portugal não é 
só fado”
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A 
Associação para o Estudo e Proteção do Gado 
Asinino (AEPGA) surgiu em 2001 como uma 
iniciativa do Parque Natural do Douro Inter-
nacional, de atuais membros e de “algumas 
pessoas que viviam aqui na Região de Miranda 

do Douro” explica Miguel Nóvoa, secretário técnico da 
AEPGA. O parque identificou alguns valores naturais que 
tinham muito potencial, um deles foi o Burro de Miranda, 
“uma raça autóctone que ainda não estava reconhecida a 
nível nacional” e com o qual a Associação ficou incumbida 
de desenvolver. 

O Burro de Miranda tem um papel importante na subsis-
tência da população de Miranda do Douro, tendo sido um 
dos fatores para proteger esta espécie. Em 2001, a popu-
lação desta espécie era muito mais significativa do que 
atualmente, “obviamente, que aquilo que foi reconhecido 
na região aqui, existindo um núcleo populacional tão grande 
de Burros, nestas aldeias, que ainda hoje existe”, salienta 
o entrevistado.

Para além desse indicador económico, Miguel Nóvoa 
valoriza outros aspetos, tais como a importância, que o 
Burro adquiriu na região “como uma imagem de marca, do 
Planalto Mirandês, a sua valorização associada ao patrimó-
nio cultural, ao património histórico” que esta associação 
soube “muito bem identificar e trabalhar”. Mais que uma 
raça autóctone, no seu entender, “ele é o símbolo de uma 
cultura do Planalto Mirandês”.

A conservação de uma raça autóctone identificada neste 
momento como uma raça particularmente ameaçada, para 
isso é necessário apoiar o processo de reprodução. De 
acordo com Miguel Nóvoa, começou por ser cerca de dois 
nascimentos por ano e atualmente são cerca de 100 nas-
cimentos e com “uma possibilidade também de melhoria 
do valor económico” que estava associado a estes animais. 
“Neste momento, uma fêmea pequena poderá valer entre 
800 a 1200 euros. Um macho poderá valer entre 300 a 500 
euros”. 

Só que para que o mercado funcione, “é necessário que 
haja procura, e pessoas interessadas em comprar”, remata. 
O Burro de Miranda estava esquecido e foi uma das últimas 

espécies a ser reconhecida, sendo que o seu reconhecimen-
to se deu em 2003. 

Para Miguel Nóvoa, “foi bom ter-se conseguido fazer 
rapidamente este caminho, identificando valores e o seu 
uso, seja a nível económico, seja potenciando o seu uso no 
turismo sustentável”.

A associação potência o animal como recurso pedagógico, 
pelo facto de que ele demonstra uma grande afinidade com 

as pessoas e com as crianças. Também se usa o Burro de 
Miranda a nível terapêutico, potenciando a asinoterapia, “e 
outros usos que também foram surgindo a nível nacional 
como também a sua valorização de alguns subprodutos 
como o leite, ou como os sabonetes”. 

A ideia de fazer terapia com animais já está operacional 
e “mesmo com o Burro de Miranda já se faz de uma forma 
constante em Inglaterra, na França e em Itália”. Em Portugal, 
“focamo-nos no incentivo e na melhoria da formação a este 
nível”, estando neste momento a associação também a 
implementar condições, quer no Centro de Valorização do 
Burro de Miranda em Atenor, como no novo Centro, O Centro 
de Atividades Lúdico-Pedagógicas, “onde vamos possuir as 
condições físicas ideais para podermos desenvolver estas 
atividades de forma regular e constante”.

Esta atividade de asinoterapia está apenas desenvolvida 
num aspeto formativo. A preocupação da associação foi 
dar apoio e dar formação a técnicos que “acabaram por 
levar esse Know-how para outras regiões do País, princi-
palmente no Algarve, tendo surgido uma associação que 
é “Orelhas Sem Fronteiras”, que faz este uso terapêutico 
com os burros.

O feedback das pessoas em relação a este tipo de ativi-
dades tem sido positivo. “Nós temos também que ter uma 
perceção que o Burro de Miranda e o Burro em particular foi 
um dos primeiros animais a ser domesticado pelo Homem.” 
… “É muito calmo, e com um conhecimento básico de com-
portamento animal, de nutrição animal, qualquer um de nós 
pode se tornar um burriqueiro, qualquer um de nós pode 
ser dono de um burro”.
A associação tem um processo de apadrinhamento dos 
animais, com um custo associado, e é uma campanha de 
apoio ao trabalho que a associação desenvolve em prol da 
valorização do burro e do seu bem-estar. As pessoas, contri-
buindo com um apoio mínimo de 30 euros por ano, recebem, 
anualmente, um presente do seu burro apadrinhado e têm 
também a possibilidade de o conhecer e visitar no Centro 
de Valorização do Burro de Miranda. Esta campanha tem 
resultado bastante bem, “ao qual nós também agradecemos 
todos os padrinhos e madrinhas que ajudam esta causa”

PaSSou o Perigo De extinÇão
Alexandra Mendes | Ana Guilherme | Daniela Fernandes | Diana Nunes | Rita Costa
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 Rute Oliveira | Tatjana Almeida

Tratador dá guloseimas 
e atenção



Tradição com um século de existência tornou-se parte fundamental da 
família Gonçalves em 2001, ano em que nasceu a empresa. Atualmente, é 
considerada a tanoaria mais certificada do mundo, e exporta mais de 90% 
da sua produção para vários países tais como EUA, Alemanha, Austrália, 
Nova Zelândia, África do Sul, China, Chile, Brasil e Rússia, entre outros. 

Percorremos a fábrica com Sara Gonçalves, membro da administração. 
As explicações mostram que o processo de fabrico não é simples, nem 
rápido. Para a fabricação das barricas “todos os detalhes são tidos em 
consideração”, afirma Sara Gonçalves. Desde a rastreabilidade da madeira, 
da floresta, até à adega, possibilitando assim conhecerem-se todos os 
processos pelos quais ela passou, constitui uma garantia de que a madeira 
utilizada foi produzida de uma forma sustentável. Também o local onde 
a empresa está localizada assegura qualidade ao produto. É longe da 
urbanização que, durante dois anos, é realizado o processo de secagem 
e lixiviação da madeira, para que fique isenta de contaminações. 

Este processo, tão cuidado e meticuloso, permite à Tanoaria JM 
Gonçalves possuir um Sistema Integrado de Gestão da Qualidade e 
Segurança Alimentar, que conjuga vários indicadores internacion-
ais: a Certificação da Qualidade Alimentar, segundo o referencial ISO 
22000:2005; a Certificação do produto pela BUREAU VERITAS, e ainda a 
Certificação da Qualidade da Empresa, segundo o referencial normativo 
ISO 9001:2008.

Durante a visita à empresa, tivémos a oportunidade de observar todo 
o processo de transformação do tronco até o produto final: a barrica. A 
partir do momento em que a madeira chega à tanoaria, ela é serrada de 
forma a produzir as aduelas que, posteriormente, são colocadas em modo 
de secagem durante dois anos. 

O ciclo de produção começa precisamente após este período de tempo. 
As aduelas são limpas e cortadas para serem armadas na estrutura de 
barrica. Segue-se a tostagem, o tratamento térmico que vai proporcio-
nar os diferentes aromas no vinho. Para finalizar, é realizada a fase dos 
acabamentos: a barrica é lixada, depois recebe a tampa, é gravada e 
expedida.

Segundo Sara Gonçalves, “o segredo está na mistura entre o moderno 
e o artesanal”. Explica: “apesar de o processo ter uma base artesanal, o 
controlo de produção é feito através de máquinas, de sondas e de técnicas 
mais modernas”. Assim, conclui, “consegue-se garantir uma produção 
quase em série.”

 Rute Oliveira | Tatjana Almeida

excelência DaS BarricaS 
conQuiSta o munDo

Um processo longo:
da secagem da madeira 
à tampa da barrica

Situada no Parque Internacional do Douro, longe da 
urbanização, a Tanoaria JM Gonçalves tem uma locali-
zação privilegiada. As condições climatéricas e ecoló-
gicas são essenciais para a secagem da madeira. Daqui 
nascem as barricas exportadas para o mundo inteiro.
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Como surgiu a sua paixão pelas gaitas de 
foles? E como aprendeu a construi-las?

A minha paixão surgiu depois de saber tocar 
outros instrumentos, nomeadamente teclado, 
mas à medida que ia sendo pauliteiro comecei 
a gostar muito dos sons tradicionais e foi a 
partir daí que decidi tocar gaita de foles. 

Como e quando aprendeu a tocar gaita de 
foles?

Aos 8 anos entrei para o Grupo de Paulitei-
ros de Constantim, que não tinha gaitas de 
foles, mas sim flautas de tamborileiro. Aos 
9 anos comecei a tocar flauta. Aos 14 anos 
comecei a tocar gaita de foles e nenhuma me 
satisfazia.

Quais são as suas inspirações para contruir 
estes instrumentos?

As minhas inspirações são baseadas em 
tudo que tem a ver com instrumentos antigos, 
principalmente se estiverem relacionadas 
com a terra de Miranda.

Que outros instrumentos musicais fabrica?
Sobretudo gaita-de-foles, flautas de tambo-

rileiro, sanfonas, organistrum e charamelas.

Qual é o processo de construção de uma gaita 
de foles?

Tem muitas etapas. Em linhas gerais, tem 
que ter matérias-primas, a madeira tem que 
estar principalmente seca, é necessário fazer 
dela um cilindro para depois ser furada, ani-
lhada, torneada, envernizada e montada no 
fole. No final é só tocar.

Que conselhos é que daria a um construtor 
principiante?

Construir é uma situação difícil. Se não ar-
ranjar um mestre vai demorar muitos anos a 

conseguir construir bem.

Para que fins são utilizados os instrumentos 
que vende?

São utilizados para diversos fins: grupos 
de Pauliteiros, grupos de gaiteiros, grupos 
de música tradicional, até grupos de Rock, o 
chamado Folk-Rock.

Acha que cada vez mais os jovens se interes-
sam por este instrumento?

Claramente, tocar gaita de foles hoje em 
dia está na moda e, portanto, qualquer miúdo 
que tenha jeito para a música opta por tocar 
gaita de foles como opta por tocar outro ins-
trumento qualquer.

No caso de querermos aprender a tocar gaita 
de foles onde nos devemos dirigir?

Devem dirigir-se infelizmente a associa-
ções porque não temos câmaras municipais 
que tenham escolas para aprender instru-
mentos tradicionais. Futuramente, poderá 
acontecer, mas agora não.

Nunca sentiu necessidade de se deslocar ou 
alargar o comércio para zonas mais desen-
volvidas?

Na verdade, o comércio está alargado. Há 
imensos instrumentos meus em cidades gran-
des, não só portuguesas como espanholas e 
noutros países.

Como conseguiu afirmar o seu trabalho a 
nível internacional?

Creio que pela qualidade. Os Mirandeses 
como estão mais perto de nós têm mais hi-
póteses de conhecer os instrumentos do que 
aqueles que não estão, porque as pessoas só 
compram aquilo que conhecem.

Há mais procura do que oferta?
No meu caso sim, infelizmente, tenho uma 

lista de espera alargada porque eu gostava de 
demorar só um mês a construir os instrumen-
tos, mas não, na verdade, demoro mais.

Pensa lançar-se na construção de novos ins-
trumentos? Quais é que tem em mente?

Se tiver tempo, gostava de construir novos 
instrumentos. Possivelmente o saltério, era 
um instrumento que eu queria construir e 
talvez um harmónio.

cÉlio PireS: a Paixão Pela gaita De FoleS
 Ana Catarina | Liliana Silva | Sara Almeida | Tiago Ferreira 

Célio Pires constrói gaitas de foles há 
25 anos. E é na aldeia de Constantim 
que exprime a sua arte. Originalidade 
faz parte da criatividade deste artesão. 
Na sua oficina, tem construído vári-
os instrumentos, mas a sua paixão é 
a gaita-de-foles. Com um sonho de 
permeio: o saltério e o harmónio, in-
strumentos que aspira construir.

ISMAI INOVA

JORNALISMO MULTIPLATAFORMA

Mestrado com 18 professores
de 8 universidades de Espanha e Portugal

Inscrições Abertas
www.ismai.pt“Gostava de construir 

novos instrumentos”

Célio Pires testa uma das suas gaitas



GRANDE REPORTAGEM: Miranda do Douro 13

T
elmo Ferraz escreveu poemas 
sobre as condições desumanas 
em que viviam os trabalhadores 
da barragem de Picote e a Censura 
não gostou. Natural de Miranda do 

Douro viu a sua obra confiscada e proibida 
pela PIDE.

O livro “O Lodo e as Estrelas”, publicado 
pela primeira vez em 1960, não resultou de 
uma iniciativa própria de José Telmo Ferraz, 
mas sim do dr. Videira Pinto: “Um dia disse-
lhe que quando estivéssemos juntos lhe iria 
mostrar os meus apontamentos e mostrei-os 
já num caderno e a reação dele foi ‘já não 
lhe devolvo isto, vai já para a tipografia’”, 
conta. 

De que fala o livro? “Os homens conta-
vam-me as suas histórias e ao final do dia eu 
escrevia um pequeno apontamento com o 
que eles me contavam. Eram apontamentos 

diários a que não dava grande importância. 
Nunca pensei publicar um livro…”, confessa 
o ‘padre das barragens’ ao Ágora.

A obra foi construída através dos desaba-
fos de trabalhadores cansados e vítimas de 
condições laborais desumanas: “Viviam em 
autênticos telhados de papel; existia muita, 
muita pobreza…”, relata. A silicose era, na 
altura, uma doença que matava muitos tra-
balhadores. Perante tal conjuntura, a tarefa 
do Padre Telmo era mais difícil, uma vez que 
a sua mensagem de esperança resistia em 
passar. Os encontros com os trabalhadores 
aconteciam de forma ocasional, embora 
as conferências vicentinas permitissem “a 
distribuição de bens”. Ouvir e dar alento aos 
milhares de trabalhadores era a sua missão 
diária e foi através destes testemunhos 
que nasceu “O Lodo e as Estrelas”. A vida 
na construção da barragem era muito dura 

e por isso “morreram muitos operários”. 
Acrescenta o sacerdote: “Quando às vezes 
eram precisos medicamentos, os doentes 
vinham ter comigo e acabavam por estar 
mais próximos, contando os seus dramas”.

As ideias progressistas do Pe Telmo não 
passaram despercebidas aos olhos do go-
verno central e prova disso foi a visita da 
policia politica (a PIDE/DGS) ao diretor da 
empresa Hidroelétrica do Douro. Queriam 
saber “o que fazer com o vosso padre”. Lo-
go aí as autoridades foram dissuadidas de 
qualquer ação: “ele é um rapaz que não faz 
mal a ninguém e, neste momento, já saiu para 
Angola” (disse-lhes o diretor da empresa, nas 
palavras do pe Telmo). 

Hoje com 92 anos, Telmo Ferraz recorda 
que foi com indiferença que soube das in-
tenções da PIDE que não o incomodaram em 
Malange, na Casa do Gaiato: “Não liguei”. 

o PaDre DaS BarragenS Que incomoDou SalaZar

Ana Raquel | Ana Rita Moutinho  | Luiz Humberto Marcos

ex-teleFoniSta vê Pouco maS SaBe muito

C 
onhecido pela sua “memória de elefante”, Lázaro 
Rodrigues desfia histórias atrás de histórias. 
Vive numa das casas de operários do bairro construí-
do para o empreendimento de Picote. Andou descal-
ço até aos 18 anos, e hoje, aos 83 anos, recorda muitos 

episódios. Foi telefonista, com o braille compensa as limitações 
visuais e conhece obras clássicas de Camilo Castelo Branco, Eça 
de Queirós, Vitor Hugo, Dumas e muitos outros autores. Conheceu 
Bernardo Santareno (pseudónimo literário), melhor, o médico An-
tónio Martinho do Rosário que lhe prognosticou muitos saberes. 
Falar com ele é sempre “uma lição de vida”. Reconfortante. Aqui, 
ficam apenas alguns respigos de duas horas de entrevista.

O senhor Lázaro foi muito novo trabalhar para a barragem?
Já fui com 18 anos, em 1953.

Como é que foi lá parar? Foi por ser desta região?
Sim, eu era de Picote mesmo. Passei por tudo, fiz de tudo, nome-

adamente guardar ovelhas. Depois abriram-se as estradas… Era 
duro. Trabalhei na obra desde outubro de 1953 a julho de 1955, 
depois um empreiteiro tomou conta da obra e eu passei para a Hi-
droelétrica do Douro onde trabalhei no duro durante dois anos.

Que tipo de remuneração recebia?
Na altura eu ganhava quinze, vinte escudos. Era um tempo dife-

rente e a prova disso foi o tempo que andei descalço. A primeira 
vez que tive umas botas foi quando recebemos a notícia de que 
a inspeção militar vinha cá, por isso tive que gastar 150 escudos 
numas botas, isto é, mais de 7 meses de salário.

Quantas horas trabalhavam?
No início trabalhava 9 horas por dia, depois passaram a ser 8 

horas, mas na altura não existia semana inglesa ou americana. 
Eram 6 dias de trabalho e um “dominguito” para se descansar. No 
final de uma semana trabalhávamos mais de 50 horas. 

Na altura, como é que era feita a vigilância dos trabalhadores?
Era feita através de equipas de 15 ou 20 homens que depois 

iam trocando.

Conheceu o Padre Telmo. O que nos pode dizer sobre ele? 
Eu conheci-o quando trabalhava na barragem, mas ele estava 

numa área diferente da minha. Continuo a guardar o livro que ele 
escreveu na altura que foi apreendido pela PIDE.

E, na sua opinião, qual foi o motivo para o livro ser apreendido?
O livro foi apreendido porque pôs as verdades a nu! Principal-

mente devido à chamada silicose, porque na altura não havia 
medicamentos e as pessoas ficavam seriamente doentes. O livro 
incomodava porque contava as verdades.

O Sr. Lázaro estudou até que ano?
Estudar eu? Não estudei muito. Estava proposto a exame na 

quarta classe mas não fiz, desisti por causa da professora. Mas co-
mo sabia que não podia entrar na datilografia nem na companhia 
de telefones sem a quarta classe, arranjei uma professora para me 
ajudar. Em dois dias, avivou-me a memória e pronto, lá fiz a quarta 

classe. Depois aprendi a datilografia e a escrever braile. Eu gosto 
muito de saber. Li muitos romances.

Qual foi o romance de que gostou mais?
Ui, nem faz ideia. Li Vítor Hugo, Os Miseráveis. Ainda aqui há dias 

li um apontamento dele, sobre o último enforcado que houve em 
Portugal e fiquei apaixonado por isso.

Que mais obras leu?
Eu li boas obras, em braile. Por exemplo, uma das obras que 

li e me apaixonei foi o “Conde de Monte Cristo”. Li muito de 
Alexandre Dumas – “A Dama das Camélias”. Tinha 34 livros em 
braile, ao todo. 

De escritores portugueses do séc. XIX, por exemplo, Camilo 
Castelo Branco, Eça de Queirós… chegou a ler?

Então não li?! Ora deixe ver… lembro-me mais dos que não li, 
porque ainda não encontrei em braile. Eu queria muito ler “A Que-
da de um Anjo”, cujo protagonista é daqui, da Terra de Miranda. 
Mas os que li foram “Os Brilhantes do Brasileiro”, “Amor de Perdi-
ção”. De Eça de Queirós gostei muito também d “A Ilustre Casa de 
Ramires” e d’ “O Primo Basílio”. Ai também gostei muito de Júlio 
Dinis… “Os Fidalgos da Casa Mourisca”, “As Pupilas do Senhor 
Reitor”, “Uma Família Inglesa” e “A Morgadinha dos Canaviais” e 
os “Serões da Província”. “A Cidade e as Serras” do Eça hei-de ler. Li 
também “As Viagens da Minha Terra” de Alexandre Herculano, “O 
Bobo”, “Eurico, o Presbítero”… gosto muito, é muito histórico.

Que histórias  desta região tem presente, como dizeres popula-
res? Costumava ir a festas populares e contar histórias, ou não 
era seu hábito?

Não. Havia aqueles provérbios, mas nada mais. E o teatro. Eu 
participei num que se chamava “A Bandeira Roubada”, sobre as 
invasões napoleónicas. Fiz de capitão.

Se o Sr. Lázaro tivesse estudado, ia longe…
Pois, foi o que disse Bernardo Santareno: “Se tivesse mais estu-

dos daria um bom advogado ou um bom orador” (risos).
Uma história fantástica. Lição de vida.

Ana Filipa Neto | Ana Raquel | Ana Rita Moutinho  | Melissa Sousa 

Padre Telmo Ferraz

Lázaro Rodrigues
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Margarida Preto, professora de Me-
mória Ativa na USMMD, levou a avante 
a ideia de criar uma universidade Sénior 
em Miranda do Douro. Este projeto foi in-
serido no âmbito da comunicação entre 
gerações e da transmissão e intercâmbio 
de saberes, vivências e experiências.

Como surgiu a ideia para iniciar este 
projeto?

Este projeto foi impulsionado pelo 
presidente do município, que sempre 
teve essa ideia em mente. Então, lançou-
me esse desafio, e fiquei ali “com o bebé 
nas mãos”. Correu muito bem desde o 
inicio, houve uma boa adesão. Inicial-
mente reunimos com algumas pessoas 
que tinham um grande conhecimento a 
nível cultural e sobre a própria cidade. 
Eram alguns professores, na sua maioria, 
reformados. Depois fomos delineando 
as disciplinas que poderíamos lecionar. 
Inicialmente começamos com Desporto, 
Arqueologia, Historia e Cultura Mirande-
sa, Informática e Saúde. Fizemos a divul-
gação, ligamos à Rede de Universidades 
Seniores (RUTIS).

Qual foi a reação da população de Mi-
randa do Douro?

No inicio estávamos muito reticentes. 
Quando iniciamos este projeto, pedimos 
a três séniores que nos ajudassem com a 
publicidade ao mesmo. Um deles disse 
“isto ao inicio é tudo muito bonito, mas 
só vai durar um ano”. No entanto estamos 
cá há seis anos. Inicialmente começamos 
com 80 seniores. O primeiro ano correu 
muito bem, estavam todos muito conten-
tes. A adesão continua a ser muito boa.

Há sempre novas adesões?
Sim, sim. Algumas desistências, novas 

adesões. Anualmente, mais ou menos 
10/15 pessoas desistem e 10/15 pes-
soas aderem. Nós temos pessoas de ou-

tros concelhos a vir cá, desde Vimioso a 
Mogadouro. É excelente termos pessoas 
de concelhos vizinhos.

Como funciona o ensino numa uni-
versidade sénior? Qual é o tempo de 
duração do ensino?

Não há notas, é um estudo continua-
do. Não há aquela obrigatoriedade de ir 
a aulas diariamente. Os alunos apenas 
recebem um diploma no final do ano 
com as disciplinas que frequentaram. 

Que oferta a nível curricular é que os 
alunos podem encontrar?

Atualmente, as disciplinas da uni-
versidade sénior são: “Malzinas”, Tuna 
Académica, Teatro Popular Mirandês, 
Informática, Artes Decorativas, Redes 
Sociais, Língua Inglesa, Bem Fazer e Bem 
Comer, Língua Mirandesa, Ginástica, Me-
mória Ativa, “A la fala cul Mirandês” e 
Hidroginástica. Começamos hoje com 
treinos de “Walking Football”e aparece-
ram 14 pessoas. O “Walking Football” é 
um projeto desportivo a nível nacional 
desenvolvido pela RUTIS e pela Funda-
ção Benfica para maiores de 50 anos 
e vai culminar na 1.ª Taça Nacional da 
Modalidade, agendada para o Estádio da 
Luz no final do 3.º período letivo.

Ao fim de seis anos de existência, sente 
que se cumpriu o principal objetivo?

A certa altura uma senhora disse-me 
“Eu já não saía de casa há imenso tem-
po, com a universidade eu consegui is-
so”. Portanto acho que sim. Eu costumo 
dizer que estamos também a preparar 
o nosso futuro. Há aqui uma partilha 
e uma dinâmica muito boa, não só a 
nível cultural. Os alunos saem das aulas 
e vão tomar um café, beber um chá. 
Combatem a solidão, tanto na univer-
sidade como fora dela, e isso é muito 
importante. 

I
deias pré-concebidas sobre a Educação 
no ‘interior’ não se apresentam tão li-
neares em relação a Miranda do Douro. 
O Concelho reconhece e aceita as suas 
dificuldades, mas não se rende a elas. 

Através de um conjunto de avanços inovadores, 
dos quais fazem parte integrante protocolos de 
inovação curricular, apoios e intercâmbios que 
promovem a interação com diferentes culturas, 
Miranda do Douro tem um sistema de funcio-
namento escolar idêntico ao do litoral. Mesmo 
que o senso comum acredite no contrário. 

Apesar de todas os preconceitos relaciona-
dos com a interioridade, Miranda do Douro dis-
tingue-se dos demais por ser um agrupamento 
de escolas que prima pela “proximidade dos 
alunos com professores, valorizando, também, 
a segurança”, bem como a qualidade do ensino 
e o desenvolvimento de outras capacidades. 

 Abordar a educação “numa outra perspe-
tiva” apresenta-se como um objetivo fulcral 
tanto para a Vereadora da Educação, Anabela 
Torrão, como para o diretor do agrupamento de 
escolas, António Marques. Entre os esforços di-
recionados para a melhoria curricular podemos 
destacar o mais recente projeto de Autonomia e 
Flexibilidade Curricular, que pretende, tal como 
António Marques esclarece, “que os alunos 
desenvolvam as suas ideias e os seus projetos” 
direcionando o ensino numa “perspetiva muito 
mais prática, de envolvimento dos alunos e, 
ainda, numa perspetiva do trabalho”. Miranda é 
uma das 200 escolas nacionais a participar nes-
te projeto piloto “que valoriza a cidadania”.  

 Podemos destacar o projeto Plano Integra-
dor e inovador de combate ao insucesso esco-
lar, ultimado e aprovado recentemente pela a 
CCDR (Comissão de Coordenação e Desenvol-
vimento Regional) e, segundo Anabela Torrão, 
avaliado em cerca “de meio milhão de euros”. 
Pretende “combater o  insucesso”, oferecendo, 
para tal, “mais técnicos para colaborarem com 
os docentes existentes”. Estes técnicos passam 
pelas mais variadas áreas como a “terapia da 
fala, psicologia, educação social, animadores 
culturais”, proporcionando uma maior oferta 

educativa e melhores condições a fim de se 
obterem  melhores resultados escolares.

Apesar de Miranda se encontrar no interior, 
acaba por representar o centro, mantendo-se 
próximo de toda uma vida académica espanho-
la. A educação mirandesa proporciona uma re-
gularidade de intercâmbios que proporcionam 
aos alunos de Miranda estadias em Espanha 
de uma semana, e vice-versa. Assim, os jovens 
mirandeses e espanhóis acabam por aprender 
aspetos diferentes da sua cultura de origem.

“Neste momento está a ser desenvolvido um 
projeto de intervenção na escola em termos 
de obras”, afirma António Marques. O projeto 
terá o prazo de um ano e permitirá a criação de 
novas estruturas como um auditório. 

O agrupamento de Miranda oferece trans-
porte escolar gratuito a todos os alunos. Há 
estudantes a perderem cerca de 2h por dia em 
transportes, situação que está a ser revista. A 
mudança passará pela existência de transpor-
tes mais rápidos e diretos. 

Outro aspeto diferenciador em relação às 
restantes escolas, passa por lecionar a 2ª lín-
gua oficial portuguesa, o Mirandês. Segundo 
o Diretor, “mais de 60% dos alunos optam 
por aprender Mirandês”. Posto isto, a escola 
desempenha um papel preponderante tanto 
na preservação da língua como da cultura e da 
música autóctones. 
 Apesar de tudo, Miranda do Douro enfrenta 
obstáculos: elevado custo da interioridade e 
a grande dificuldade em comparar números 
com o litoral. A oferta de cursos é condicionada 
ao número de estudantes. Um exemplo desta 
situação passa pela falta de leque de cursos, co-
mo Economia ou Artes que não existem. Outro 
problema está na falta de ensino universitário, 
fazendo com que os alunos tenham que sair 
da sua terra natal para prosseguir com os seus 
estudos. Trata-se de uma situação que, segundo 
o Presidente da Associação de Pais, Francisco 
Morais, não devia acontecer. Enquanto a situ-
ação não se altera, reconhece que,  como pai, 
terá de render-se: já me consciencializei de que 
irá acontecer.

Bárbara Silva | Gonçalo Ribeiro

a eDucaÇão Para alÉm DoS muroS Da iDaDeeScolaS reSiStem com inovaÇão
Inês Sebra | Maria Silva | Rita Pinto | Rita Seixas

Tudo começou há quase seis anos, a 20 de outubro de 2012. De-
pois de aceitar o desafio do presidente do município, Margarida 
Preto levantou o projeto que é hoje a Universidade Sénior do 
Município de Miranda do Douro (USMMD).

Margarida Preto e Paulo Barbosa, professores da Universidade Sénior

António Marques,
diretor do agrupamento

de escolas de Miranda do Douro
Anabela Torrão, vereadora 
da Educação 



Em conversa com Jorge Lourenço, presidente da associação 
Frauga, o Jornal Ágora revela que esta instituição sem fins 
lucrativos existente há 21 anos e resultou da iniciativa de um 
grupo de jovens da aldeia, em agosto de 1996. Este projeto 
tem vindo a fortalecer um conjunto de atividades em prol do 
desenvolvimento integrado da região.

A difusão da associação é feita através do contacto verbal, 
mas o presidente reconhece “que provavelmente a associ-
ação é mais conhecida fora do concelho do que propriamente 
no concelho”. 

Jorge Lourenço admite ter chegado à presidência da as-
sociação Frauga “por mero acaso”. Confessa que em Miranda 
do Douro cresceu e aprendeu os valores do trabalho, da dig-
nidade, do respeito e admite que este “bichinho” pela causa 
pública esteve sempre presente. Foi criando laços em Miranda 
do Douro e que “depois das coisas nascerem, torna-se difícil 
vê-las partir.” 

Acredita que, hoje em dia, a Frauga, “já é uma associação 
de referência”. É de salientar que a associação tem já dois 
projetos financiados ao nível do crédito, além de outros 
financiados ao nível da união europeia e esta perspetiva é 
considerada um exemplo de boas práticas de aplicação dos 
fundos europeus.

Esta é uma associação que vive do trabalho dos associa-
dos. O activismo é um processo difícil, tem altos e baixos, o 
que a associação também sente no regime desta realidade, 
e acrescenta: “o que é certo, é que vai tentando trabalhar em 
parceria com todas as instituições locais não só ao nível da 
freguesia como com outras instituições que existem no local”, 

uma vez que, Miranda do Douro é uma aldeia com uma forte 
sociedade civil.

A prova da proporção das atividades que se vão desenvolv-
endo é o reconhecimento “que é feito pela própria associação 
de reconhecimento regional” quando é escolhida como um 
dos rostos do novo norte.

A associação tem estado associada aos diversos patamares 
de desenvolvimento da freguesia. “Grande parte dos pro-
jetos que são apresentados têm vindo a ser concretizados e 
isso demonstra que efetivamente ainda há muito por fazer”, 
garante. Neste momento, a aldeia tem um fluxo turístico de 
aproximadamente 5 mil pessoas por ano.

Apesar de todas as iniciativas e projetos que tem em vigor, a 
Frauga é um projeto que tem como objetivo ser ampliado “Este 
projecto é um projecto que só faz sentido ter continuidade se 
for numa partilha de recursos, de saberes”. 

No entanto, optando por fazer parcerias com instituições e 
empresas nacionais “que são as únicas que podem, digamos 
assim, ajudar e contribuir para que estas aldeias não caiam 
no esquecimento e não vão morrendo, porque, infelizmente, 
a economia é cega, e portanto não há outra forma de desen-
volver isto que não seja com alguns apoios” foram realizadas 
iniciativas significativas. 

A ampliação do ecomuseu é também algo constante com o 
objetivo de atrair a atenção de pessoas, turistas e, de alguma 
forma contribuir, para a dinamização da economia local. “O 
ecomuseu é aquilo que nós dizemos que o mais importante 
não é o que está dentro daquele espaço, mas o que está lá 
fora”, ou seja, é um projeto que está sempre em inovação. As 

fontes, as barragens existentes, as 
cegonhas, os socalcos, a arqueo-
logia, a paisagem, os percursos, 
portanto o que o património 
natural tem para oferecer é a 
base deste projeto.

A promoção do mirandês 
é igualmente uma iniciativa 
apoiada pela associação. A 
Frauga orgulha-se de ter nos 
seus corpos sociais um dos in-
vestigadores mais credencia-
dos na área, que é o professor 
António Barro Alves, cuja língua 
materna foi o mirandês. 

Atualmente, Picote tem sido 
tema de conversa devido às desco-
bertas arqueológicas feitas recente-
mente que remetem para o tempo romano. “Picote flutua a 
história, digamos assim, e as investigações têm sido feitas e 
já há muitas aqui sobre o território que terá sido sede de uma 
região administrativa romana.”

Segundo o presidente, tem aparecido diversas telas fu-
nerárias e ainda recentemente apareceu uma fora do contexto, 
encontrada numa capela que foi trabalhada no sentido de 
serem postos a descobertos uns frescos do século XVI. Em 
algumas telas romanas é demonstrado que ali existiria um 
povoado romano bastante forte a que teriam sido convergidos 
os diversos povos que existiam e que teriam convergido na 
zona de Castro do Puio.

Este é um evento que tem como objetivo dar continuidade 
aos trabalhos e às escavações arqueológicas que permitam 
ampliar uma casa romana que foi encontrada há cerca de 2 
anos, em colaboração com a Universidade do Porto.
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Alexandra Mendes | Ana Guilherme | Daniela Fernandes | Diana Nunes | Rita Costa

Frauga Partilha SaBereS
A Associação Frauga, presidida por Jorge Lourenço, promove atividades que integram o desenvol-
vimento local e ambiental da região de Picote. Um dos seus eixos tem revelado vestígios arqueo-
lógicos muito ricos sobre o passado romano da região.

Estela 
tipo Picote

MIRADOURO DA FRAGA DE PUIO
Miradouro foi destruido por um incêndio em 2017. O novo pro-
jeto, desenhado pelo arquiteto Adelino Soares Alves vai custar 
25.000 € e a construção deverá ter início em setembro próximo
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Comecemos então pela célebre posta 
mirandesa. Nascida nas feiras da cida-
de, onde o taberneiro carregava a vitela 
morta na sua carroça e a preparava em 
brasas distribuídas pelo chão, saía assim 

a “posta à mirandesa”, acompanhada, 
como não poderia deixar de ser, por um 
ou dois goles de vinho.

Caracterizada pela sua textura e sucu-
lência, este prato faz a delícia de quem 

por ali passa. O segredo, para José Miguel 
“é sem dúvida a qualidade da carne, uma 
boa brasa e, por fim a arte de assar.”

O Chef e proprietário do restaurante 
“O Mirandês”, sublinha que para gre-
lhar a carne, o lume deve estar forte e as 
brasas bem distribuídas para cozinhá-la 
de forma uniforme. José Miguel afirma 
que grande parte dos visitantes são es-
panhóis e, que preferem o bacalhau à 
posta. Na sua opinião, “já foram mais”, 
mas com a desertificação e o êxodo rural 
que se vive no interior, faltam pessoas 
naquela região. E claro, a falta de dinheiro 
também, refere.

Do centro de Miranda do Douro pas-
samos para a região de Picote, onde en-
contramos a Cozinha Regional de Picote, 
em que o fumeiro é o produto de eleição 
(mas não só!). Pelos saberes das irmãs 
empreendedoras Anabela e Bernadete 
Galego, os produtos foram chegando 
ao circuito comercial, onde o sucesso 

não se fez esperar.  Uma história de vida 
dedicada aos produtos da região, onde o 
sabor tradicional tem prioridade. Desde 
a chouriça, o salpicão, a bocha e a alheira 
aos económicos e folares, aqui encontra-
mos o verdadeiro sabor mirandês.

Apologistas de um processo completa-
mente natural, sem qualquer tipo de adi-
tivos ou conservantes, o paladar da carne 
mantém-se inalterado ao longo de todo 
o processo. Os animais são guardados ao 
longo de uma extensa vedação e, para 
Bernardete e Anabela Galego, isto tem 
influência na carne. “Nota-se que a carne 
fica mais homogénea, onde a gordura se 
confunde com ela”, afirma Anabela.

A garantia de qualidade é comprovada 
através dos vários prémios ao longo dos 
anos, um dos quais a melhor alheira, em 
dois anos consecutivos (2017 e 2018), 
no Festival de Sabores Mirandeses. Des-
ta viagem, saímos de corpo frio  mas de 
alma cheia.

André Carneiro | Pedro Carvalho | Ricardo Gonçalves

À DeScoBerta DoS SaBoreS miranDeSeS
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Como surgiu este nome e esta associação?
A associação surgiu em junho de 2008, faz este ano 10 anos. A 

nossa sede situa-se em Palaçoulo e a Lérias foi criada exatamente 
pela vontade de desenvolver atividades culturais e pegar nesta 
juventude. O trabalho foi-se desenvolvendo muito nas aldeias 
porque nas aldeias há muito menos oferta cultural. Temos o 
objetivo de apoiar a prática artística e pedagógica, aliada ao de-
senvolvimento da cultura tradicional, integrando assim diversas 
atividades.

Na Lérias, para além do teatro, quais são as outras áreas que 
vocês exploram?

Temos a parte de música tradicional mirandesa e das artes, 
onde ensinamos vários instrumentos tradicionais, como a Gaita-
de-foles e percussão. Este ano temos bateria, fraita tamborileira, 
guitarra e até já tivemos violino e acordeão.

Dentro da associação sabemos que existe um grupo de teatro, 
os TRETAS, como é que apareceu?

A ideia começou por formar um grupo para dar aulas e também 
para nos ensinar teatro. Aqui na Lérias há um conjunto de pessoas 
que estudou teatro, outros que estivem ligados ao teatro durante 
algum tempo, e este grupo de amigos sentiu a necessidade de 
voltar a revitalizar o teatro na Lérias e surgiram os TRETAS, que 
quer dizer Teatro Rural Experimental em Terreiros Auditórios e 
Salões e que na verdade é um sinónimo de Lérias.

Sabemos que os trasgos e as marimantas fazem parte das vos-
sas peças. Que cultura mística é esta à volta destes seres do 
imaginário? 

É verdade, existe uma cultura mística muito grande que nos 
entusiasma bastante. Temos algumas peças que falamos dos 

trasgos e das marimantas. Passo a explicar a história: quando 
eramos miúdos, os pais diziam-nos: não te debruces sobre os 
poços que está lá a marimanta. Esta era uma personagem dentro 
de um poço que impede as crianças de lá irem. Os trasgos eram 
responsáveis pelas coisas que desapareciam, pelas coisas que se 
partiam sem ninguém lhes mexer. Então houve esta necessidade 
de criar um ser que as justificasse. Nesse sentido acreditamos 
que é uma forma de preservar a cultura e de alguma forma 
transformá-la, trabalhá-la e dar-lhe uma roupagem um pouco 
mais contemporânea.

No histórico da Lérias existe interesse pela tradição local?
Se olharmos para a história da Lérias e para a formação da Lérias, 

vemos que a escola de formação de música e artes tem vindo a 
crescer a nível de alunos. Isto é uma coisa mais atrativa para os 

jovens porque é a música tradicional mirandesa – verificamos 
que o interesse tem vindo a crescer.

As peças que fazem para as escolas são de que autores?
Nós focamo-nos sempre em histórias que tenham a ver com 

o meio rural e com o meio interior, como é o caso de obras do 
Guerra Junqueiro, Miguel Torga e até autores mirandeses, o 
caso do nosso amigo e ator Pedro Giestas.

O vosso grupo faz digressões pelo país ou parcerias com outros 
grupos?

Nós fazemos animação e espetáculos em feiras medievais e 
costumamos andar pelo país todo. Esta é uma forma de levar a 
nossa cultura para outros pontos do País e até Espanha. 

Existe uma falta de investimento a nível nacional na cultura. 
Sente que a crise vos afeta como associação?

Nós temos garra e efetivamente existe uma falta investimento 
e aposta de cultura, pelo país todo, e aqui também. Eu acho que 
aqui devia haver uma atenção especial porque é uma cultura 
riquíssima, começando pela língua, o Mirandês, visto que é a 
segunda língua oficial; os pauliteiros, não há uma coisa igual. 
Portanto, todas estas coisas tornam esta terra, a nível cultural, 
riquíssima. E porque é tão rica, na minha opinião, devia haver mais 
investimento, quer local, quer do poder central, para que apostem 
nesta cultura que é extraordinária.

Existem muitas associações culturais cá?
Existem algumas sim. Umas mais ligadas à preservação do 

teatro mirandês, como é caso da Mirandanças com os Colóquios, 
Estrulóquios, existem os Fiadouros e até o rancho folclórico. Estão 
mais ligadas à preservação da tradição.

Costumam representar com marionetas e fantoches?
Curioso, o Tamborileiro da Póvoa é uma peça escrita toda em Mi-

randês e foi completamente feita em fantoches. Na verdade, nós 
gostamos de trabalhar com este tipo de materiais. Apaixonamo-
nos por esta manipulação dos bonecos e resolvemos trabalhar 
muito à volta disso, embora nem todas as peças que nós fazemos 
integrem marionetas ou bonecos.

lÉriaS: ‘’uma Forma De PreServar a cultura’’

Por entre o frio característico da região transmontana de Miranda 
do Douro, a gastronomia tradicional aquece-nos o palato e a alma. 
Desde a “famosa” posta à mirandesa aos enchidos, a escolha é 
vasta e saborosa. O experiente chef de cozinha José Francisco 
Miguel e as produtoras de fumeiro tradicional, as irmãs Anabela e 
Bernardete Galego, mostram um roteiro dos sabores mirandeses.

Miguel Schreck integra desde 2013 a Associação 
Lérias, tendo desde aí um papel fundamental na 
dinamização do Teatro em Miranda do Douro. 
Em entrevista ao Jornal Ágora dá a conhecer 
as diversas áreas de intervenção desta associação 
que preserva a tradição através das artes.

Helena Ferreira | Lurdes Macedo | Núria Melo

Exemplos da preservação 
patrimonial



Esta temporada o clube sagrou-se campeão da Divisão 
de Honra da Associação de Futebol de Bragança tendo, 
desta forma, alcançado o seu principal objetivo: subir aos 
campeonatos nacionais.

A propósito da celebração do meio século de existência 
do clube, o seu presidente fez uma viagem ao passado: “A 
velha guarda, como eu chamo aos primeiros jogadores que 
passaram no Mirandês, quando fala no café, tem orgulho. 
Hoje em dia não é igual, porque eu tenho jogadores que 
estão em Bragança, tenho que criar condições para tal. Eles 
têm orgulho na mesma, mas o passado do Mirandês foi um 
passado de guerreiros, eram todos aqui da terra, era difícil 
virem ganhar a Miranda do Douro. Atualmente, no ama-
dorismo, as coisas ficaram muito profissionais e nós temos 
que nos adequar. Há uma evolução e temos que ir evoluindo 
também, por isso é que fizemos este projeto: o clube estava 
parado e agora assistimos a uma evolução”. 

O grande objetivo de João Vitor é criar bases para que 
o clube possa continuar sustentável, na esperança de 
que em Miranda do Douro possa um dia surgir uma futura 
estrela do futebol mundial: “O que eu penso para o futuro 
é: a partir de aqui dar um futuro estável ao Mirandês, a 

nível financeiro e de gerência das camadas jovens. Uma 
pessoa nunca sabe, pode ser que saia daqui um Ronaldo, 
um dia…”, confessou o dirigente.

No que toca à aposta nas camadas jovens, o GDM tam-
bém está a crescer. Há cerca de 10 ou 15 anos, o grupo 
desportivo tinha apenas um ou dois escalões de formação, 
mas nos dias de hoje apenas não contam com equipa de 
juniores. Esta realidade deve-se ao facto de os jovens as-
sim que atingem os 17 ou 18 anos começarem a procurar 
novas oportunidades académicas e profissionais fora de 
Miranda do Douro.

André Raposo, um fervoroso adepto que encontramos 
na bancada, não hesita em publicamente manifestar o seu 
apoio ao Mirandês, o seu único clube, apesar de residir e 
trabalhar no Porto. André refere que aquilo que o liga ao 
grupo desportivo é a associação a Miranda do Douro, a sua 
terra e cidade onde se formou: “é uma forma de expressar 
não só o meu amor pelo clube, mas também pelas gentes 
da sua terra, e demonstrar que em Miranda do Douro tam-
bém se joga bom futebol, que os miúdos têm qualidade e 
que podem ir mais longe”. Atualmente e face à distância 
que o separa, mantem um contacto assíduo com o grupo 
desportivo através das redes sociais, assim como os re-
stantes adeptos mais jovens.

Num clube com 50 anos de história, é fácil de notar a 
sua evolução comparativamente ao início da campanha. 
André faz parte das duas fases deste mesmo Mirandês: 

“Quando eu comecei a jogar, isto era um pelado, terra 
batida. Nessa altura jogar futebol era complicado. O campo 
cheio de lama e de água, as chuteiras enterravam, era difer-
ente… agora temos estruturas completamente diferentes, 
evoluímos, os jogadores têm outras qualidades que na 
altura não tinham”.

E porque toda a receita tem um segredo especial, 
fomos ao encontro de um dos capitães, Sérgio Vaz, que 
considera importante a existência do Grupo Desportivo 
Mirandês como fator dinamizador da região: “Eu penso que 
já existiu um período em que foi mais, e depois perdeu-
se um bocadinho, mas o clube acaba por ser sempre uma 
bandeira da região”.

Sem nunca esquecer os que nutrem um carinho espe-
cial pelo núcleo desportivo, o jogador, que é mais conhe-
cido por Lama, revela que a sua equipa é, por norma, a mais 
apoiada do campeonato: “Temos sempre bastante gente 
a ver os jogos” – afirma.

O GD Mirandês vive um dos melhores momentos desde 
a sua formação, mas são os que estão lá dentro que fazem 
a equipa subir ou descer na tabela. “Lamas” caracteriza a 
união como um fator essencial no sucesso que a equipa 
alcançou na temporada de 2017/2018: “Não seriamos os 
candidatos ideais para a subida e acabamos por ter que 
lutar contra fatores externos, que estão fora do campo, 
e se não existisse essa união seria complicado estarmos 
onde estamos agora”.

o cluBe Da união
Catarina Maia | Flávio Quiúma |  Hugo Ferreira |  João Couto
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A formação de jogadores é uma prioridade no Mirandês

João Vítor, presidente 
do GD Mirandês

À direita, Luís Preto, treinador da equipa principal, 
em conversa  com o Ágora

O Grupo Desportivo Mirandês celebra o seu 
50.º aniversário. Contamos-lhe a história de 
um clube que tem como objetivo unir e divertir 
as pessoas daquele concelho.
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ciênciaS Da comunicaÇão no iSmai ativiDaDeS nacionaiS e internacionaiS

XI congresso estudantil: a arte da comunicação
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PauliteiroS: “a traDiÇão não vai acaBar”
Ana Catarina | Liliana Silva | Sara Almeida | Tiago Ferreira

Como e de onde surgiu a ideia de criarem este grupo?
Este grupo foi formado porque, embora os Pauliteiros 

de Miranda existam por essas aldeias fora, não existia 
um grupo mesmo de cá, da cidade de Miranda. Então, 
depois formou-se este grupo. Inicialmente era um grupo 
muito jovem, agora a maioria deles já estão reformados. 
O grupo continua com a ajuda de gente mais nova. Existe 
uma escola com crianças entre os 9 e 10 anos e, assim, a 
tradição continua.

Reparamos que Miranda do Douro tem a intenção de tornar os 
Pauliteiros num grupo profissional. Qual é a sua opinião?

Há alguns anos houve um grupo que era da câmara muni-
cipal, que era chamado quando tinha que ir atuar inclusive 
para o estrangeiro, por exemplo para o Canadá. E os outros 
grupos ficavam sem espaço para atuar, por isso grande parte 
deles começaram a desaparecer. É provável que aconteça, 
mas não por agora.

As atuações fora do país enriqueceram os pauliteiros enquanto 
grupo e enquanto pessoas?

Sim, muito. Os Pauliteiros são um ícone, uma coisa 
muito especial. Já percorrermos alguns locais como por 
exemplo Espanha, Chipre, algumas ilhas. Os Pauliteiros 
de Miranda são um nome sempre presente, mundial. 
Existem os enchidos, as bolas doces, as alheiras, uma série 
de coisas aqui que são conhecidas, mas os Pauliteiros 
sobressaem.

Sendo um grupo originalmente com indivíduos do sexo mas-
culino, as mulheres sempre demonstraram interesse em 
integrar-se nesta atividade?

Isso não faz parte da tradição. À partida são sempre homens. 
No fundo o que fazem é o que os homens fazem. A diferença é o 
género. Até porque elas não podem integrar grupos mistos.

Qualquer pessoa pode integrar um grupo de Pauliteiros? Os no-
vos membros passam por algum tipo de teste ou formação?

Existe uma escola para miúdos, mas não para gente mais 
velha. Podem pertencer se sentirem vontade e vão tocando por-
que faz sempre falta e nós precisamos de pessoas para dançar. 
O ensinamento aos miúdos é feito pelos Pauliteiros de Miranda, 
para a tradição não acabar e acho que nunca acabará.

É um trabalho voluntário?
É tudo voluntariado. Quando fazem atuações o dinheiro é dis-

tribuído e existem gastos. Por exemplo, os paus partem, as roupas 
como as saias, os coletes estragam-se. Até agora foram atribuídos 
subsídios aos Pauliteiros para renovar todos os acessórios. 

Que ensaios têm por semana? Como é que isso acontece?
Não há muitos. Até porque não existem mais danças novas. 

Poderíamos copiar de outros lados, para não ser sempre as mes-
mas, porque as danças são diferentes noutras regiões, embora 
o princípio e o fim sejam quase sempre iguais. 

O traje sofreu alterações ao longo do tempo?
Não, as alterações são pormenores. Aliás, pequenos porme-

nores como por exemplo: as flores dos chapéus, enquanto que 
outros usam lenços. 

Qual a importância dos instrumentos tradicionais da região 
nestes grupos?

No principio, as gaitas de foles dão umas notas e eles já sabem 
qual vai ser a música que vão dançar. E no final,  sabem que é a 
“bridge”, uma parte que é tocada para os Pauliteiros  saírem do 
palco e terminarem a atuação. É sempre igual, mas há diferen-
tes músicas e danças de grupos para grupos. Por exemplo, em 
Constantim eles tocam com flauta, em vez da gaita-de-foles, 
porque eles têm muita influência espanhola. 

Que conselhos daria a um principiante desta área?
Os miúdos gostam muito. Eles veem os outros a dançar e é 

muito atrativo. Os Pauliteiros são uma coisa com muita cor e 
as crianças também são atraídas por isso. Não é difícil arranjar 
miúdos que queiram aprender, há muitos, mas depois é difícil 
mante-los. Nós aqui estamos longe de tudo e as pessoas chegam 
a uma certa idade e vão-se embora. Alguns vêm cá, mas outros 
nunca mais regressam. Apesar disso, a tradição não vai acabar.

A alunos do 3º ano fazem cobertura mediática das Jornadas FCCN 2018, 
no Laboratório Ibérico de  Nanotecnologia, Braga

Exposição de Pedro Mesquita sobre a Etiópia

Humorista Ana Campaniço no Seminário ComunicArte

Margarita Anton (Univ. Valladolid) no Seminário 
sobre violência de género

Seminário Comunicação ao Quadrado

Seminário Luz, Câmara, Acção

António Garcia

Exposição  do PortoCartoon

António Garcia, de 67 anos, é desde muito novo 
membro de um dos grupos de Pauliteiros mais 
antigos de Miranda. Atualmente reformado, é 
presença assídua na Casa da Música da região, onde 
continua a participar em vários grupos musicais. 
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Ana Rita Moutinho

complexo de Picote da eDP:
 Património classificado ao abandono

S
ituado nas imediações da barragem, o complexo de Picote, 
administrado pela EDP, encontra-se degradado e esquecido. 
As próprias organizações locais, como é o caso da Frauga, têm, 
há mais de 6 anos, vindo a reclamar junto da EDP a devida 
transformação do local. 

Pretendem a utilização do espaço em favor da qualidade de vida da 
população, com especial ênfase nas piscinas e campos de ténis ex-
istentes. 

A classificação de “património de interesse público”, atribuída em 
2009, não foi suficiente para atrair mais visitantes, nem para merecer 
um novo tratamento por parte da EDP. Os ofícios dirigidos à empresa 
não obtiveram resultados concretos.  

A redação do Ágora contactou a EDP, no sentido de obter resposta 
às seguintes questões: Que plano tem a EDP para recuperar as casas 
ou solucionar o problema? Sabendo-se que depois das casas, a igreja 
do mesmo complexo corre riscos de ser vandalizada, que medidas de 
proteção estão previstas?

Até à hora do fecho desta edição, nenhuma das questões mereceu 
resposta por parte da empresa.

Construído para alojar os engenheiros que trabalhavam na barragem, o 
complexo chegou mesmo a ser considerado um exemplo da arquitetura 
moderna em Portugal. Foi denominada a “cidade ideal”, pela qualidade 
e diversidade de infraestruturas. 

Segundo Jorge Lourenço, presidente da junta de freguesia de Picote, 
a situação atual é “preocupante e carece de uma solução urgente”.
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Sinais da vandalização duram há vários anos

Uma das sinalizações que faz referência 
ao interesse  público dos edifícios

É visível o estado de degradação 
do interior dos edifícios

Aldeamento planeado por arquitetos de renome 
encontra-se em ruina há vários anos
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F
oi ele que traçou a ‘cidade luz’, há mais de 60 anos, 
conjuntamente com Nunes de Almeida. João Archer 
de Carvalho, arquiteto, vive no Porto e espalha o brilho 
dos olhos ao recordar para o Ágora, o que foi a aventura 
de desenhar o primeiro empreendimento hidroelétri-

co do Douro. Em Picote.
Terminado o curso de Arquitetura, na Escola Superior de 

Belas Artes do Porto, em 1953, Archer de Carvalho iniciou um 
dos projetos que viria a ser o ponto de partida para a produção 
da energia elétrica na região de Miranda do Douro. Desafio duro 
e engenhoso, porque naquela zona ‘não havia nada de nada’. 
Além da barragem propriamente dita foi necessário pensar em 
tudo para uma comunidade de cerca de 4000 pessoas. Recorda: 
“Não havia nada de nada ali e foi preciso fazer tudo (…); fizemos 
um centro comercial, a estação de correios, habitações de três 
níveis diferentes, fizemos a pousada, a igreja e depois toda a 
parte industrial”. Um conjunto harmonioso.

Na altura, demorava-se seis horas do Porto a Picote.
A aventura não assustou. Chegara ao monte, “cheio de pedras 

enormes, lindas”, e meteu-se ali no meio daqueles penhascos, 
sem nenhuma espécie de constrangimento. “Tivemos liberdade 
total e, como eramos jovens e empenhados’, produzimos uma 
obra que é muito grande e muito bonita.” É visível o orgulho 
naquela obra emblemática.

A evocação alegre reforça a dureza do projeto: “a vida em Trás-
os-Montes, nesta zona, nessa altura, era uma coisa impensável. 
Não havia janelas com vidros nos quartos, eram portadas de 
madeira, num clima muito áspero. A aldeia era paupérrima, e 
duma zona completamente despovoada do país, com constru-
ções de pedra que não eram rebocadas nem pintadas nem nada. 
Se calhar sabiam que havia vidros para por nas janelas, mas eles 

não os punham, punham portadas de madeira, abriam a janela e 
tinham luz, fechavam as portadas deixavam de ter luz. Não havia 
luz elétrica nessa altura”.

A GENTE GELAVA NO QUARTO
Sobre estes tempos duros, João Archer recorda momentos 

especiais, quando ficava em Picote, de 15 em 15 dias. “A gente 
gelava dentro da água, dentro do quarto. Levava um jarro de 
água para o quarto para me lavar. Tomava banho na horta com 
um jarro deitado da varanda para baixo, depois ia eu deitar a 
água aos meus colegas para tomarem banho. Era assim. Não 
tínhamos luz e esse era um bom chuveiro”.

Nesses invernos, arranjou um sistema especial de aquecimen-
to. “Quando ia para lá passar três ou quatro dias, levava sempre 
na minha bagagem uma salva de prata da cozinha, metálica, e 
um frasco de álcool e depois enchia aquilo de álcool e pegava-
lhe fogo dentro do quarto para poder lá dormir porque senão 
não conseguia”. 

E depois como fazia? “Metia-me na cama só com o nariz de 
fora e no dia seguinte tinha a água gelada. Não tinha vidros nas 
janelas, vivíamos assim até começar a fazer coisas. Fizemos 
depois uma pousada de madeira provisória que usámos um 
ano e depois já fomos tendo coisas mais bem feitinhas e foi 
esta a nossa vida”.

DA COLHER à CIDADE
Este processo desenvolvido em território virgem e selva-

gem permitiu o exercício de uma arquitetura especial, “da 
colher à cidade”, como lhe chama João Archer. “O que isto 
quer dizer?” – pergunta e responde: “Quer dizer que a gente 
fez tudo lá, desde a igreja até às alfaias litúrgicas, a baixela da 

cozinha, os talheres da mesa… até as roupas que se compra-
ram”. “Até mesmo os cabides desenhámos… foram milhares 
de desenhos” – sublinha.

Tudo fazia parte do projeto, o que naqueles tempos não era 
normal. A Hidroelétrica do Douro, empresa que mais tarde se 
transformou em Companhia Portuguesa de Eletricidade de 
que a EDP é hoje herdeira, teve de ultrapassar os ditames da 
arquitetura do regime de Salazar. “Os edifícios públicos, es-
colas, hospitais, tudo isso, normalmente navegava em águas 
completamente diferentes. E nós não podíamos estar sujeitos 
a interferências, fosse de quem fosse, porque o tempo era 
curto. Trabalhámos em contra-relógio. Não nos metíamos 
nos caminhos pré estabelecidos; revoltamo-nos contra isso 
e fomos construindo, escondidos quase”. 

Por tudo isso, é com um sorriso largo que Archer fala no 
“moderno escondido’ da sua arquitetura. Com fundamento: 
mostra e folheia o catálogo de uma exposição montada, há 
anos, no Centro Português de Fotografia sobre Picote (e 
outros empreendimentos) que teve como mote aquela de-
signação dada pelo arquiteto italiano Michele Cannatà.

Tanto em Picote, como noutros empreendimentos em que 
trabalhou – Miranda e Bemposta - com outros 8 arquitetos, 
João Archer insiste num cuidado que sempre teve: preservar 
a paisagem. “Tocamos o menos que podíamos e tentamos 
não descaracterizar. Os montes eram assim e procurou-se 
não fazer feridas na paisagem”. Está visto: arquitetura mo-
derna, mesmo que escondida. Talvez por isso encaixe bem 
a designação dada ao empreendimento de Picote, em 1958: 
a cidade ideal.

Hoje não brilha. Pelo contrário, são gritantes os sinais de 
desertificação e abandono.  

Catarina Coutinho | Cláudia Pereira |  Joana Ribeiro

archer De carvalho recorDa a “ciDaDe iDeal”

“Tia” Florinda, artesã
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“Procurou-se não fazer feridas na paisagem”Archer de Carvalho mostra “o moderno escondido”


