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Dulce
pontes

cultura
eNTREVISTA COM PINTORA
VILAREALENSE QUE JÁ EXPÔS NO
MUSEU DO LOUVRE

rendeu-se a Trás-os-montes
e alto douro

PUB

EDITORIAL
“O que não guardas não te pertence”
Esta edição decidi partilhar o texto do amigo Carlos
Ferreira com os leitores da Revista Raízes. Encontrei-o
na sua rede social e cedeu-o prontamente. Penso que
é uma reflexão para todos os portugueses:
“Já há muito que Portugal não guarda o seu território
INTERIOR: abandona-o. Lisboa não arde, o Porto não
arde: têm lá muita gente a guardar dia e noite.
É sintomático como o Presidente da República, o Primeiro Ministro, a Oposição, a Comunicação Social,
quase ninguém fala do cerne do problema: O ABANDONO DE SÉCULOS DO INTERIOR DE PORTUGAL.
Seguramente porque não dá votos, nem sequer notícia!
Esquecido que estava o segundo rei de Portugal, Don
Sancho, “o Povoador”, desde o século XV, a gente do
interior teve que embarcar nas naus e depois nas galeras dos descobrimentos; povoou as ilhas desertas,
animou as feitorias da Índia, as colónias africanas,
o Brasil! Os do interior fomos incentivados a imigrar
para a Argentina, Venezuela, América do Norte. Fomos nós que ajudamos vários países europeus a levantarem-se depois da Primeira e Segunda Grandes
Guerras. Foi a gente do interior que deslocalizamos
para que enchessem Lisboa ou o Porto.
As alemanhas, em 1990 tomaram como desígnio a
sua reunificação: a Europa ajudou.
Também Portugal precisa agora de um grande desígnio nacional.
Depois do 25 de Abril, Portugal já conseguiu respon-

der à resolução de grandes causas nacionais: a liberdade, a democracia, a descolonização, a Europa ou o
desenvolvimento. Antes que se afunde, precisamos
agora guardar todo o país, reunificando-o de novo.
Ladrar sobre outras questões, outras responsabilidades políticas, é conjuntura para ganhar o poder e
continuar a chupar cada um para si, é continuar a não
querer entender nada do que é fundamental. E bem
podemos reformar a floresta, reformar o raio que nos
parta, porque continuaremos a arder e a afundar!
As coisas são simples, mas teimámos em as complicar. Haverá muitos problemas, mas este é o PROBLEMA, e se não o quisermos resolver, ele vai-nos voltar
sempre a afrontar tal qual um boomerang, a acertarnos sempre no meio dos olhos, em forma de fogo, de
cheias, ou outras desgraças de Deus!
Porque ardem as casas e morre tanta gente? Porque
as casas estão vazias e não há ninguém para tratar
dos campos envolventes e quintais das casas, que entretanto se auto plantaram de mato que apenas serve
para arder!
As empresas de vigilância nunca guardaram nada,
mas vendem seguros, alarmes e câmaras de vigilância, que por umas centenas de euros, nos permitem
ver as desgraças ao longe, mas em directo, até que as
próprias câmaras também ardam e depois termine de
vez o espectáculo!”.
Grata a Carlos Ferreira.
Joana Martins Gonçalves
Directora Editorial
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Transmontanos Mundo Fora
New York, New York… Esta edição
fomos conhecer a história de uma
transmontana que está a viver a o seu
sonho americano

Capa

Esta edição estivemos à conversa com
Dulce Pontes. Sem raízes na região que
escolheu para viver

Cultura
Em Cidões a noite das bruxas é
iluminada por uma tradição ancestral,
de origem celta, que assinala “o fecho
da estação clara e a entrada na estação
escura”

Make-up

Esta edição Margarida Geraldo dá as
dicas todas sobre as tendência de
maquilhagem para esta estação
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Guerra Junqueiro
Conheça a história de um dos maiores
poetas transmontanos. Guerra
Junqueiro nasceu em Freixo de Espada
à Cinta

Ofícios da memória
Nesta edição viajamos até Vimioso para
lhe dar a conhecer o ofício dos escrinhos

Histórias e lendas
Bem perto de Alijó, na aldeia de Franzilhal,
os mais antigos contam que o diabo já por
ali passou há umas centenas de anos, e
que deixou a sua marca numa fraga

desporto

Corrida solidária a favor dos bombeiros
com a madrinha Rosa Mota

Transmontanos mundo fora

O SONHO
AMERICANO
DE UMA
TRANSMONTANA
por JOANA MARTINS GONÇALVES
www.revistaraizes.pt

• Novembro • 5

Transmontanos mundo fora

Amor à ciência levou
Margarida a Nova Iorque
Margarida Ferreira nasceu na cidade de Mirandela em 1983. Foi
cedo que nasceu o gosto pela ciência. “Desde pequena sempre
tive o fascínio por laboratórios e ciência, e acho que o bichinho
surgiu quando os meus pais me ofereceram um microscópio”,
conta a transmontana que vive em Nova Iorque desde Março
do ano passado.
Foi na cidade de Coimbra que fez a sua licenciatura e mestrado em Bioquímica. “Mais tarde foi também em Coimbra que fiz
o doutoramento em Ciências da Saúde na Faculdade de Medicina”, conta.

Investigação em oncologia
Foi após o mestrado que surgiu a oportunidade de Margarida
Ferreira cumprir este sonho de criança. “Após o meu mestrado
surgiu a oportunidade de trabalhar dois anos num laboratório
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de diagnóstico e investigação em oncologia. Aí desenvolvi o
meu gosto por investigação em cancro. Depois concorri a uma
bolsa mista de doutoramento, fui aceite e comecei um doutoramento misto em Coimbra e em Zurich. Assim que acabei mudei-me de imediato para Nova Iorque para dar início ao meu
pós-doutoramento em onco-hematologia no Albert Einstein
College of Medicine”, explica Margarida.

Paixão por cinema
Margarida confessa que tem um grande fascínio por cinema o
que levou a que também tivesse um fascínio pela cidade americana. “O facto de ser uma aficcionada por cinema sempre
me mostrou bastante da cultura e o modo de estar americano.
Acho que daí adveio a minha vontade de viver a minha experiência em Nova Iorque, o meu sonho americano”, diz.

“Existe sempre algo novo que podemos
fazer e a rotina aqui não existe, só
isso cativa-me imenso. Depois, claro, a
frontalidade das pessoas é incrível,
tal como a generosidade”
A cidade que não dorme
Quando lhe pedimos para nos dizer as maiores diferenças que
encontrou do outro lado do mundo, Margarida confirma a expressão ‘a cidade que não dorme’ . “Existe sempre algo novo
que podemos fazer e a rotina aqui não existe, só isso cativame imenso. Depois, claro, a frontalidade das pessoas é incrível,
tal como a generosidade. Sendo Nova Iorque um melting point
cultural, onde muitos de nós estamos apenas de passagem
creio que se torna uma cidade muito mais acolhedora”.
Nos tempos livres costuma ir a muitos restaurantes, bares e galerias. Quando a saudade das raízes bate, Margarida frequenta

alguns locais portugueses onde pode degustar a gastronomia
portuguesa, tenta matar saudades dos cozinhados da sua
mãe, e bebe uma fresca cervejinha portuguesa no final de um
intenso dia de trabalho.

Situação da América
Margarida prefere não manifestar as suas ideologias políticas,
mas confessa que o período que se atravessa neste momento é
de enorme expectativa. “Vamos ver o que acontece, mas claro
no geral os habitantes sentem que a situação actual pode piorar”, refere a transmontana.

Transmontanos mundo fora

Chegou para ficar!
Quando questionada sobre a sua estadia em Nova Iorque,
bem-disposta Margarida diz que fica até que a expulsem, entre risos. “Adorava construir a minha carreira profissional nos
Estados Unidos onde sou muito mais reconhecida, recompensada e apreciada comparativamente a Portugal infelizmente”,
lamenta.
O fascínio pela cidade de Nova Iorque que Margarida diz que
cada passeio pelas ruas da cidade é incrível. “É impossível descrever apenas numa palavra, a beleza desta cidade é mesmo
essa, todos os dias uma experiência diferente!”
Aos que como ela, partilham este sonho americano, Margarida
deixa um recado:
“Sigam em frente sem medo! Não somos menos, nem mais do
que os outros e portanto reunimos todas as condições para ter
sucesso onde quisermos, basta trabalhar para isso”.

“Adorava construir a minha carreira
profissional nos Estados Unidos onde sou
muito mais reconhecida, recompensada e
apreciada comparativamente a Portugal
infelizmente”
8 • Novembro • www.revistaraizes.pt

Artigo de Opinião

TIAGO FERNANDES

Filmes da
nossa vida
A Marcha dos Pinguins
Género – Documentário
Realização – Luc Jacquet
Ano – 2005

Luc Jacquet é um realizador
e argumentista francês que
atingiu o reconhecimento
mundial quando o seu filme
A Marcha dos Pinguins venceu o óscar de melhor documentário em 2005.
Filmado na Antártida ao longo de 14 meses pelo autor e
pela sua equipa em condições adversas, o filme documenta a longa viagem que
centenas de pinguins fazem
anualmente com o propósito de realizar um peculiar ritual de
acasalamento que possa garantir a continuidade da sua espécie.
Ao atravessarem o território com condições tão adversas como
as temperaturas negativas e a ameaça de predadores, o pinguim, percorre o seu caminho com uma determinação fascinan-

Tiago Alves Fernandes tem 25 anos e é natural de
Lagarelhos (Vinhais). Trabalha como freelancer na
área de audiovisual e é professor de cinema da
Universidade da Beira Interior.

te. Numa imagem visualmente avassaladora, vão palmilhando
cada metro de terreno numa marcha sincronizada que os levará
(com alguma sorte) à verdadeira celebração da vida.
Enquanto é narrado na primeira pessoa por um homem e por
uma mulher que personificam a figura de um casal, é impossível
ficar indiferente à história que nos é apresentada. Ao longo do
ritual de acasalamento, a fêmea tenta com dificuldade transferir
o ovo para o macho. Se a complexa operação de transferência
do pequeno ser entre a mãe e o pai durar um pouco mais do
que é suposto, o gelo acaba por partir a fina casca do ovxo e então a viagem terá sido em vão. Se for concluída com sucesso, a
fêmea deixa o pai a chocar a cria e parte em busca de alimento.
Visualmente impressionante, com uma fotografia cuidada e
uma banda sonora subtil, o tom poético imposto acaba por elevar o filme a um patamar artístico extremamente interessante.
No final, é impossível não encontrar nesta viagem dos pinguins
alguns traços do nosso quotidiano. Afinal de contas, será esta
nossa viagem a que chamamos vida, assim tão diferente do percurso destes pinguins?

Blade Runner 2049

Estreia do mês

Género –Mistério, Ficção-Científica, Thriller
Realização – Denis Villeneuve
Elenco - Harrison Ford, Ryan Gosling, Ana de Armas

Passados 30 anos desde a época retratada no primeiro filme há um novo blade runner. O agente K (Ryan Gosling) do
departamento de Los Angeles, descobre um segredo impressionante que o leva em busca de Rick Deckard (Harrison
Ford) um antigo polícia que se encontra desaparecido há 3
décadas.
A nível técnico o filme está extremamente bem conseguido.
A direcção de arte está perfeitamente articulada com a direcção de fotografia e o resultado final são cenários impressionantes que convidam à contemplação.
O realizador Denis Villeneuve não desilude e consegue manter a fasquia de qualidade ao nível de Ridley Scott.
Blade Runner 2049 é visualmente apelativo e não tenho dúvidas que proporcionará agradáveis sessões aos verdadeiros
fãs de ficção científica.
Pontuação – 8 raízes (de 0 a 10)
www.revistaraizes.pt
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Artigo de Opinião
Luís Santos Gomes
Luís Santos Gomes, natural de Vinhais, é Médico Dentista.
Completou o Mestrado Integrado em Medicina Dentária no Instituto Universitário de
Ciências da Saúde e, no último ano, trabalhou como Médico Dentista generalista, no
distrito de Évora.
Tem especial interesse em Medicina Dentária Preventiva e Saúde Comunitária, bem
como em Patologia Oral. Tendo participado recentemente num projecto de investigação dedicado à temática do Cancro Oral, na Universidade de Londres.

Saúde oral

depois dos 60

Um sorriso resplandecente e saudável não é só para
a gente nova, ainda para mais hoje em dia, que os 60
são os novos 40.
O adulto sénior deve ter uma atenção redobrada com
a sua saúde oral. Um dos factores que leva ao aparecimento de caries nesta faixa etária é o síndrome de “boca
seca”. Neste síndrome, verifica-se uma diminuição na
produção de saliva por parte das glândulas salivares e,
por conseguinte, a depleção da sua acção protectora
contra a placa bacteriana. Para além de estar associado
ao normal processo de envelhecimento, este síndrome
pode ser um efeito secundário de um grande número
de medicamentos, incluído medicamentos para a asma,
pressão arterial, colesterol, ansiedade e depressão.
O aparecimento de problemas gengivais, como a gengivite e a peridontite é bastante comum em adultos séniores. As bactérias presentes na placa bacteriana causam inflamação dos tecidos, o que se traduz na grande
maioria das situações por sangramento gengival. A infla-
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mação gengival denominada de gengivite, quando não
tratada, leva ao desenvolvimento de doença periodontal
(periodontite) e à consequente perda de tecido ósseo
e de peças dentárias. A grande taxa de incidência destas patologias deve-se em grande parte ao facto de não
causarem dor ou desconforto nas suas fases iniciais. No
entanto, quando diagnosticada num estado precoce, a
gengivite pode ser travada e completamente tratada.
O cancro oral é também uma patologia que carece de
cuidado e atenção. As lesões cancerígenas em estados
iniciais são de uma maneira geral assintomáticas. Daí
a grande importância da visita ao médico dentista para
exames de rotina. O aparecimento de lesões brancas ou
avermelhadas, mudanças repentinas na superfície da
língua, gengiva ou mucosa oral e úlceras ou aftas que se
mantenham por mais que duas semanas, podem ser sintomas associados ao aparecimento de cancro oral.
Nunca é tarde para ter uma boca saudável e acima de
tudo, nunca é tarde para sorrir.
Luís Santos Gomes

Artigo de Opinião

vanessa pereira
Nutricionista. Mestre em Nutrigenómica e Nutrição Personalizada, inscrita na Ordem dos Nutricionistas. Ao
longo da actividade profissional tem-se dedicado ao tratamento do excesso de peso e obesidade. Tem um
grande interesse pela nutrição personalizada ajustada às necessidades bioquímicas e genéticas individuais
que actua na prevenção do aparecimento de doenças e na melhoria geral do estado de saúde.

Aveia eu
O interesse sobre a aveia é cada vez maior e o número
de posts nas redes sociais de receitas com este cereal
tem vindo a aumentar. A aveia é percepcionada como
uma solução saudável, rápida e económica para a nossa
alimentação diária. Quem é que nunca experimentou as
famosas papas ou panquecas de aveia?
Vamos desvendar o porquê de tanta curiosidade e
procura por este alimento.
A aveia possui propriedades nutricionais e funcionais
relevantes que a diferenciam dos demais cereais. Além
da riqueza em hidratos de carbono de absorção lenta,
vitaminas e minerais, um dos aspectos nutricionais de
relevância é o seu teor em fibra alimentar solúvel, em
especial os beta-glucanos. De acordo com a European
Food Safety Authority, este tipo de fibra contribui para
a manutenção dos níveis normais de colesterol no
sangue, ou seja, ajuda a cuidar da saúde do nosso
coração reduzindo os níveis do colesterol LDL (“mau”).
O consumo de aveia também promove saciedade e
controla os níveis de açúcar, uma vez que as fibras
presentes atrasam o esvaziamento gástrico e a absorção
dos açúcares torna-se mais lenta, diminuindo os picos de
glicémia e de insulina. Desta forma, este alimento pode
beneficiar o controlo do peso por conferir a sensação
de saciedade e de plenitude. Além dos aspectos já
mencionados, a aveia melhora a saúde do intestino ao
regular o trânsito intestinal e favorecer o crescimento de
bactérias benéficas.
No supermercado encontramos este cereal com diferentes
apresentações, tal como em flocos, farelo ou farinha. É
um alimento bastante versátil e combina com vários

ingredientes: fruta, canela, chocolate, iogurte, sementes,
frutos secos ou mel. Pode ainda ser incorporado no
fabrico de pães, bolos, bolachas e barrinhas.
A aveia no seu estado natural não contém glúten, no
entanto pode ocorrer contaminação cruzada durante o
tratamento e processamento. Se for celíaco, certifique-se
de que não contém nenhum vestígio de glúten.
Experimente esta receita ao pequeno-almoço e tenha
mais facilidade a resistir a tentações ao longo do dia.

Overnight oats

Ingredientes:
4 colheres de sopa de bebida de amêndoa sem açúcar
3 colheres de sopa de flocos de aveia
1 colher de sobremesa de sementes de chia
1 iogurte natural
Frutos vermelhos q.b.
Canela q.b.
Raspas de chocolate preto (mais de 70% de cacau) q.b.
Preparação:
Num frasco de vidro, coloque o leite de amêndoa e a
aveia. Misture bem e reserve no frigorífico durante 20
minutos. Junte depois o iogurte e as sementes e mexa
novamente. Tape e deixe no frigorífico durante a noite.
De manhã, adicione os frutos vermelhos, as raspas de
chocolate preto e polvilhe com canela.
Continue a dar “gostos” à aveia e aproveite os seus
benefícios para a saúde.
vanessa pereira

vanessa.moutinho.pereira@gmail.com
932 494 164
www.revistaraizes.pt
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Artigo de Opinião

erika fernandes
É médica. Durante o curso e o internato de ano comum constatou que se interessava não só
pela vertente curativa da medicina como também pela prevenção da doença e promoção da saúde. Agradava-lhe particularmente a possibilidade que a Medicina Geral
e Familiar lhe proporciona de cuidar da pessoa em todas as suas vertentes, independentemente do sexo e idade, no contexto das suas famílias e comunidade, de
forma continuada. Assim optou por realizar a especialização em Medicina Geral e
Familiar e exerce funções no Centro de Saúde de Mirandela.

diabetes
A diabetes representa uma doença cada vez mais prevalente
em Portugal. Segundo o observatório nacional da diabetes, em
2014 a prevalência estimada da Diabetes na população portuguesa com idades compreendidas entre os 20 e os 79 anos (7,7
milhões de indivíduos) foi de 13,1%, isto é, mais de 1 milhão de
portugueses neste grupo etário tem Diabetes. A Diabetes constitui, actualmente, uma das principais causas de morte, principalmente por implicar um risco significativamente aumentado
de doença coronária e de acidente vascular cerebral. Além do
sofrimento humano que as complicações relacionadas com
a doença causam nas pessoas com Diabetes e nos seus familiares, os seus custos económicos são enormes. Estes custos
incluem os cuidados de saúde, a perda de rendimentos e os
custos económicos para a sociedade em geral.
O que é a Diabetes Mellitus?
A glicose ou “açúcar” é um elemento essencial ao nosso organismo uma vez que é dele que provém a energia indispensável ao funcionamento do mesmo. Para que a glicose possa
ser transformada em energia esta tem de entrar para as nossas
células. A insulina – uma hormona produzida no nosso organismo pelo pâncreas, é essencial para que a glicose entre nas
células. Numa situação normal, a produção de insulina é regulada consoante os níveis de glicémia no sangue. Assim, por
exemplo após uma refeição, em que os níveis de glicose estão
elevados, vai ocorrer produção de insulina para que essa glicose entre nas células e possa ser transformada em energia.
Na Diabetes Mellitus esta situação está alterada, ou seja, verifica-se uma subida anormal da glicémia. Esta subida pode
ser devida a uma baixa produção de insulina ou devida a uma
incapacidade da insulina actuar nas células para que a glicose
entre nelas – a denominada resistência à insulina.
Existem vários tipos de Diabetes, sendo as mais comuns a Diabetes Mellitus tipo 1 e a Diabetes Mellitus tipo 2.
A Diabetes Mellitus tipo 1 caracteriza-se pela ausência de produção de insulina pelo nosso organismo, devido à destruição
células que a fabricam. Este tipo de diabetes surge geralmente
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em crianças e jovens. A destruição das referidas células é provocada pelo sistema imunitário da pessoa com diabetes. Por
essa razão, a diabetes mellitus tipo 1 é uma doença dita “autoimune”. Não se sabe ao certo porque é que o sistema imunitário age desta forma. Pensa-se que resulte de determinadas
características herdadas em combinação com estímulos ambientais. A forma de tratamento desta diabetes consiste na administração de insulina.
A Diabetes Mellitus tipo 2, representa a forma de diabetes mais
comum e caracteriza-se pela existência da denominada resistência à insulina, ou seja, a insulina deixa de fazer o devido efeito. Esta surge essencialmente em pessoas adultas, e sabe-se
que o excesso de peso, o aumento da gordura no organismo
e a inactividade física levam a esta resistência à insulina e portanto são fortes factores de risco e de agravamento da diabetes
tipo 2. Com a progressão da doença a produção de insulina
também vai diminuindo. A forma de tratamento desta diabetes numa fase inicial podem ser apenas a adopção de estilos
de vida saudáveis, nomeadamente com a prática de exercício
físico e uma alimentação saudável. Se a doença progredir será
necessário administrar comprimidos e numa fase posterior poderá ser necessário a administração de insulina.
Os sintomas associados à diabetes são o aumento da sede, da
fome e a necessidade constante de urinar. As complicações de
uma diabetes não tratada podem ser agudas e crónicas. Nas
situações agudas a pessoa terá de recorrer a um serviço de urgência para ser tratada de imediato. As complicações a longo
prazo são a doença cardiovascular – aumento do risco de sofrer um enfarte cardíaco, ou um acidente vascular cerebral, a
doença renal crónica, úlceras nos pés e pernas, de difícil tratamento e que podem resultar na necessidade de amputação de
dedos ou mesmo uma perna, e retinopatia diabética com risco
de cegueira.
Em praticamente todos os países desenvolvidos, a Diabetes é
a principal causa de cegueira, insuficiência renal e amputação
de membros inferiores.
erika fernandes

Saúde Mental
Sara Araújo
É natural de Mirandela, Psicóloga Clínica, membro de especialidade nesta área pela Ordem
dos Psicólogos Portugueses, membro da Sociedade Portuguesa de Psicologia Clínica e
pós-graduada em Psicoterapias Psicodinâmicas.
Consulta no Hospital Terra Quente e preside a Matiz- Associação para a Promoção da
Saúde Mental.

Sentido de Si
Falar sobre saúde mental
Persiste ainda hoje uma tendência relativamente antiga,
na leitura dos fenómenos mentais à luz dos modelos de
compreensão da “saúde física”, que muito deriva do desejo de encontrar um modelo científico que traga explicações concretas e tipificadas do que se passa no terreno
mais subjectivo dos fenómenos emocionais.
Desde a infância passamos por campanhas de vacinação, acompanhamentos médicos regulares e outras medidas preventivas para assegurar a nossa saúde. Uma
criança é ensinada a lavar as mãos antes das refeições, a
manter uma alimentação saudável, mas com frequência
não existe espaço para que fale sobre si, os seus medos
ou angústias.
Este modelo ainda negligencia aspectos emocionais que
se relacionam directamente com a saúde mental de cada
um de nós. Sabemos hoje que um quinto da população
portuguesa padece de algum problema de saúde mental, quando em simultâneo se percebe que ainda é socialmente difícil compreender que estes problemas são
tantas vezes tão duros e incapacitantes como o resto das
doenças.
No entanto, a saúde mental não se restringe apenas a
transtornos ou doenças mentais. Diz respeito à forma
como a vida está em nós, às nossas relações com os outros e à nossa postura perante o mundo em que vivemos.
Tem tanto a ver com sofrimento como com bem-estar.
Falar de saúde mental, é perceber que as nossas relações
afectivas, profissionais e familiares se constroem a partir
da relação com a nossa própria saúde mental e a dos que
nos rodeiam.
Não é ausência nem de sofrimento nem de conflitos. É
a capacidade de sustentar as contradições da nossa humana condição da maneira como aparecem – muitas
vezes desconcertantes, sem aviso prévio, sem compreensão imediata. É respeitar e compreender os outros na sua
história singular, sabendo que todos enfrentamos bata-

lhas particulares na vida recorrendo a diferentes “ferramentas”.
É crucial, uma saúde mental robusta quando nos encontramos fragilizados e quando passamos por momentos
mais difíceis. E enumeras vezes é preciso cuidar. Mas num
mundo de imperativos categóricos de “felicidade” e “sucesso”, todo e qualquer conflito ou mal-estar pode ser
tido como uma demonstração de fraqueza ou algo que
ou deve ser ocultado, rejeitado, disfarçado.
Mas a tendência de esconder, silenciar ou ignorar contribui para que muitos casos se agravem, para que outro
tipo de sintomas apareçam e para que muitas pessoas
não procurem ajuda.
É preciso desconstruir barreiras e, sem medo, prestar
mais atenção (em casa, no trabalho, nas instituições),
para que, em conjunto se possam normalizar, integrar e
construir mais respostas promotoras de saúde mental e
contentoras do sofrimento psíquico. Se assim for, seremos todos um pouco mais cuidadores, mais cuidados e
provavelmente mais felizes.

sara araújo
www.revistaraizes.pt
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“

O Hip-Hop é uma
filosofia de vida,
uma forma de
expressão”
texto cátia barreira
fotos marcelo vilela
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O mirandelense Fábio Correia entrou no mundo do Hip-Hop há cerca de uma década, formou e integrou várias bandas mas foi só agora que resolveu evoluir para a gravação de um EP profissional
intitulado “Eu próprio”. Franeselak foi o nome artístico que adoptou para esta carreira a solo
que está agora a iniciar.
Este Extended play (EP) é composto por oito faixas que,
segundo o artista, são bastante pessoais, retractam a sua
visão pessoal acerca da vida, da música e tudo que faz
parte dele. Para este jovem de 27 anos o Hip-Hop é uma
filosofia de vida, não é como a maioria das pessoas pensa uma forma de expressar revolta pelo mundo. “Eu não
sou do bairro, sou de Mirandela, sou de Trás-os-Montes,
aqui não há armas, aqui não há crime, não me revejo
nessas palavras que dizem”, explica Fábio Correia.
No entanto, o artista diz que o estigma associado ao
Hip-Hop está a desaparecer, o que faz com que as pessoas comecem a apreciar cada vez mais este género musical.
“A imagem mudou um pouco e teve de mudar à força, por
exemplo, eu posso dizer que em 2004 num dos concertos
a convite dos Sub Urbanos, tocamos à tarde num bar em
Mirandela porque nem sequer eram permitidas festas de
Hip-Hop à noite. As pessoas associavam ao consumo de

drogas, crime, ou seja, tinham estereótipos acerca desse
tipo de música. Para mim isto sempre foi uma forma de
liberdade de expressão e de eu conseguir gerir dentro de
mim os meus sentimentos, a minha postura e a minha
forma de estar, eu vejo sempre o Hip-Hop como uma forma de expressão que eu tenho livre e única”, acrescenta
Fábio Correia.
Fábio escreve e compõe mas o arranjo instrumental recorre a profissionais com experiência. “As letras são todas
feitas por mim, eu não percebo de instrumental, não tenho essa capacidade nem esse conhecimento, eu trabalho com pessoas que tem conhecimento para isso. Eles
mostram-me o que têm, eu ouço e aquilo é por feeling,
uma vocação, eu ouço e imagino logo como aquilo pode
ficar, sedem-me o instrumental, vou para casa e escrevo.
Ao fim de alguns dias, chego ao estúdio e gravo, é algo
demorado. Estou a lutar para que as coisas saiam com
qualidade, para que as pessoas possam ouvir”, conta o
www.revistaraizes.pt
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Começou por improvisar
artista.
Iniciou no mundo da música com improvisos e foi assim
que descobriu a vocação e paixão pelo Hip-Hop, no entanto, ouve e aprecia todo o género musical, mas é a música portuguesa a sua prioridade.
“Eu não comecei a fazer letras, comecei a fazer pequenos improvisos. O primeiro álbum de Hip-Hop que eu
ouvi foi Sam The Kid, mas a minha banda favorita eram
os Da Weasel e eu fui ouvindo e crescendo com esse tipo
de música, identificava-me mas não sabia como havia de
passar para o papel, então comecei a fazer pequenos improvisos. Foi quando saiu aquele filme, que marcou a minha vida, com Eminem, o 8 Mile. Quando vi esse filme vi
que havia batalhas entre rappers, de se confrontarem uns
com os outros. Eram ataques verbais duros mas terminavam de uma forma pacífica, não era quem tinha mais
força nem quem fosse mais violento que ganhava, mas
sim quem trazia melhores rimas, melhor dicção, melhor
flow, e quem conseguia puxar mais pela multidão e isso
inspirou-me muito”, refere.
Neste momento o panorama musical já integra o Hip
-Hop de uma forma muito natural, está sempre presen-
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te em cartazes de festivais, semanas académicas e outros
eventos de Norte a Sul do país, o que deixa Fábio Correia
muito feliz.
O EP de Franeselak “Eu próprio” está disponível gratuitamente no Youtube e no Sound Cloud, pois, o artista entende que é a melhor forma de promover o seu trabalho nesta
área tão complicada que é a música.
“Estou a fazer a promoção do meu trabalho e conto com
a ajuda dos meus colaboradores, artistas que trabalham
comigo, nomeadamente o Berloke e o Jay Yo, que são dois
amigos de Cabo Verde, um é promotor de instrumentais e
o outro é cantor, também faz a masterização das músicas,
eu gravei no estúdio deles, em casa deles num home studio no quarto e fui sempre muito motivado por eles que
já dominam. Têm trabalhos lançados, talvez que aqui em
Portugal passem um bocado ao lado porque as pessoas
não conhecem”, afirma.
Para o futuro depois deste EP, Franeselak quer lançar um álbum de originais e espera que as pessoas gostem, apoiem
e, essencialmente, que seja reconhecido como um talentoso filho da terra.
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Artigo de Opinião

GUERRA JUNQUEIRO
Jorge Sales Golias
O mirandelense nasceu em 1941. Licenciado em Engenharia Electrotécnica. Participou na
guerra colonial (Guiné 72-74) e no 25 de Abril de 1974. Tem cinco condecorações militares e várias desportivas, dentre as quais duas de campeão nacional universitário de futebol. Reformado em Coronel, optou depois por uma carreira de gestão de empresas. Tem obra publicada,
destacando-se o Mirandelês, em co-autoria, a Descolonização da Guiné Bissau e o Movimento
dos Capitães e Perfil Literário de Altino Cardoso. Pertence à Comissão de História das Transmissões Militares, ao Grupo de Amigos do Museu das Transmissões, à Liga dos Amigos do Arquivo Histórico Militar, à
Associação 25 de Abril e é sócio benemérito da Associação dos Bombeiros Voluntários e Cruz Amarela de Mirandela,
sócio da Casa de Trás-os-Montes de Lisboa e da Academia de Letras de TOM.
Jornalista, escritor, alto funcionário administrativo (ministro de Portugal na embaixada na Suíça) e um dos maiores
poetas transmontanos, tem andado esquecido da memória popular há muitos anos. Muito embora o município de
Freixo o tenha homenageado com o Festival Internacional, em Junho p.p., o certo é que no espaço público nacional não se encontram referências.
Abílio Manuel Guerra Junqueiro nasceu no ano de 1850
em Ligares, Freixo de Espada à Cinta, filho de lavrador
abastado, tendo a mãe morrido tinha ele 3 anos. Estudou
em Bragança e formou-se em Direito, em Coimbra, em
1873. Foi deputado por Macedo em 1878.
Em Coimbra criou relações de amizade com os intelectuais da Geração de 70 – Os Vencidos da Vida, onde
pontificavam Eça de Queiroz, Ramalho Ortigão, Antero de
Quental e Oliveira Martins. Junqueiro integrou este grupo
de cinco ilustres escritores da mais destacada geração literária portuguesa, que constituía o seu núcleo duro, cujo
grupo alargado ficou conhecido pelos onze do Bragança,
hotel onde jantavam com alguma frequência.
As suas primeiras obras receberam críticas positivas de
Camilo Castelo Branco, o último representante do romantismo, que teve em Eça o seu principal opositor. Foi com
Antero de Quental e Guilherme de Azevedo um dos poetas da Escola Nova.
Muitas gerações de meados do século XX se lembram dos
versos do livro de leitura da Primária (poesia lírica de Os
Simples):
Pela estrada plana, toc, toc, toc,
Guia o jumentinho uma velhinha errante
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Como vão ligeiros, ambos a reboque,
Antes que anoiteça, toc, toc, toc,
A velhinha atrás, o jumentinho adiante!
Esta memória é a primeira imagem que muitos guardam
de Junqueiro e foi a porta de entrada para uma obra de
grande valor, que iremos “revisitar”.
Com Eça fez a sátira do romantismo (A Morte de D. João,
1874) e a da igreja com A Velhice do Padre Eterno, em 1885.
Grande parte da sua obra está reunida em A Musa em
Férias (1879). Neste ano publicou O Melro, que depois incluiu na Velhice do Padre Eterno. Esta é a sua obra mais
emblemática e aonde pôs em destaque toda a sua idiossincrasia anticlerical, e que, por via dela teve a igreja toda
contra ele.
A Musa em Férias é um longo livro de poemas, com um
subtítulo Idílios e Sátiras, que 35 anos depois, i.e., em
1913, ainda se publicava em 5ª edição, com 234 páginas.
Registam-se as duas últimas quadras do Cap. I:
E que o homem, ser divino,
Vai na funda escuridão,
Marchando atrás do Destino,
Como um cego atrás de um cão;
Se a musa enfim quer entrar,
Do Mistério a porta escura,
Diz à ciência: - Vai buscar
A Chave da fechadura.

Os Simples, é mais um conjunto de poesias líricas, tão ao
jeito de Junqueiro, que foi publicado em 1892. Os Simples
são muitas das personagens mais desprotegidas, mais
pobres e mais humildes da sociedade: um lavrador, a velhinha, o peregrino, uma pastorinha, um pedinte, o mendigo, o pobrezinho, etc. Este cântico dedicado aos mais
pobres e o profundo lirismo da sua escrita haveria de o
aproximar a Raúl Brandão que neste tema foi inultrapassável (vide Os Pobres, 1906), como adiante se comprova.
Aquando do Ultimatum, o episódio do Mapa Cor-de-rosa,
em 1890, escreveu o Finis Patriae, que muito contribuiu
para o descrédito da monarquia. Neste longo e extraordinário poema, o autor convoca diversas personagens so-

ciais para as colocar perante a negra situação de estertor
da Pátria. Mas, no final, como que vislumbrando uma nesga de esperança, e dirigindo-se à mocidade nas escolas,
apela à juventude para que dê a vida pelo ressurgimento
da Pátria.
Em A Pátria, 1890, (que reescreveu, dando muito dito por
não dito) apoiou o ataque aos Braganças feito por Oliveira
Martins.
Estas três obras, contestatárias, acabaram por ser a sua
mais importante contribuição para a Implantação da República.
A vida de Guerra Junqueiro foi atormentada, primeiro
com a morte prematura da primeira mulher, mas sempre
www.revistaraizes.pt
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com a revolta contra a miséria social, o clero e a monarquia. E nestes três campos foi o mais feroz e mais brilhante combatente.
Mas, lentamente, e à medida que se aproximava do fim,
a tormenta era outra: um progressivo arrependimento da
sua postura anticlerical e das suas críticas à monarquia.
Foram as últimas páginas do livro Memórias, de Raúl
Brandão, com um capítulo titulado de Os Últimos Anos de
Junqueiro, que nos deram o retrato perfeito da personalidade do escritor e do sofrimento de Junqueiro nos seus
últimos anos. Vejamos algumas frases de Brandão neste
capítulo:
“O Antero estava muito alto, o Oliveira Martins distante e o
Eça era irónico. Junqueiro viveu connosco”.
“Nunca se sentou para escrever. Fez os seus versos na rua
e os seus poemas a passear na praça. A sua dificuldade
em escrever prosa – era sentar-se”.
“A vida de S. Francisco de Assis, de Sabatier, exerceu em
Junqueiro uma influência extraordinária. Logo que apareceu, leu-a e só falava nela a toda a gente. Foi desde então que quis ser santo”.
Brandão conta que Junqueiro escreveu alguns poemas
eróticos e que um livreiro do Porto, a ocultas, editou 40
exemplares. Junqueiro passou a vida a comprar esses
exemplares e como ainda havia um na Câmara do Porto
trocou o seu livro Pátria por ele, e dizia: -esses versos não
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são meus, são do álcool.
No convívio que ambos tiveram no Porto, Brandão, tratando-se de procurar saber mais sobre este homem tão
admirado, fazia-lhe várias perguntas. Quis saber se ele
era descendente de judeus, como se dizia. Respondeulhe que não e que em Trás-os-Montes podiam não saber
quem era o presidente da república, mas sabiam uma a
uma todas as famílias judias do distrito.
Sobre a sua aldeia e um possível regresso às origens respondeu que não, que “à aldeia só estou preso pelo tubo
digestivo”. E que agora só pensava em acabar a sua filosofia toda em demonstrações sintéticas. Foi a fase filosófica
de Junqueiro e, conta ainda Brandão, ele colocava as lunetas no nariz e lia uma das últimas notas:
“Deus é perfeito? Se é perfeito e o universo não se pode
separar de Deus, porque é que é imperfeito o universo?
Então houve um momento em que ele o criou, e até aí,
evidentemente, não era perfeito. Não se pode admitir a
perfeição com uma errata. Se até aí era imperfeito, então
não era Deus, porque Deus não se pode conceber sem a
perfeição absoluta. Portanto, o universo existiu sempre”.
Queixando-se de estar doente dizia: “Acordo sempre cansado. Quando poderei juntar as cinco mil páginas de notas da minha filosofia Unidade do Ser? (…) da minha obra
só a parte religiosa é que é grande. (…) sinto que o momento amargo é este, o mais amargo da vida. O que custa

a um poeta não é envelhecer, é não poder criar”.
Em carta de 28-12-1915 escrevia: “Quero escrever e não
posso, um martírio”.
Em 9 de Julho de 1921 Guerra Junqueiro chamou Raúl
Brandão ao Porto para lhe dizer:
“Pesei o bem que fiz e o mal que fiz…Pediu-me para rasgar algumas notas sobre D. Carlos que me tinha ditado
há dois anos. Não posso aparecer no outro mundo como
acusador! Também o chamei para lhe dar o último abraço
– porque vou morrer (…) senti-lhe os ossos contra o peito
(…) está reduzido a pele, osso e espírito. Não posso dormir! Não consigo dormir! E se durmo são séries de sonhos
… sempre espectros, uma vida fora de toda a realidade”.
Levou então o amigo ao quarto para lhe mostrar um
maço de manuscritos, dizendo: -a minha filosofia em que
trabalho há anos, aí fica fragmentária… Em seis meses
concluía-a, mas não posso! Tenho-a pronta, simplificada,
o problema da vida resolvido, desde o átomo ao santo,
desde o santo a Deus. E não posso!

surgiu muito mal vestido e alguém o repreendeu por isso.
Respondeu assim: -eu não me visto, cubro-me.
Uma reflexão que se oferece fazer sobre muitos homens
desta geração, que receberam todas as glórias do seu
tempo é a de que muitos deles morreram após um percurso de intenso sofrimento, a que alguns não resistiram
e puseram termo à vida: Camilo, Antero de Quental e Trindade Coelho. Quase todos morreram cedo, alguns cedo
demais: Eça de Queirós e Oliveira Martins.
Guerra Junqueiro teve um funeral altamente concorrido,
visível no cortejo fúnebre entre a Basílica da Estrela e o
Mosteiro dos Jerónimos. Mais tarde, em 1966, foi transferido para o Panteão Nacional.

No fim da sua vida Guerra Junqueiro renegou toda a sua
construção anticlerical e renegou a sua adesão à República:
“O cristianismo é uma verdade eterna. Melhor, existiu
sempre, existiu antes de Cristo”. “Dava toda a minha glória para não sair do catolicismo”.
“Durante oito anos deixei de trabalhar por causa dessa
miserável república - e agora não posso! Agora não posso! … E eu que nunca fui republicano.
“Pesei o bem que fiz, o mal que fiz. Já me arrependi. (…)
deixo tudo ao museu de Arte Antiga … agora adeus, outro
abraço – e até sempre, até à eternidade.
Continua Brandão o seu relato destes dias dramáticos do
grande escritor contando agora que ele tinha a melhor biblioteca de biologia do país. Escrevia muito sobre estes
temas e há dias uma revista francesa expunha uma das
suas teorias e quase pelas mesmas palavras.
Guerra Junqueiro não morreu nessa altura como anunciava, mas sim dois anos depois. A conselho médico foi
mudado para Lisboa. Foi tratado por Ana, de Freixo de Espada à Cinta, a velha criada que o assistia. Acabou místico, com pensamentos de santidade. Um dia, na sua terra

Jorge Sales Golias
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Carla Dinis

Educadora de Infância, Vila Real

É só isto o
Amor?
Há algum tempo atrás uma amiga fez-me uma questão
para a qual não tive imediatamente resposta: Então o
Amor é só isto? A pergunta vinha na sequência de uma
conversa na qual tentávamos dissecar o que era o amor e
com se poderia perceber se estaríamos na presença daquele que seria o “Amor para a vida toda”. De questão em
questão eu acabo por atirar para o ar: “Vês-te daqui a 20
anos sentada num banco de jardim a ter uma conversa
com esta pessoa que ainda te acrescente valor? És capaz
de passada a fase da paixão aceitar os defeitos dele? ”
E foi aí que ela me presenteou com as dúvidas que me
ficaram a martelar na cabeça: Então a paixão tem que
acabar? O amor é só isto?
Não sei se a paixão acaba sempre, se a paixão evolui
para o amor, se as duas podem caminhar de mão dada…
Provavelmente andamos todos enganados sobre o que
é o amor. Compramos o sonho hollywoodesco de que o
amor são viagens românticas a Paris, bouquets de flores,
cafés da manhã na cama e declarações de amor a toda a
hora, mas o amor é capaz de ser um pouco diferente do
conto de fadas que vemos nos filmes.
Quando o martelo parou de martelar fiquei com a ideia
que o Amor é reconhecer o espaço da pessoa que está
ao nosso lado e respeitá-lo. Amor é estar uma tarde inteira juntos, sentados no sofá em silêncio, e isso não ser
um problema. Amor é tu odiares ver jogos de futebol e
assistires a um só porque te apetece estar perto daquela
pessoa. Amor é chegares a casa e a roupa que estava na

máquina já estar estendida. Amor é nunca faltar um beijo de até logo. Amor é quando a pessoa mais preguiçosa
do mundo se levanta para te ir buscar um comprimido
para as dores musculares. Amor são os pés que se tocam
a meio da noite como quem diz “Nem a dormir me esqueço de ti”. Amor é voltar para trás para baixar a tampa
da sanita por saber o quanto te irrita ver a tampa aberta.
Amor é pedir-te para que lhe escolhas a roupa para vestir
e tu ires às compras para ele. Amor é fazer planos para
quando forem velhinhos e arregaçar logo as mangas para
garantir que vai mesmo acontecer. Amor é estar furioso
com o mundo e saber onde está o nosso porto de abrigo. Amor é no fim de uma discussão ter vontade de bater
com a porta e virar as costas e ainda assim escolher ficar.
Amor é ver o outro com as suas qualidades e defeitos e
ter a bondade de se focar só no que é bom. Amor é ficar
feliz com as tuas conquistas. Amor é não precisares de
fazer joguinhos para te mostrares sempre muito forte, e
sentires que não faz mal ires abaixo de vez em quando.
Amor é saber que não tens que estar sempre perfeita e
ainda assim continuas a ser a perfeita.
Amor é quereres ficar e ponto final.
Talvez o Amor seja mesmo só isto, se calhar não é assim
tão difícil encontrar o “Trevo de quatro folhas” que a Anavitória canta. Talvez seja preciso estarmos despertos para
ver declarações de amor nos pequenos gestos do dia a
dia…!
Carla Dinis
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Dulce Pontes
foto: José Bayón

“Em Trás-os-Montes há uma sensação de alívio enorme cada vez que aqui regressamos, o cheiro da terra é diferente, o corpo e a alma descansam. É um poema, uma
tela que parece infinita, os mares de bruma entre as montanhas, a raposa que passa furtiva mesmo aqui defronte, o rouxinol nocturno que cantou, cantou, cantou
sem parar durante várias madrugadas (acho que estava difícil encontrar namorada!). Inspira-me ao ponto de conseguir passar de uma tarefa doméstica para a composição de um tema num ápice: ok, o jantar já está pronto, bom apetite, volto já!”
Dulce Pontes
www.revistaraizes.pt
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“Isto até tem corrido bem!”
É assim que a cantora Dulce Pontes faz um balanço de quase trinta anos de música. Peregrinação é o
mais recente trabalho de Dulce Pontes que escolhe Trás-os-Montes para viver há já seis anos. Diz
que esta é a terra “onde a alma e o corpo descansam”. A Raízes falou com a cantora, instrumentista,
compositora, arranjadora, produtora e mãe do José e da Maria. Nesta vida agitada de artista não
sentiu que precisava de morar nos grandes centros e numas férias em Bragança decidiu mudar-se.
Aqui encontrou paz e inspiração que tão bem descreve nesta entrevista.
por joana martins gonçaves

Dulce, responde a esta entrevista a algumas milhas de
Portugal, entre a agitação de voos e concertos, no regresso é em sua casa em Trás-os-Montes que descansa
dessa agitação. O que encontrou nesta região?
Dulce Pontes (DP) - Horizonte, silêncio, natureza em estado puro, amor pela terra, tradições ancestrais, amizade,
entreajuda, força de carácter e uma gastronomia que me
“arredondou” com muito gosto.
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Nasceu a 8 de Abril de 1969 no Montijo, viver a mais de
quinhentos quilómetros da sua terra é compensador?
DP- Se pudesse fazer com que a minha família, em especial os meus Pais, viessem viver para cá, diria de caras que
sim, é compensador. Esse é o meu calcanhar de Aquiles,
sinto-me sempre metade. Tento compensar com idas regulares a casa dos meus Pais, mas não é a mesma coisa.

“Sou uma fã dos Transmontanos, também dos Alentejanos,
têm muitas coisas em comum.
Aprecio a frontalidade, a forma
honesta de ser, a simplicidade
dos pequenos-grandes gestos”

Há quanto tempo que decidiu vir viver para Trás-osMontes? Foi muito influenciada pelos seus filhos ao que
sabemos.
DP - Há cerca de 6 anos após um período de férias. O meu
marido é de uma aldeia aqui perto. Sentimo-nos bem, os
meninos adoraram. A decisão foi tomada de um dia para
o outro.
Como descreveria a vida em Bragança? Sente alguma
limitação por viver no interior?
DP - Nenhuma, muito antes pelo contrário. Viver aqui e
com a possibilidade de me deslocar sempre que necessário é ter o melhor de dois mundos, sendo que Bragança
me faz muita falta por tudo quanto já descrevi na primeira questão. Há uma sensação de alívio enorme de cada
vez que aqui regressamos, o cheiro da terra é diferente,
o corpo e a alma descansam.

Os seu filhos gostam de viver na aldeia de Samil? Que
idade têm agora o José Gabriel e a Maria José?
DP- O José tem agora 15 anos e a Maria 8 e gostam de
aqui estar. Há sempre uma enorme manifestação de felicidade, mesmo quando chegamos de férias que normalmente são passadas perto do mar.
Algum deles partilha os seus gostos pela música ou
pela dança contemporânea?
DP- O José é um caso sério, grande músico com muito
caminho para andar. A Maria tem muitos talentos que, a
seu tempo, tomarão o seu rumo, segundo o que for de
sua vontade.
Sente que de alguma forma aqui estão mais seguros
do que por exemplo numa cidade mais agitada como o
Porto ou Lisboa?

entrevista
DP- E mais saudáveis sem dúvida nenhuma.
O que acha das gentes desta terra?
DP- Sou uma fã dos Transmontanos, também dos Alentejanos, têm muitas coisas em comum. Aprecio a frontalidade, a forma honesta de ser, a simplicidade dos pequenos-grandes gestos.
Trás-os-Montes inspira-a?
DP- É um poema, uma tela que parece infinita, os mares
de bruma entre as montanhas, a raposa que passa furtiva
mesmo aqui defronte, o rouxinol nocturno que cantou,
cantou, cantou sem parar durante várias madrugadas
(acho que estava difícil encontrar namorada!). Inspira-me

que por aqui pouco ou nada se passa, o que lhe diria?
DP- Venham até cá para ver como se faz.
Numa altura em que tanto se fala da Madonna vir morar para Lisboa, acha que se ela vier a Trás-os-Montes
de férias também fica por cá?
DP- Pois...podia dar-me uma ajudinha a plantar umas
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ao ponto de conseguir passar de uma tarefa doméstica
para a composição de um tema num ápice: ok, o jantar já
está pronto, bom apetite, volto já!
Sendo esta um terra tradições é algo lhe diz muito, foi o
seu pai que lhe transmitiu esta paixão?
DP- O meu pai nasceu em Arraiolos: é o lugar do imaginário da minha infância, talvez mais ainda do que o Montijo. As tradições sempre me fascinaram desde pequena,
mesmo as que não entendia na altura. Há uma mística
muito simples e intensa, com uma forte componente de
ligação aos ciclos da natureza que me apaixona.
Aos que pensam que não há nada em Trás-os-Montes e

couves, nem precisava de ginásio! A Mandona era capaz de ficar gira na horta, assim vestidinha a rigor. Mas é
aconselhável que fique em Lisboa.
Foi muito cedo que nasceu o gosto pela música?
DP- Começou com o piano, aquelas notas todas pretas e
brancas, uma orquestra nas mãos. Passava horas a ouvir

os discos de vinil lá em casa: tive permissão para os pôr
a tocar quando tinha 7 anos. Haviam várias colectâneas
de vários tipos de música. A primeira paixão foi a música
clássica, de forma que ainda completei o 4º ano de piano
como aluna externa no Conservatório de Lisboa. A minha
professora de piano era a Lígia Serra, uma querida amiga
que não vejo há muitos anos.
Para além da música, também gostava de dança contemporânea?
DP- Relembro que quando vi o Nureyev pela primeira vez
na televisão que ainda era a preto e branco, fiquei obce-

cada. Então punha uns collants e era uma saltaria desatada. Como a sala era pequena e tinha de afastar a mesa
de centro, fui lascando os pés da mesa que tinham a
forma de uns peixes que foram ficando sem olhos e com
partes das escamas a faltar. Depois, também com 7 anos,
comecei a frequentar a escola de dança Anabela Gameiro. A Anabela ensinou-me tudo o que diz respeito ao espírito de sacrificio inerente à busca de se dar o melhor de si
mesmo. Tivemos uma relação quase de mãe/filha e mais
tarde irmãs. Infelizmente partiu precocemente, fez o seu
caminho, é um mistério esta coisa de se morrer. A dança
contemporânea veio mais tarde, já em Lisboa.

“Viver aqui e com a possibilidade de me deslocar sempre
que necessário é ter o melhor
de dois mundos. Há uma sensação de alívio enorme de cada
vez que regressamos, o cheiro
da terra é diferente, o corpo e a
alma descansam”

foto: Câmara Municipal de Albufeira

Começou a ouvir fado muito cedo, o que ouvia?
DP- Primeiro o meu Tio Carlos Pontes, figura carismática
e grande fadistão, uma alma livre e boémia por natureza. Depois o Fernando Maurício com quem tive o imenso
prazer de “crescer” a ouvir e a privar. Depois claro, Amália
Rodrigues, que me fez sentir aquela vontade de cantar
fado. O disco “Povo que lavas no rio” em vinil, com uma

capa a preto e branco, quando apareceu lá em casa e o
ouvi pela primeira vez, sem saber porquê, fez-me chorar
profundamente. Por vezes penso: que entendimento tinha eu com 7 anos de idade sobre aquele poema? Era a
voz de Amália que me transmitia alguma coisa tão profunda que eu mais tarde viria a descobrir na totalidade.

www.revistaraizes.pt

• Novembro • 27

entrevista

foto: José Bayón

Foi no Teatro Maria de Matos que se estreou na comédia musical “Enfim Sós”, recorda-se desse espectáculo?
DP- Claro que sim, os inícios são sempre momentos
muito especiais, com um brilho próprio. Tive 8 dias para
aprender a Peça toda, 8 músicas e várias coreografias.
No dia da estreia, por fim, acreditei em mim quando vi as
pessoas em pé no final.
Tive o enorme privilégio de poder aprender com Henrique Viana, Eugénio Salvador, Virgílio Castelo, Luísa Barbosa, Fernando Ferrão. Parecia que estava a sonhar.
Com quase trinta anos de carreira, qual é o balanço
que faz?
DP- Isto até tem corrido bem!
A “Canção do Mar” já foi repercutida por dezenas de
outros artistas, é das que mais projecção internacional
teve. Banda sonora de filmes, séries... Ainda lhe é muito
pedida em espectáculos?
DP- Claro, é obrigatória! E amo-a, não me canso dela
nunca.
Consegue escolher uma canção como a sua favorita ou
tem cada uma para seu momento?
DP- Por isso os alinhamentos dos concertos estão sempre a mudar. Não estamos iguais todos os dias. Mas vá,
se tivesse de escolher só uma mesmo, seria a Canção do
Mar.
Já lhe chamaram a sucessora e herdeira de Amália Rodrigues, como se sente quando ouve isso?
DP- É um elogio mas nunca o aceitei. Cheguei a arrepender-me de ter gravado fados do repertório de Amália
quando ela ainda era viva (bom, ela continua viva sempre) com o tempo, creio eu, o público já conhece bem a
Dulce Pontes.
Guarda com carinho um espectáculo em Bragança nas
Festas da Cidade. É sempre especial actuar em Portugal?
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DP- Claro, foi o meu primeiro público e é o meu País.
Pena é que neste momento o público em Portugal precise tanto de ouvir os ecos do marketing e da imprensa
ou televisão para seguir o caminho de um determinado
artista. Como esses meios são tendenciosos de acordo
com determinadas Editoras, playlists de rádios, etc, etc,
etc, torna-se difícil para uma artista independente como
eu, chegar ao público em Portugal. Daí o facto do meu
caminho ser feito quase totalmente no estrangeiro.
O seu mais recente albúm intitula-se “Peregrinação”.
Escolheu este nome porque se sente uma peregrina na
vida, há uma busca constante de algo na alma de um
artista?
DP- Cada um de nós o é, de certa forma. A vida em si é
uma peregrinação e tanto!
Ao longo da sua carreira colaborou com vários artistas
internacionais, como Cesária Évora, Caetano Veloso,
Andrea Bocelli, Marisa Monte, o Maestro Ennio Morricone… com quais ainda gostava de dividir o palco ou até
gravar um tema?
DP- Continuo a participar nos concertos do Maestro Ennio Morricone e com muito gosto! Ben Harper sem dúvida nenhuma.
Algum espectáculo em breve no nosso país?
DP- Este ano os espectáculos em Portugal terminara no
Porto no passado dia 11 de Outubro. Acabo de chegar de
Lodz, Praga e Budapeste. Em Novembro sigo rumo a Atenas, depois Santiago do Chile e Buenos Aires. Termino no
dia 2 de Dezembro em Milão depois de Bolonha. Depois,
tempo para estar a viver tranquilamente o Natal com a
família.
Se tivéssemos a possibilidade de gravar esta entrevista
pessoalmente, qual o local que elegeria para o fazer?
DP- Íamos ao Racha, tomávamos um cafézinho e eu punha a conversa em dia com a Zulmira, telefonava à Professora Regina e ela vinha lá ter connosco!

mulheres

Mulheres em clara
minoria nos órgãos
autárquicos

A Igualdade de género continua a ser uma miragem na política local, com o sexo feminino em
clara minoria. Por Mirandela, só 16 dos 79 cabeças de lista aos diversos órgãos autárquicos eram
mulheres, o que representa cerca de 20 por cento. Na nova Assembleia Municipal, em 61 elementos,
têm lugar apenas 15 mulheres.
por fernando pires

Se na constituição das várias listas, os partidos têm de cumprir
a lei da paridade, na liderança das mesmas a preferência pelos
homens é claramente superior às mulheres.
No concelho de Mirandela a excepção à regra, aconteceu precisamente na corrida para ocupar o lugar de presidente do Município no Palácio dos Távoras.
O anterior autarca e recandidato do PSD, António Branco, só tinha mulheres como adversárias. Júlia Rodrigues, pelo PS, Paula Lopes, pelo CDS e Eduarda Carvalho, representado a CDU.
Aqui o sexo feminino estava em clara maioria com 75%.

Já nos restantes órgãos autárquicos, a situação inverteu-se.
Na Assembleia Municipal, dos cinco cabeças de lista concorrentes, havia apenas uma mulher. Trata-se de Joana Oliveira,
do Bloco de Esquerda.
Nas 70 listas concorrentes às 30 freguesias do concelho, 58
eram lideradas por homens, ou seja, 83%, enquanto as mulheres só apareceram a encabeçar 12 listas, cerca de 17%.
O PSD, que tinha candidatos nas trinta freguesias, apresentou
apenas seis elementos do sexo feminino, como cabeças de lista, o equivalente a 20%.
www.revistaraizes.pt
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O PS tinha listas em 23 freguesias, sendo que as mulheres só
lideravam as candidaturas em 4 freguesias, cerca de 17,4%.
O CDS, que desta vez só tinha uma lista em 8 freguesias, apresentou duas mulheres na liderança, o que representa 25%
Já a CDU e o Bloco não tinham sequer mulheres a liderar as
suas listas nas juntas de freguesia.
No que diz respeito à nova assembleia municipal, vai ter 46 homens, cerca de 75 por cento, menos dois deputados que nos
últimos quatro anos. As mulheres passam de 13 para 15 e pertencem aos dois maiores partidos. O PSD vai ter 7, enquanto o
PS integra 8 mulheres deputadas.
Percentualmente, o PS é claramente o partido que aumenta a
sua representatividade feminina na Assembleia Municipal, já
que dos 23 deputados, 35 por cento são mulheres, contra apenas 22 por cento do PSD.
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Já nas Juntas de Freguesia, a representatividade das mulheres
é menor, ainda assim aumenta relativamente a 2013. Até agora,
apenas Cristina Passas, em São Salvador, representava o sexo
feminino na presidência de uma junta, dado que Lina Gomes,
em Mascarenhas, sucedeu a Mário Mesquita que abandonou o
cargo a meio do mandato.
Depois das autárquicas de 1 de Outubro, das 30 assembleias
de freguesia, passam a ser quatro as freguesias lideradas por
mulheres, o que equivale a 13 por cento, contra os 87 por cento
de homens.
Três são do PSD. Cristina Passas, que voltou a ganhar em São
Salvador, Cláudia Afonso, que venceu em Múrias e Luísa Deimãos que ganhou em Suçães. Há ainda Vanda Preciso que venceu em Lamas de Orelhão, pelo PS.

ofícios da memória

Já ouviu falar de escrinheiras?
Sabe para que eram usados os
escrinhos?
Nesta edição viajámos até Vimioso para lhe dar a conhecer o oficio dos escrinhos. Cestos
que ainda nos dias de hoje ficam bem em qualquer sala, outrora tinham outra serventia.
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Escrinhos serviam noutros
tempos para tentar chegar à Lua

Escrinhos eram cestos muito práticos feitos com palha centeia e casca de silva, antigamente
usados para guardar sementes e farinha, hoje mais para decoração. Por Vilar Seco, em Vimioso
dão-nos até a conhecer uma lenda que relata um episódio que usaram escrinhos para chegar à
Lua, será que conseguiram? A Raízes foi conhecer a história destes escrinhos.
por joana martins gonçaves
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Viajamos até à aldeia de Vilar Seco, no concelho de Vimioso,
por aqui ainda se fala com o sotaque mirandês, e os habitantes
são conhecidos por escrinheiros, mais à frente vamos perceber
porquê.
Somos recebidos por uma das escrinheiras de serviço neste
ateliê, Rosa do Nascimento, que apesar de só ter aprendido
esta arte há uns cinco anos, mostra-se muito à vontade a falar
do assunto. “Achei interessante esta actividade e decidi inscrever-me e começar aprender. É um trabalho demorado e acho
que é por isso que há poucos interessados, infelizmente”, conta
a escrinheira.

Escrinhos são feitos de
palha de centeio e silva
Rosa prepara o material para nos mostrar como se fazem então estes cestos, enquanto nos conta que antigamente era um
trabalho de homens como “não havia televisão as pessoas arranjavam com que se entreter e puxavam pela cabeça, ao contrário de agora”, lamenta.
A recolha de material para a confecção destes cestos tem que
ser feita na altura certa. “O centeio é recolhido no tempo da
ceifa, depois tem se tirar as sementes e guardá-lo num local
seco. Já a silva pode ser cortada em qualquer altura, desde que
não tenha rebentos. Depois é limpa, tiram-se os picos e o mio-

lo com uma faca”, explica Rosa enquanto exemplifica sentada
no ateliê do escrinho. Depois de limpa a silva, enrola-se a em
novelos largos e coze-se em água quente durante dez minutos.
Esta cozedura leva a que a silva fique mais resistente, para se
moldar melhor. Depois do material pronto começa-se então a
entrançar o centeio com a casca da silva.

A lenda dos Escrinheiros
que queriam ir à lua
Hoje os habitantes de Vilar Seco ainda são conhecidos como
os escrinheiros, há até uma lenda caricata. Há muitos anos
atrás, os habitantes tentaram ir à Lua, muito antes que os americanos, amontoando grande quantidade de escrinhos, uns em
cima dos outros para alcançar então a lua. Quando estavam
quase a chegar, viram que faltava um escrinho, mas não havia mais. Ficaram todos atrapalhados sem saber o que fazer,
eis que o Cabo de Polícia, homem de muita sabedoria, teve
uma ideia genial, dizendo que a situação era fácil de resolver,
retirando um escrinho debaixo e colocando-o em cima, sendo
fortemente aplaudido pelos presentes. Deitaram então mãos
à obra, e ao tentar executar a tarefa qual foi o resultado: ruiu
tudo!
Diz o povo que a real intenção era chegar a um queijo, o qual
foi confundido com a lua. Ou seja, ficaram a seco, nem queijo,
nem lua.
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Artigo de Opinião
tatiana Lima Faria
É professora de espanhol no Núcleo de Estudos em Línguas Estrangeiras (Universidade
de São Paulo), do Programa Formativo para Tradutores Literários (Casa Guilherme de
Almeida) e coordena o selo editorial da Malha Fina Cartonera que faz parte do Programa de Cultura e Extensão da USP. Conhecemos esta jovem brasileira e quisemos que
ela desfrutasse o máximo possível do que a região transmontana tem a oferecer e no
final desafiamo-la a contar a sua experiência aos leitores da Revista Raízes.

Crônicas de uma só saudade
Goreti e Joana: duas mulheres de se admirar para sempre
Tem gente que viaja em busca de paisagens, outros em
busca de sossego e descoberta e há um terceiro grupo
que viaja para observar a sua gente. Eu, me enquadro
nesse último grupo e Trás-os-montes foi um dos lugares
mais ricos em que estive, pois as pessoas que lá vivem
podem ser tão genuínas e verdadeiras que chegam a ser
uma espécie de livro vivo, onde estão escritos bons segredos e ensinamentos sobre a vida. Dentre essas pessoas estão duas mulheres que representam muito bem a
essência do povo português: a Joana Gonçalves e a Goreti Cadavez, carinhosamente conhecida como Titi, tia da
Cátia Barreira, outra mulher de muita fibra que tenho a
honra de ter como amiga.
Conheci a Titi em sua barraca em uma das merendadas
com a família reunida. Ela se dividia entre as conversas e
as risadas partilhadas e a atenção às demais mesas, com
a tranquilidade e respeito que lhe é peculiar. Notava que
sua presença era capaz de gerar tanta cumplicidade e
harmonia ao redor da mesa que quando ela se ausentava
todos, talvez sem darem-se conta, paravam a história na
metade e continuavam a comer, e somente seguiam com
a conversa quando ela voltava. A presença da Titi assemelha-se, certamente, ao que um regente de orquestra é
capaz de fazer, pois ela dá a harmonia e equilíbrio exatos
a todos que a rodeiam.
Minha avó portuguesa me dizia que, para um português,
era importante ter a mesa cheia. Cheia de comida e de
gente com quem conversar. O que não sabia era o que
se aprendia ao redor da mesa farta: aprende-se a escutar
e também a falar, a saber que não estamos sozinhos no
mundo e que, por isso, temos com quem contar e também a quem prestar contas sobre nossos atos e escolhas.
Por sorte, conheci a Titi e tive uma das melhores aulas
do que é esse Portugal profundo que preserva a família,
a honestidade, a genuinidade e a hombridade, pois, certamente, na barraca da Titi não só come-se bem, mas

aprende-se o que é ser gente.
Já a Joana Gonçalves a conheci na Imobiliária Mirandelense, entre papeladas, mamadeiras e links no computador com notícias da região abertos. Quando a vi pensei: está aí o exemplo do que é ser uma jovem mulher
portuguesa nos dias atuais, pois ela divide-se entre dois
trabalhos, um bebê de menos de 1 ano e a manutenção
de uma casa, e faz tudo isso com uma felicidade e leveza
ímpares.
Joana, por sorte, pertence à geração de mulheres que já
pôde ser o que quis e, ora contradizendo os estereótipos,
coisa que ela sabe fazer muito bem, optou por realizar-se
tanto no trabalho, quanto na vida pessoal. Não a conheci
sem o Rodrigo nos braços, muito menos antes de ser diretora editorial da Raízes, mas certamente ela não seria
mais feliz e realizada sem um dos dois.
Lembro-me quando me contou quando o Rodrigo chegou em casa, em pleno janeiro, e ela e Filipe, aprenderam, ou com o outro, a cuidar de um filho. Enquanto a
escutava, um filminho passava pela minha cabeça e as
algumas de minhas convicções caiam ladeira a baixo,
pois a opção pela maternidade consciente é, certamente, um dos maiores atos de crença na humanidade, de
generosidade e de amor e não exclui a realização profissional e pessoal, já que quando feita conscientemente,
potencializa a realização e o bem-estar em outros âmbitos da vida. Não sei se Joana pretende povoar a Aldeia de
Carvalhais, pois ela tem livre arbítrio suficiente para fazer
o que quiser da vida e reinventar-se quantas vezes quiser,
mas, sem dúvida alguma, está aí uma mulher capaz de
botar gente muito boa e especial no mundo. E pessoas
como Joana Gonçalves e Goreti Cadavez, assim como os
que lhe cercam, é o que faz essa região ser tão especial,
pois a verdadeira riqueza de Trás-os-montes é, sem dúvidas, a sua gente.

tatiana Lima Faria
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Vamos a vinhais
ao São martinho?
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10 a 12 de novembro 2017
PROGRAMA

10 - SEXTA-FEIRA
14H30 Magustão da “Família do Tio João”

12H00 Abertura da XII RuralCastanea

Espaço Agroalimentar | Restaurante | Espaços
Tasquinhas e Bebidas | Pavilhão do Castanheiro
Exposição de Raças Autóctones | Parque Aventura

Abertura do ﬁm de semana gastronómico da
castanha (Restaurantes aderentes)
14H00 XV Jornadas Técnicas do Castanheiro
(Local: Auditório da Casa do Povo)

14H30 Concurso de Mel da Terra Fria Transmontana
17H00 Animação Musical
17H30 Cerimónia de Inauguração da XII
RuralCastanea – Festa da Castanha
21H30 Espetáculo Musical

(Local: Tenda de Espetáculos)

22H30 7.ª Rota do Javali TT – Percurso Noturno
00H00 Animação Musical - DJ

11 - SÁBADO
09H15 XV Jornadas Técnicas do Castanheiro
(Local: Auditório da Casa do Povo)

10H30 7.ª Rota do Javali TT – Percurso da Manhã
10H30 Abertura da XII RuralCastanea
11H00 Concurso Concelhio da Cabra Preta de
Montesinho (Local: Mercado de Gado)
1 1 H 1 5 Animação musical
14H00 Concurso da Castanha
14H30 Jornadas de Apicultura

Local: Tenda de Espetáculos

15H00 7.ª Rota do Javali TT – Percurso da Tarde
15H15 Concurso da Doçaria com Castanha
(Local: Sala de Provas)

16H15
16H30
17H00
19H00
21H30
00H00

Concurso “Os Comilões de Castanha”
Animação Musical
7.ª Rota do Javali TT – Pista de Obstáculos
Animação musical
Concerto (Local: Tenda de Espetáculos)
Animação Musical - DJ

12 - DOMINGO
09H00 Rota Dos Castanheiros - Percurso Pedestre
(Início - Hospedaria do Parque Rio de Fornos)

10H30 Abertura da XII RuralCastanea
10H45 Animação Musical
11H00 Apresentação do livro da Prof. Dr.ª
Marisa Castro
12H00 Animação Musical
12H30 Cerimónia de Entrega de Prémios
14H00 Programa da TVI
SOMOS PORTUGAL
15H30 Chegas de Touros de Raça Mirandesa
(Local: Praça de Touros)

15H45 Animação Musical
20H00 Encerramento da XII RuralCastanea

(Local: Auditório da Casa do Povo)

HORÁRIO

Magusto no Maior Assador de Castanhas do Mundo
– Recorde do Guinness

DIA 10

DIA 11

15H30 | 22H00

11H30 | 16H00 | 23H00 11H30 | 16H00

ORGANIZAÇÃO
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Município de Vinhais

DIA 12

HORÁRIO

Abertura e encerramento do Pavilhão
da Castanha e Pavilhão Agrícola

DIA 10

DIA 11

DIA 12

12H00 /20H00

11H30 /20H00

10H30 /20H00

CONTACTOS

www. vinhais.pt
Tel. 273 770 300
Fax 273 771 108

3

PUB

perguntas a…
Luís Fernandes – Presidente da Câmara Municipal de Vinhais

O certame Rural Castanea - Festa da Castanha é já uma
referência nacional. Como tem sido esta evolução?
A evolução tem sido muito positiva. Podemos dizer que tem
tido um crescimento exponencial, afirmando-se cada vez mais
como uma feira de grande importância, no contexto local, regional e nacional, bem como, na nossa vizinha Espanha. Atendendo à relevância que este produto tem na economia do concelho, importa cada vez mais afirmar esta feira, mas sobretudo
este produto, que é a castanha.
Que novidades para este ano?
Mais do que novidades, gostava de realçar as várias atividades
que vão existir nos três dias do certame. Saliento as jornadas
do castanheiro e as jornadas de apicultura, que têm como objetivo valorizar cada vez mais estes produtos. No domingo, a
tarde vai ser animada pelo programa da TVI “Somos Portugal”,
e sábado, os nossos visitantes podem divertir-se no “Magustão
da Família do Tio João”, de referir ainda o concurso da doçaria
com castanha, a 7ªRota do Javali TT, o Concurso do Mel da Ter-

ra Fria Transmontana, o Concurso Concelhio da Cabra Preta de
Montesinho e claro o magusto no Maior Assador de Castanhas
do Mundo.
Vinhais tem muito mais para oferecer do que castanhas e
fumeiro, correcto?
Não há dúvida que as castanhas e o fumeiro são o “ouro” de
Vinhais, mas há neste concelho uma riqueza infinita e variada.
Muito há para ver e para visitar. A nível gastronómico, dispõe de
uma oferta diversa, que permite a todos que têm gostos apurados, paladares refinados e exigentes, encontrar a satisfação
plena de uma refeição única. As pessoas são sem dúvida o bem
maior do concelho. Depois, a vila de Vinhais tem pontos de visita obrigatórios, como o Parque Biológico, o Centro Cultural,
o Centro Interpretativo do Porco e do Fumeiro, a Casa da Vila,
entre muitos outros.
Por tudo isto e muito mais, o concelho de Vinhais, tem muito
para oferecer, para contar, e sabe receber como ninguém. O
melhor mesmo, é visitar Vinhais e descobrir esta terra maravilhosa.
www.revistaraizes.pt • Novembro • 37

Festa da Casta

é já uma r
Já tem planos para o São Martinho? Nos dias 10, 11 e 12 de Novembro convidamo-lo a
visitar a vila de Vinhais, no distrito de Bragança. Um convite irrecusável nestes dias deste
Outono tão desejado. Marque já na sua agenda e não perca a oportunidade de visitar pela
primeira vez ou então de revisitar Vinhais. Este é dos concelhos portugueses com maior
produção de castanha, anualmente saem entre 13 a 15 mil toneladas, tendo este número
vindo a aumentar devido ao investimento dos produtores locais na plantação de novos
soutos e nas tecnologias de produção. Durante estes três dias pode perceber o impacto
deste sector na região. Mas muitas outras actividades estão associadas à Festa da Castanha e este ano com uma novidade, se gosta de adrenalina vai ter que passar pelo espaço
aventura. Este espaço visa promover um novo Parque Aventura que irá abrir brevemente
no Parque Biológico, escalada e arborismo são algumas das actividades.
A Rural Castanea-Festa da Castanha de Vinhais pretende valorizar a castanha, promovê-la gastronomicamente e potenciar a sua produção. Muito mais que um mercado este
certame visa também apoiar a produção, mais uma vez vai discutir-se o sector nas Jornadas Técnicas do Castanheiro, onde o flagelo da Vespa do Castanheiro estará em cima
da mesa. Haverá também Jornadas Técnicas de Apicultura, outro sector que atravessa o
problema da seca.
Se ainda não sabe onde ficar na sua estadia em Vinhais sugerimos as casas de turismo rural, os equipamentos hoteleiros ou o Parque Biológico, onde garantimos uma experiência
inesquecível. Aqui, pode conhecer um leque diversificado de raças autóctones existentes
na região como o javali por exemplo. Local de passagem obrigatória em Vinhais. Durante
a Rural Castanea aproveite para visitar o novo Centro Interpretativo do Porco e do Fumeiro. Para além de poder comer castanhas assadas no maior assador de castanhas do
mundo, atribuído pelo Guinness World Records aconselha-se ainda a provar alguns dos
pratos típicos servidos no certame. Em tempo de castanha aproveite para provar todas
as iguarias confeccionadas com este fruto seco. Descobrir a bela e acolhedora vila de Vinhais, é descobrir também a sua gastronomia. Não vá embora sem provar o tão conhecido Fumeiro.

anha de Vinhais

referência
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Deslumbre-se
PARQUE BIOLÓGICO
O Parque Biológico de Vinhais e toda a área que o envolve
têm muito para oferecer. A começar pelo pólo principal. Aqui,
pode-se desfrutar de um leque diversificado de raças autóctones existentes na região bem como de uma riquíssima variedade de vegetação. Com uma piscina exterior biológica, o
Parque Biológico de Vinhais está localizado dentro do Parque
Natural de Montesinho. Aberto diariamente.

Passeio ao alto da Ciradelha
Este pólo consiste num miradouro com vista para uma esplêndida
paisagem. Apoiado por uma pequena construção de madeira (observatório), este espaço contém um suporte de informação (Ponto de
Biodiversidade ou Biospot) para ampliar o conhecimento dos visitantes. Com o intuito de não interferir nos vestígios arqueológicos aqui
existentes, este miradouro encontra-se assente num afloramento rochoso. Para os amantes dos lepidópteros (borboletas e traças), esta
é uma ótima área para se instalarem confortavelmente e observarem
os diversos tipos de borboletas que aqui vêm reproduzir-se. No pólo
da Ciradelha encontram-se abundantemente várias espécies que aqui
se concentram para encontrar o parceiro e acasalar, num fenómeno
denominado “Hill-topping”.

Gastronomia de excelência

Vinhais, apresenta uma gastronomia rica e variada, criada a partir
de produtos genuínos e naturais. Descobrir a bela e acolhedora vila
de Vinhais, é descobrir também a sua gastronomia, pelo que o visitante não poderá partir sem se deliciar com algumas das especialidades gastronómicas locais, com destaque para as saborosas sopas,
as deliciosas entradas, as casulas, os milhos (milho moído, podendo
ser confeccionado com tomate ou couve), os cuscus, o célebre fumeiro típico desta região e as magníficas sobremesas de castanha
acompanhadas com doces caseiros.
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Solar dos Condes de Vinhais
O solar dos Condes de Vinhais foi edificado na rua Nova, principal
eixo viário da vila. Trata-se de um monumento setecentista, exibindo na sua fachada todo o dinamismo barroco. O brasão pode ter
sido colocado após 1847, ao centro do alçado. Neste ano Dona Maria
concedeu o título de Conde a Simão da Costa Pessoa. Sendo nesta
altura palco de uma reestruturação, como forma de tornar o edifício
mais digno do título então adquirido pelo proprietário. É neste edifício que se situa o Centro Cultural dos Condes de Vinhais , um local
onde a cultura, a música e a arte estão relacionados, de modo a proporcionar aos visitantes momentos de comodidade, sofisticação e
alguma animação. Aberto Diariamente.
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Caminhar pela rota

da Terra Fria Transmontana
por joana martins gonçaves

O Outono demorou em chegar mas já podem ver-se e sentir-se as cores e os aromas da estação. Nesta edição sugerimos uma
visita à Terra Fria Transmontana. Já visitou?
Vale sempre a pena voltar no Outono, aqui nada se repete. Ao longo das próximas edições, iremos apresentar os quase
500 quilómetros do percurso da Rota, que atravessa os concelhos de Bragança, Miranda do Douro, Mogadouro, Vimioso e
Vinhais. Esta edição sugerimos o Troço 1 (ver na imagem) que se inicia na aldeia de Quintanilha e termina em Avelanoso.
Vamos caminhar?

De Quintanilha a Vimioso

Para nos orientarmos nesta rota,
acedemos ao site da Rota da Terra
Fria Transmontana, onde encontramos detalhadamente todos os passos de cada troço.
Partilhamos aqui o Troço 1 que neste caso se inicia em Quintanilha:
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Se iniciar a Rota em Quintanilha,
percorra o arruamento principal da
aldeia a partir da Igreja Paroquial.
Em algumas casas encontrará, ainda, no remate de portas e janelas,
lousas esculpidas com cronogramas
e motivos decorativos curiosos.

Transposto o dorso do interflúvio
(entre os rios) Maçãs-Caravela, desça pelo seu flanco poente ao longo
do lameiro, até próximo da confluência destes rios, mas não vire
para a fronteira, siga a estrada nacional no sentido oposto. O enorme

viaduto é a continuidade do A4 para a N122 em Espanha.
Nas proximidades deste cruzamento verá assinalada a
Capela de Nossa Senhora da Ribeira, um templo gótico
que merece visita, que também a mereceu da Rainha
Santa Isabel quando chegou a Portugal.
Tomando o rumo de Vimioso deparam-se as primeiras
casas da povoação de Rio Frio e por momentos, pouco depois, a silhueta distante da cidade de Bragança.
À esquerda, saída para Paçó, um pequeno aglomerado que se estende quase até à estrada e pouco depois
outro desvio para Paradinha. São aldeias
pequenas, empilhadas de xisto, com
uma nota comum que lhes marca a
diferença – a recorrente aplicação
de avantajados monólitos de
piçarra local para escorar varandas e firmar paredes. São
as “paelas” de xisto, recurso
antigo, em vias de extinção.
Continuando a estrada surge,
pouco adiante, o castelo de
Outeiro, alcandorado numa súbita proeminência que o eleva a
mais de cem metros da povoação
da falda que lhe tomou o nome. Aqui,
não hesite em desviar um pouco e ficará
deslumbrado com a inesperada aparição da
magnífica Igreja do Santo Cristo, uma prece barroca do

mais erudito cinzel, imponente no desterro da raia. De
um e outro lado da fronteira acolhe sentida devoção
e nunca as beligerâncias que separaram as gentes lhe
faltaram ao respeito. Aprecie a sua arquitectura, a sua
envolvência, a abóbada, os retábulos, a sacristia. A escassa distância pode visitar também a vetusta Matriz,
os antigos Paços do Concelho e o pelourinho do extinto município que aqui teve a sua sede. E se ainda lhe
sobrar tempo suba o monte até às ruínas do castelo
medieval. Só pela vista que daí se desfruta sentir-se-á
recompensado.
Tome de novo a estrada nacional rumo ao
sul, que corre sempre em planalto. Os
sequeiros de centeio e trigo são esparsos entre os pousios, muitos
cobertos já de mato rasteiro e o
arvoredo é escasso.
À direita, uma indicação para
o Santuário de S. Bartolomeu,
sobranceiro às escarpas do
Sabor.
Aproxima-se Argozelo, povoação grande, a maior do concelho de Vimioso, depois da sede,
que não desmerece, de facto, os
pergaminhos foralengos que a honraram. À saída da povoação, num outeiro a
nascente, há vestígios romanos de actividades
mineiras que atestam o interesse económico que este
local teve num remoto passado. Ponte dos Mineiros,

Vá
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sobre o rio Sabor, recuperada pela população local em memória
da extracção mineira de volfrâmio e estanho, que perdurou até
1986.
Aproxima-se Carção, terra de comerciantes, onde uma boa parte
da população descende de judeus que por ali se refugiaram no
final do século XV. A atestar a importância do legado judaico, o
brasão da freguesia inclui uma “mezuzá” e uma “menorá” (candelabro de sete braços, um dos mais antigos símbolos judaicos).
À direita, a curta distância, foi identificado um castro, um entre
muitos que cobrem esta região.
Passada a aldeia, inicia-se a descida ao rio Maçãs, com Vimioso à vista, a nascente. A estrada desenvolve um extenso gancho
a norte, a ganhar ponto contornando o Alto do Rebolo, onde o
Maçãs se enrosca a duzentos e cinquenta metros de profundidade. Transposto o Maçãs numa alta ponte construída no Estado
Novo há cinquenta anos, inicia-se a subida da margem esquerda tendo como cenário o magnífico vale encaixado do rio, que
corre para sul. Mantêm-se o fraguedo e a rusticidade do coberto
arbóreo, que varia e se densifica com a chegada ao coroamento da vertente, onde assenta Vimioso. No caminho fica para trás
a cultura de oliveiras em surribas individuais sobre as encostas
escarpadas. O solo, sempre xistento, apresenta-se agora mais
amarelado. Sobreiros e azinheiras, oliveiras e freixos são espontâneos, entre o mato rasteiro. Nos pontos mais elevados, pequenas manchas de pinhal e uma contínua expansão de castanheiro, em pequenas plantações ainda de tenra idade.
Antes de chegar a Vimioso desvie uma curta distância pela estrada de Mogadouro para subir à ermida da Senhora das Pereiras,
ereta no dorso do Maçãs-Angueira. Vale pela magnífica panorâmica, com amplas vistas sobre o quadrante austral.
Antes de prosseguir a Rota vale a pena referir que a 13 ou 14 quilómetros ficam as célebres Minas de Santo Adrião, uma jazida
de alabastro e calcário sacaroide já explorada pelos romanos e
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que conserva ainda quatro grutas com interessantes concreções
estalactíticas.
A Rota aponta agora a Avelanoso. Saindo de Vimioso encontrase, do lado esquerdo da estrada, o Parque de Campismo Municipal e um parque de merendas instalado num montado de sobreiros. O planalto estende-se coberto de mato e penedia, com
algumas intercalações de searas quando o terreno é favorável.
Junto à primeira indicação que se encontra à direita, para S.
Joanico, está localizado o Parque Ibérico de Aventura e a Porta
da Rota da Terra Fria, de Vimioso.
S. Joanico é uma povoação que se desenvolve sobre o Angueira, com uma curiosa ponte românica de cinco lumes. A segunda
indicação à direita é para Serapicos, aldeia sobranceira a um lameiro alimentado pelo mesmo rio. Para a esquerda fica Vale de
Frades, onde poderá visitar uma forja tradicional que em mirandês se designa por “frauga”, onde se afiam as “relhas”, ou pontas
de arado.
Todo este percurso se faz pelo vale do Angueira, incluído também na Rede Natura 2000 e particularmente distinguido por
constituir o último reduto de uma espécie rara de crustáceos,
o lagostim de patas brancas, muito apreciado na gastronomia
mas hoje dado como quase extinto.
Em frente, embora com pouca expressão na paisagem, elevamse as serras de Rompe e Barca de Mourigo, pequenas elevações
que quebram a monotonia do planalto e consubstanciam a demarcação fronteiriça no interflúvio Maçãs-Angueira.
Continuando a estrada, pela planura já ligeiramente modelada,
chama mais uma vez a atenção a festiva combinação pictórica
do intenso vermelho dos terrenos revoltos e do tom crestado
das searas. O mato rasteiro, alguns sobreiros e pequenos pinhais
dominam, até que se estende de novo a achada que se vai utilizando para criar novos soutos. E assim chegamos a Avelanoso,
junto à ribeira de Santa Ana.
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crónica cultural

Lídia Machado dos Santos

Licenciada em Línguas e Literaturas Modernas; Ensino de Português e
Inglês e Professores do Ensino Básico
Docente do Departamento de Português na Escola Superior de Educação
de Bragança
Autora do romance Os Filhos do (In)Fortúnio e da coleção infantojuvenil
Maggy, a Fada. Coautora do romance Terra D’ Encontros.

Conversas com a Velha (9)
O conjunto de crónicas cuja publicação a Revista Raízes agora inicia, e as quais a autora apelidou de “Conversas com a Velha”, pretende assentar numa base completamente transmontana fruto de uma investigação etnográfica apurada junto de pessoas que guardam um saber feito de experiências, segredos, saudosismo de um passado longínquo, rude, que ditou muito do que hoje somos enquanto transmontanos.
As crónicas serão publicadas individualmente em cada número da Revista Raízes e os dados recolhidos não
surgirão em forma de gráfico, mas imbuídos de um espírito romanesco.
Desafiamos, também, os nossos leitores a enviarem-nos sugestões ou ideias que preencham o seu ideário
transmontano para lmachadosantos2014@gmail.com.
Deixámos os degraus da escada abandonados à sua
sorte e recolhemos os corpos no calor da lareira ainda acesa no pedaço de chão batido, negro e calejado
que a cozinha destinava para o aquecimento da casa.
Aliás, ainda a única chama de calor existente na casa,
como, de resto mandava a velha tradição transmonta.
- O que mais lhe agradava cozinhar quando tinha a
pequenada a cirandar por aqui? – perguntei sem saber se iria obter alguma resposta, uma vez que via a
Velha já de púcaro na mão na direção da torneira, de
certo para preparar alguma pinga de chá para ambas.
- Oh, menina, – começou por dizer, sem grande interesse e aparentemente distraída do contexto que a rodeava – chabe, a gente não tinha mimos como agora a
canalha tem a tod’á hora, mas habia chempre alguma
coijinha boua pra nos afagar o estômago! Que pencha?
- Então, e que coisinhas eram essas? – ripostei para
manter a conversa acesa e quente como o calor acolhedor proveniente do lume que nos envolvia. Mais
uma vez tudo parecia conjugar-se para uma tarde de
cavaqueira bem passada!
- Às bezes inda oiço os meus piquenos, “Oh, mãezinha
facha lá os cuscos qu’estou com saudades”, e eu atão
lebaba o grão e trazia a farinha no burrico que eu tocaba e só fajia o cusco no berão porque o cusco prejisaba
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d’ar para checar só com o ar, sem o chol. E icho só no
verão com calor e bento quente, entende-me?
Entender, entender… eu não entendia grande coisa,
nem sequer imaginava o que iria sair dali. Fazer cusco? Seriam cuscos? O mesmo que eu costumava comprar? Enfim, mais valia deixar de lado a ideia de que o
dinheiro tudo compra. Na verdade, se algo havia entendido das já muitas conversas com a Velha era que,
no tempo da sua mocidade, o dinheiro substituía-se
por pão, cestas, castanhas, carne de porco… Como
ela tão bem dizia, – “ Tu dabas o que tinhas, eu daba o
que tinha e achim se compunha a bidinha”.
- Olhe, de manhazinha, inda mal o chol luzia, ia a cortar
um raminho de negrillheira que despois de bem lavadinho e aparadinho ia serbir para o meu cusco ficar inda
mais miudinho.
- “Mãe a chenhora qu’andou a fajer qu’está tão bermelha?” – recordava em voz alta a Velha como se ainda
estivesse a viver os tempos em que a criançada rebolava no ladrilho fresco enquanto procurava um qualquer canto para se esconder de quem havia ficado
com os olhos vendados pelo braço contra a parede
no último degrau da casa a contar até vinte se conseguisse a empreitada!
Entretanto, e porque o sol no início da tarde queima-

va, a Velha pegava na maceira de um metro e tal, resistente, e onde já se tinham perdido os quilos de cuscos
que ali fizera, e punha-lhe a farinha temperada com
sal e a água salpicada pelo raminho de negrillheira.
“Habia quem le pujesse obos, mas eu nunca los pus!”.
Mexer, mexer bem, e sempre para o mesmo lado, até
formar bolinhas. Depois, era estender uma toalha em
cima da cama e continuar a mexer para ajudar o cusco a secar.
Arrumava-se em saquinhos de pano ou de linho num
sítio seco – muitas vezes, na adega - e ali ficava um
ano, tal como o grão-de-bico e o feijão. “Não tinha
chienchia ninhuma!” O presunto, por exemplo, ficava
a secar também na adega, mas tinha de estar bem
salgadinho e untado com azeite e pimenta para não
ganhar bolor nem gosto.
- Mais tarde, ou inda antes d’o pôr a checar, tiraba ca-

rolas (o chisco juntinho) e punha-les açúcar e canela e
pega tu e pega tu e era chó comer!...
Cozinhava-os de muita maneira. Num estrugidinho
com azeite, cebola e água. Adicionava uma medida de cusco e era vê-lo crescer. Outras vezes, fazia-o
doce, cozendo-o num pouco de leite e açúcar.
- Alembra-me tão bem, um dia habia tanta nebe que
ninguém chaia de caja. Nesses dias, não chaíamos de
bolta do lume e atão eu resolbi-me a cojer um pouco de
cusco com leite e enquanto os meus o comiam eu fuime a lebar um tachinho às minhas primas ali no cimo
do pobo: – Garotas, trago-bos aqui um consolo – cusco
com leite! Mas, atão – disse a minha prima – habia de
te dar pra boa! Oh, choucheira, - disse-le eu - be lá se
não o comes!
Mimos…
Lídia Machado dos Santos
Este artigo foi escrito ao abrigo do Acordo Ortográfico
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Uma noite mágica
em Trás-os-Montes
No dia 28 de Outubro a pequena aldeia de Cidões, no concelho de Vinhais, vestiu-se novamente de
misticismo e magia e foi invadida pelo diabo, trasgos, deusas e druidas e outras figuras fantásticas
que garantiram a já habitual originalidade e animação da Festa da Cabra e do Canhoto.
texto Joana Martins Gonçalves
fotos Rui paulo

Em Cidões a noite das bruxas é iluminada por uma tradição
ancestral, de origem celta, que assinala “o fecho da estação
clara e a entrada na estação escura”. A Festa da Cabra e do
Canhoto tem vindo a ganhar nome de ano para ano graças
à Associação Raízes, formada por gente da aldeia que quer
levar longe o nome de Cidões.
Vivem cerca de 20 pessoas em Cidões durante todo o ano,
mas nesta noite centenas de pessoas rumam ao nordeste
transmontano sem abóboras, sem fatos de bruxas e festejam
a entrada na estação escura como manda a tradição ancestral. Druidas, deusas, plebeus, bailarinas, o diabo, e outras
figuras que contribuem para animar uma noite que fica na

memória de todos que por lá passam.
A organização começa cedo a trabalhar os cenários para
transformar momentos com o ritual do pôr-do-sol, o acendimento da fogueira, a produção da queimada e a queima do
cabrão, entre outros, em encenações fantásticas.
Nesta noite o acesso à aldeia está todo iluminado com tochas acesas que indicam o caminho. Seguimos as luzes e
chegamos ao recinto onde se realizam todos os rituais mágicos. Aqui se prepara a ceia, este ano foram cozinhadas 15
cabras machorras, ou seja inférteis, que representam neste
ritual a mulher do diabo. Um repasto que antigamente era
partilhado apenas pelos habitantes de Cidões mas que agora

é servido a todos os visitantes com a firme recomendação de
que todos devem comer.
Porque “quem da cabra comer e ao canhoto se aquecer um
ano de sorte vai ter”, esta é a crença que sustenta esta festa
ancestral. Acompanhar este manjar bebemos uma bebida
que aquece o corpo e alma: o “Ulhaque”, uma bebida “made
in Cidões”, à base de aguardente e ervas especialmente seleccionadas.

Lenha da fogueira tem que ser roubada
Manda a tradição que os rapazes da localidade roubem a
lenha pelas serras e a carreguem num carro de bois até ao
centro da aldeia. Uma fogueira gigantesca onde se coloca
um enorme canhoto, que simboliza o diabo. “Toda a gente
deve dar duas voltas à fogueira para afastar os azares e a má
sorte”, explica Maria João da organização.

Queima-se o Cabrão
A festa, preparada pelas pessoas da aldeia, conta também
com a participação do Agrupamento de Escolas de Vinhais,
responsável pela execução do bode gigante (com 3 metros),
que arde na fogueira. O bode, mais conhecido como cabrão
foi empurrado para as terríveis chamas pelas deusas, ajudadas por outras mulheres, que transportaram o “demónio

num carro de bois”. Por onde passou o diabo deixou um rasto de fogo, até chegar bem próximo da população causando
o terror e provocando a desordem total. Mais tarde, e como
manda a tradição, toda a aldeia foi virada ao avesso pelos
rapazes, já um pouco endrominados com o “Ulhaque”. Este
ano a Estrela Celta, com seis metros de diâmetro, foi colocada nas Fragas do Picote, do outro lado do rio Tuela e será
acesa (electrificada) a par do ritual do pôr-do- sol, uma ascensão da lua que maravilhou a assistência.

Poção mágica…
O druida, munido de um enorme caldeirão, preparou a poção mágica, “a queimada”, enquanto ecoa com voz grossa
e tenebrosa o esconjuro, próprio desta localidade. Assim se
afasta a má sorte.
“Em Cidões sempre pedimos nesta festa o afastamento da
má sorte e um ano bom de colheitas, de felicidade no seio
familiar, de harmonia, acreditamos no poder destes rituais
e numa altura destas em que a conjuntura do país nos traz a
todos deprimidos, nada melhor do que ir a Cidões, com convicção, com fé, e realizar cada um dos rituais para que possamos todos ter um ano cheio de prosperidade”.
Se este ano não foi até Cidões, para o ano não falte porque
parece que quem da cabra comer e ao canhoto se aquecer
um ano de sorte vai ter…
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à conversa com a pintora
FMaria Prosa

FMaria Prosa, pseudónimo de Fernanda Maria Fernandes Guilherme, vilarealense,
já expôs as suas pinturas no Museu do Louvre. Pinta desde que tem memória e em
entrevista à Revista Raízes dá a conhecer o seu percurso e o seu futuro.
Por Ana Carvalho

Como e quando surgiu o gosto pela pintura?
Fernanda Guilherme (FG): Desde sempre, mas principalmente a partir dos doze anos em que descobri o mundo
da moda que me despertou bastante, e comecei a fazer
vários desenhos. Comecei a fazer muitas pinturas essencialmente sobre corpo humano.
Foi apoiada pela família quando disse que queria ser
pintora?
FG: Não, nem por isso. Tínhamos acabado regressar de
França e eu disse à minha mãe que gostava de seguir Belas Artes. Infelizmente, como ela não dispunha de grandes recursos financeiros, e já havendo a UTAD em Vila
Real, acabou por me convencer a tirar uma licenciatura
em Português/ Francês. Esta licenciatura acabou por ser
uma mais-valia, porque ajudou-me muito no conhecimento da língua portuguesa e a literatura acompanha
muito o mundo das artes. Acabei por dar aulas durante
alguns anos e só mais tarde é que dei a volta à situação e
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fui para a área das artes.
Em Portugal, uma pintora consegue viver apenas da
arte?
FG: Não, é muito difícil. Eu própria também não consigo, por isso, para além de ter Academia de pintura, dou
também aulas de desenho e pintura, o que me permite
ganhar mais algum dinheiro e onde pontualmente vou
vendendo algumas telas. É muito duro, é muito difícil, é
um longo caminho onde é preciso ter muita força de vontade. É preciso lutar muito pelo sonho que temos, que é
continuar na arte e lutar por ele. Muitas vezes apetece desistir, pois isso não dá dinheiro e não somos valorizados,
mas no fundo o que precisamos é de apoio, o que muitas
vezes não é fácil encontrar.
A nível internacional a Maria já tem algum reconhecimento, sente que é mais valorizada no estrangeiro que
em Portugal?

FG: Sim, desde o ano de 2016 em que passei pela exposição em Paris sim, sinto que sou mais reconhecida lá,
até porque a visão deles sobre a arte é diferente da nossa. Aqui em Portugal, sobretudo numa cidade pequena
como Vila Real, não é tão fácil valorizarem um pintor. Em
Paris é um mundo um mundo muito à frente, onde dão
muito valor aos pintores, aos galeristas, aos críticos. Lá os
próprios pintores entreajudam-se, são muito unidos. Cá
sinto uma maior rivalidade, as portas fecham-se muito
facilmente. É verdade que também ainda não fiz grandes
exposições, mas sinto que muitas vezes somos desvalorizados e não dão realmente valor à arte.
Em 2016 esteve em Paris a representar Portugal, pode
dizer sucintamente o que aconteceu lá?
FG: Fui convidada em 2016 por uma associação da qual
faço parte, a AAAGP que convida, penso eu, os melhores
artistas que ela tem, juntamente com mais 28 pintores
portugueses representar Portugal, sendo que de Vila Real
fui a única, a expor no Musée du Louvre, no Carrousel du
Louvre, no Salão Internacional de Arte Moderna e Contemporânea-19º Edição onde conquistei um certificado
em “prata”. Apresentei uma obra nova, um auto-retrato
“Entre copas e espadas”, uma obra a óleo, onde retrato a
vida da mulher actual. Onde dou muito valor ao amor de
mãe, é uma tela dupla porque representa dois ases, do
lado do ás de copas temos o amor de mãe, o amor maternal o amor infinito, e no ás de espadas apresento uma
mulher guerreira, uma mulher obrigada lutar pelos seus
ideias, pelos seus sonhos. É um jogo duplo onde mostro
todo o valor da mulher e acaba por ser uma mensagem
universal.

Nessa exposição encontrou pessoas importantes ligadas ao mundo da arte e recebeu da parte deles elogios
muito gratificantes, certo?
FG: Nessa exposição tive a sorte de me cruzar com duas
pessoas bastante importantes ligadas ao mundo da arte,
e talvez também por isso a minha obra tenha sido tão
acarinhada e ganho um especial destaque em relação às
outras. Mr Jean-Paul de Berny (Presidente da Academia
das Artes, Ciências e das Letras de Paris e Cavaleiro da
Legião de Honra Francesa), passou pelo nosso stand no
salão e ao ver a minha obra ficou admirado. Considerou
a minha obra magnífica e quis apresentar-me a uma outra pessoa, que era Mr. Georges Levy (Comissário do salão
nobre do Museu do Louvre e dono das melhores casas
de arte em Paris, bem como Editor das maiores revistas
de Arte em França, tal como “La Gazette des Arts”). Também ele considerou a minha tela como algo muito belo,
deu-me o seu cartão com os seus contactos pessoais e
disse que dentro de um ano me queria na galeria dele.
Também estava presente Fabienne Thealdy (uma conceituada critica de arte), sendo que também ela elogiou o
meu trabalho. Só nesse momento me apercebi que estava perante o rei das artes e havia sido convidada para
trabalhar com ele, na sua galeria de Arte em Paris.
Ao ver as suas obras, constatamos que a Maria é uma
pintora versátil, é por opção ou obrigação?
FG: Acabei por ser por causa da parte comercial. Até hoje
fui “obrigada” a fazer um bocadinho de tudo para vender,
para chegar ao público e poder ganhar algum dinheiro.
No entanto, tenho uma preferência pelo figurativo, gosto
de retratar expressões, emoções, causas (principalmente
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360º

Nasceu em São Tomé do Castelo – Vila Real, em Portugal, a 16 de Junho de 1973.
Adquiriu seu nome artístico FMaria Prosa em que, “Prosa” se deve a uma herança familiar maternal de 5 gerações.
Com 2 anos de idade parte para França, com seus pais e regressa com 17 anos de idade, em 1990 à sua terra mãe.
Concluiu os estudos secundários no Liceu Camilo Castelo Branco, tendo de seguida, frequentado uma licenciatura
em Ensino de Letras na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real e chegou a leccionar Português e
Francês.
Em 2003, entra para a Academia de Artes de Maria Luísa Faria, em Vila Real.
Após conclusão dos seus estudos artísticos, cria o seu próprio espaço de trabalho, tendo aberto em 2004, o seu
primeiro atelier, em Vila Real.
Em 2007, abre o seu espaço Atelier Mariana, atelier e galeria de desenho, pintura e outras artes, em Vila Real que
acabou por fechar.
A 13 de Novembro de 2016, fecha o seu primeiro atelier de pintura Atelier Mariana para abrir uma Academia de Artes
e Letras - Prosayk, em Vila Real, onde trabalha presentemente e dá aulas de pintura.
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“É um longo caminho
onde é preciso ter muita
força de vontade”
crianças), e o meu próximo grande trabalho em Paris será
sobre este tema.
Para além de pintar também dá aulas de pintura, gosta
de o fazer?
FG: Adoro. Dou aulas de desenho técnico e desenho livre
e aulas de pintura, de preferência de aguarelas e pintura
a óleo, que são os meus preferidos. Mas procuro explorar
ou pouco de tudo. Tenho aprendido muito com os meus
alunos, porque aprendemos muito com eles. Existem
sempre ideias novas. É maravilhoso.
Se amanhã pudesse fazer uma exposição com os seus
quadros em qualquer lugar do mundo, qual seria a sua
primeira opção?
FG: Pergunta difícil! Mas talvez Paris porque foi o lugar
onde fui mais valorizada. Mas adorava expor do norte a
sul do nosso país, ainda não tive essa oportunidade, mas
gostava muito de mostrar aquilo que é nosso, o que é nacional e porque eu sou o nosso, eu sou portuguesa, nasci
em Portugal e tenho muito orgulho em o ser. Qualquer
convite para expor em Portugal será bem-vindo.
Existem projectos para o futuro próximo que possa revelar?
FG: Sim, para além da exposição que farei na galeria de
arte de Mr. Georges Levy em Paris, também fui convidada a participar novamente na exposição do Museu do
Louvre, já este ano também o fui, mas por falta de apoios
acabei por declinar o convite, mas em 2018 espero conseguir apoio para poder estar presente e representar o
meu país. Tenho muitos outros convites para expor no
estrangeiro ainda não o fiz por não ter disponibilidade

financeira, estamos a tentar tratar disso através de ajudas de pessoas maravilhosas, que acreditam em mim e
no meu trabalho. Assim que conseguir algum dinheiro,
vou tentar agarrar essas oportunidades e arriscar porque
tenho muitas coisas em vista.
E o que espera do seu futuro enquanto pintora?
FG: Nada de especial, quero continuar a explorar o meu
talento, quero que as pessoas olhem mais para mim e
para o que eu faço. Quero crescer com aquilo que eu faço,
quero partilhar, quero que um dia alguém se lembre que
eu passei por aqui, alguém que sempre acreditou muito
na vida, nos sonhos, na arte, porque eu sou uma artista
de verdade, porque vivo de manhã até à noite para a arte,
pinto todos os dias, dedico a minha vida à arte. Não sou
uma artista só de hobbies ou passatempo, a minha vida é
mesmo arte desde que deixei de ensinar literatura. O que
pretendo no fundo é crescer com a minha arte cada vez
mais, sentir-me bem com ela e saber que um dia a minha
arte agradou a alguém já será muito bom. Gostaria de ser
um exemplo para alguém.
Sente que já disse tudo, ou tem algo que pretenda
acrescentar?
FG: Dizer que talvez as pessoas não devem de deixar de
acreditar nos artistas, não só na pintura, mas em todas
as áreas. Porque os artistas são importantes para a sociedade, eles fazem este mundo mais belo. Viver da arte
é muito difícil, mas existem pessoas que adoram a arte e
podem ajudar. Faço um apelo aqueles que amam a arte e
que realmente se interessam por ela que ajudem os artistas, seja de que forma, mas ajudem…porque os artistas
são a história de uma nação e do mundo.
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histórias e lendas

A Pata do Diabo
por joana martins gonçalves

Bem perto de Alijó, na aldeia de Franzilhal os mais antigos contam que o diabo já por ali passou há umas centenas de anos, e que deixou a sua marca numa fraga.
Reza a lenda que o diabo visitou a aldeia de Franzilhal,
andava à solta fazendo todas as patifarias que lhe apetecia, sem que houvesse forma de o deter e assustando os
que moravam naquela terra.
Desesperados já não sabiam o que fazer para voltar a ter
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paz, pois o diabo atazanava as suas vidas todos os dias.
De forma a voltar a ter as suas tranquilas vidas, os populares de Franzilhal decidiram por mão à obra. Pensaram
na construção de uma ermida ou capela. Juntaram-se
todos e conseguiram dinheiro para a edificação de uma
igreja para afastar o demónio através da religião. Mas o
dinheiro não chegou e não conseguiram terminar a capela.

O desespero continuava, o diabo visitava a aldeia todas
as noites para os assustar. Decidiram pedir ajuda ao pároco local, lembraram-se e meteram pés ao caminho e
foram a Alijó falar com ele.
Correspondendo aos seus desejos, considerando a justeza da solicitação, o abade emprestou-lhes uma das
cruzes lá da igreja. E então juntaram-se todos e quando
o diabo vinha por ali lançado para lhes infernizar a vida
foram pôr-se no caminho dele com a cruz, todos cheios
de medo. O diabo conforme olhou para a cruz assustouse, desatou a correr e foi de tal maneira que já nem sabia
por onde ia. E como aquela fraga estava ali no meio, ele
pôs a pata com tamanha força para saltar e se ir embora,
que ainda lá está agora.
E as pessoas de lá dizem: através da fé é que se consegue
vencer o demónio.
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make-up

FALL/WINTER 2017:
TENDÊNCIAS DE
MAQUILHAGEM!
margarida
geraldo

Num período em que a moda e beleza caminham a par, muita da inspiração da maquilhagem vem das passerelles. Pessoalmente, gosto
de estar a par das tendências, adaptar o que é apresentado em contexto desfile à realidade e, o mais importante, adequar a tendência à
pessoa (e não o oposto).
Nesta estação podem contar com um misto de diversão, cor e glamour. Ainda assim, manter a individualidade do estilo na multidão de
tendências é, para mim, a maior delas!
Seguem-se algumas das tendências em voga neste Outono/Inverno
ajustadas à maquilhagem de dia-a-dia.
1.FRESH FACE - Nada de novo até aqui! Rosto cuidado, pouca cobertura, iluminação em pontos estratégicos (ver edição anterior), tons
claros e subtis
2.GLOSSY LIDS - Este efeito pode ser conseguido com produtos específicos ou com um simples gloss de lábios aplicado sobre uma
sombra.

Margarida Geraldo, natural de Mirandela. Tirou o curso de maquilhagem profissional especializado
em maquilhagem de beleza. A maquilhagem de beleza fascina-me
pela sua subtileza, pormenor e,
sobretudo, pela proximidade com
o cliente. Em cada maquilhagem
coloca um pouco de si!

3.METALS - As sombras e os batons metalizados estão em voga. Para
conseguir este look basta escolher produtos com acabamento metalizado.
4. BOTTOM HEAVY EYES - Esta tendência consiste em esfumar com
lápis ou sombra escura a linha inferior das pestanas, exagerando um
pouco.
5. GRAPHIC EYES – Este tipo de tendência tem influência da geome-

tria e é mais usual em maquilhagem de editorial. No entanto pode ser adaptado por quem gosta de eyeliner gráfico e
irreverente.
6.SNOGGED LIP - Lábios pouco desenhados, batom depositado no centro e a periferia bem ténue. Este efeito pode ser
conseguido depositando batom no centro e ‘’puxar’’ para as extremidades. Aplicando gloss no final vai dar o aspecto da
foto.
7.GOTHIC LIP - Na maquilhagem de editorial utiliza-se mesmo o preto. Para maquilhagem de dia-a-dia há opções como
o burgundy, castanho ou roxo e todas as variações destes tons. Delinear e preencher o lábio com lápis é fundamental
para maior precisão e durabilidade.
8.BLUSH BOMB - Tendência giríssima e divertida para quem gosta de blush! Basta escolher um tom rosado e aplicar
desde as maçãs do rosto até às têmporas. Pode até ser aplicado nos olhos como sombra para criar harmonia. Contudo,
no dia-a-dia não sejam demasiado generosas!

Para aprenderem tudo sobre auto-maquilhagem visitem https://www.facebook.com/MargaridaGeraldoMakeup/ e https://www.instagram.com/margaridageraldo.mua/ onde podem encontrar toda a informação
sobre Workshops bem como outros conteúdos de beleza!

moda

IN VOGUE
SIlvia
Tem 36 anos é natural de Bragança casada e mãe.
O gosto por moda sempre esteve vincada na minha vida , em 2010 abri um
espaço comercial dedicado ao sector
da moda , hoje tem o nome CHIADO
N 4 - BRAGANÇA. Tem sido um desafio
constante, cada colecção é uma paixão.
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Prepare-se para comandar a moda desta estação.
As influências latinas dominam a estação com a sensualidade dos folho a
movimentarem-se em todas as ocasiões, idades e estilos.
O Dress Code é acima de tudo a elegância e feminilidade dos vestidos.
Mais descontraídos ou sofisticados, os vestidos afirmam-se como peça
Queen desta estação.
Let´s have a fum , como usar o novo Vintage de uma forma audaz e original ? A fórmula está em misturar padrões ,adicionar volumes e rematar
com aquele toque dos óculos XXL .
Na loja CHIADON4 temos todas estas tendências disponíveis para si .
FICA A DICA .

PUB

Licença AMI 6177

Artigo de Opinião

Agostinho Beça
Nascido em Mirandela, é licenciado em Engenharia
Florestal, pós-graduado em Gestão Cinegética e
Turismo de Natureza e mestre em Gestão de Recursos
Florestais.
Técnico da Direcção Regional de Agricultura e Pescas
do Norte, exerce, actualmente, funções de assessor da
Direcção.

INFRA-ESTRUTURAS LINEARES
versus
BIODIVERSIDADE

Há já alguns anos que este assunto me preocupa, sobretudo desde a construção do Itinerário Principal PortoBragança (IP4), hoje melhorado e transformado em Auto-Estrada Transmontana (A4). Também os canais de
irrigação provenientes da Barragem do Azibo são, para mim, motivo de inquietação por motivos semelhantes.
Fala-se agora da construção de ligações rodoviárias em áreas classificadas – Vimioso-Outeiro e Bragança-Portelo
continuando para Puebla de Sanábria –, discutem-se as possíveis implicações na conservação de biodiversidade
e fico ainda mais apreensivo pensando nos desmandos que podem vir a ser cometidos em face da enorme
pressão que certamente será exercida em nome do progresso… Sim, já conhecemos o discurso de que temos de
dar prioridade ao conforto das pessoas e só depois pensar no meio ambiente! Mas..., mas... e mais um longo mas...,
SEM VIDA ANIMAL e VEGETAL (biodiversidade) NÃO HAVERÁ VIDA HUMANA a longo prazo...!!!

O número de animais encontrados mortos (afogados) em
canais de irrigação é extraordinariamente diversificado
e muito mais elevado do que normalmente se imagina!
Além de animais domésticos, cães, gatos, ovelhas e
cabras, muitas espécies bravias como javalis e corços e
também os de pequeno porte, como as lebres, coelhos
e até perdigotos e espécies protegidas vão aparecendo
com muita regularidade nestas autênticas “armadilhas”.
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Já a questão dos atropelamentos em vias rodoviárias ou
ferroviárias é bem conhecida de todos e deve, em meu
entender, merecer igualmente toda a nossa atenção. É
que, além da perda das vidas dos animais, é também a
segurança pública que está em causa…
E, com um sincero pedido de desculpa aos leitores e
às minhas queridas amigas Directoras da Raízes, por
deixar este artigo algo incompleto [terá continuação
na próxima edição, se tal me for permitido...?!], termino
referindo apenas o seguinte: Construam-se muitos
mais “Aproveitamentos Hidroagrícolas”, “Perímetros
de Rega”, rodovias e afins, mas faça-se tudo com o
máximo respeito pelas normas de conservação das
espécies animais e vegetais... Em meu entender é
perfeitamente possível conciliar os diferentes interesses
em presença e há soluções técnicas para o problema,
falta apenas vontade política da parte dos decisores.
Sobre o mesmo tema, deixo um texto publicado em 1101-2006, num espaço de discussão da internet – Portal
de Santo Huberto – e que me parece ainda muito actual.

(...) É interessante verificar a importância dada a este problema, bem como as soluções apresentadas.
Algumas nunca nos teriam ocorrido!
Na verdade, penso que, com este diálogo/reflexão, não iremos propriamente resolver o problema, mas
podemos eventualmente estar a dar um contributo, alertando algum decisor, sentado algures frente a um
computador… e se baixarmos simplesmente os braços é que não o resolveremos mesmo! Efectivamente,
só com a participação activa de quem se preocupa com os problemas é que se pode mudar o estado das
coisas. Não basta lamentarmo-nos, reunidos em tertúlias fechadas, num diálogo de surdos entre caçadores,
dizendo mal de tudo e de todos (perdoem estes lugares-comuns). Louvo a atitude dos responsáveis da
Federação de Caça e Pesca da Beira Interior, por já terem actuado e chamado a atenção da imprensa.
Mas, continuando na análise do problema insisto que, tanto no que diz respeito aos canais de irrigação
como quanto a auto-estradas e vias rápidas, a solução mais adequada parece ser a das passagens aéreas
e inferiores, associadas à rede de protecção, pelas razões que passo a expor e que não são mais do que a
minha opinião quanto a este assunto.
Esta solução permite minimizar eficazmente o efeito de barreira e fragmentação da paisagem que ambos
os tipos de estruturas constituem, normalmente ao longo de muitos e muitos km. O problema não é apenas
o facto de os animais caírem no canal e afogarem-se (ou serem atropelados, no caso das estradas), mas
também, e não menos importante, é a dificuldade de dispersão dos indivíduos e de comunicação entre
diferentes áreas de ocorrência. Veja-se, p. ex., o problema da consanguinidade que afecta as populações
de lobos (e de outros mamíferos) na zona do Douro-sul, isoladas pelo IP5 (ou A25?).
Por outro lado – e insisto também – seria um grave erro técnico projectar canais de irrigação com
qualquer elemento causador de “perdas de carga” nos caudais, como os degraus ou as saliências rugosas.
Quanto a este aspecto, penso que devemos entender a visão economicista dos técnicos de hidráulica, na
medida em que a gestão da água assim o exige. Devemos sim é reivindicar a minimização do impacto
que essas estruturas provocam na conservação da biodiversidade, através de soluções de consenso e com
financiamentos provenientes de fontes a encontrar.
A ideia de sifões (para abastecer bebedouros fora dos canais) não me desagrada, até porque não iriam
causar grande diminuição dos caudais, nem provocar perdas de carga. Contudo, continuaria por resolver o
problema da fragmentação da paisagem…
A terminar, quero ainda dizer que não me parece muito mais dispendioso se, em novas construções, fosse
projectado um canal (ou estrada) com algumas passagens aéreas e, de onde em onde, seguisse em ponte
(ou viaduto), permitindo a circulação da fauna por baixo. Mais caro já seria introduzir nas construções
existentes esses elementos de minimização do impacto negativo, mas mesmo assim penso que valeria a
pena.
Este é um tema ao qual vou dedicar mais atenção.
Cordiais saudações a todos e continuemos, assim, esta troca de ideias (pode ser que alguém que manda
nos oiça!)
agostinho beça
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desporto

Corrida
solidária a
favor dos
bombeiros
com a
madrinha
Rosa Mota

Por fernando pires

O Ginásio Clube Mirandelense (GCM), em parceria com a
Associação de Atletismo de Bragança, promoveu, no passado dia 15 de Outubro, a primeira corrida solidária com
o Objetivo de angariar fundos para os bombeiros voluntários da cidade do Tua.
A iniciativa, que incluiu uma prova de atletismo, com
uma distância de 10 quilómetros, e uma caminha de
quatro quilómetros, contou com a participação de mais
de uma centena de pessoas. “Nunca pensamos ter tanta
gente. Já estou a articular com a Associação de Atletismo
um calendário de provas para 2018. Vou fazer tudo para
tornar esta corrida, ma das melhores a nível nacional”,
conta José Pina, antigo campeão do mundo de Kickboxing e líder do GCM.
Um gesto aplaudido pela madrinha da prova, a antiga
campeã olímpica e mundial da maratona. “Os bombeiros precisam de toda a nossa ajuda e devemos apoiar em

tudo que estiver ao nosso alcance”, refere Rosa Mota que
elogia a dinâmica desportiva de Mirandela e fez questão
de sublinhar a importância de praticar desporto.
“O exercício físico é fundamental para o nosso dia-a-dia,
embora em saiba que em Mirandela não faltam actividades, desportos para toda a gente participar”, conta.
Também o comandante dos Bombeiros de Mirandela,
aplaude o gesto e mostra-se agradecido. “É uma iniciativa de louvar e penso que devia haver mais”, disse Edgar
Trigo.
Rui Mila, do Ginásio Clube de Bragança, venceu em masculinos e Carla Santos, de Vila Flor, em femininos.
Esta Corrida Solidária contou com participantes de várias
localidades do norte do país, como Porto, Santa Maria da
Feira e Bragança. A inscrição era de 10 euros, com uma
percentagem a reverter a favor dos soldados da paz.
No final, houve ainda uma mega-aula de aerokick.
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Transmontano no Ironman Barcelona
Alexandre Dias é natural de Vimioso e é o primeiro atleta português com Esclerose
Múltipla a completar o “IronMan”, uma das provas mais duras que existe e inclui
natação, ciclismo e corrida. A prática de desporto tem sido a grande arma de Alexandre Dias para combater a doença.
Por joana Martins gonçalves

Um verdadeiro exemplo de superação, Alexandre Dias
tem 32 anos e nadou quase quatro quilómetros, pedalou
180 quilómetros e correu uma maratona, isto tudo em
menos de 15 horas. A competição decorreu em Calella,
perto de Barcelona.
O atleta dedicou-se à prática de desporto para combater
a esclerose múltipla, doença sem cura que lhe foi detectada há sete anos.
Parece impossível, mas há alguns anos, Alexandre pesava 116 quilos e os episódios de fadiga eram diários. Hoje
pesa 87 quilos, começou por correr 3 km diários “respeitando o corpo” e não tardou a participar numa maratona
de 42 km. O plano de treino e alimentação é traçado em
conjunto com o seu médico e uma nutricionista.
Tudo tem sido um desafio para o atleta, até o facto de ter
aprendido a nadar há apenas dois anos.
Alexandre Dias trabalha no projecto EM Força que pretende alertar a esclerose múltipla através do desporto,
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O que é a Esclerose Múltipla?
A EM é uma doença crónica, inflamatória e degenerativa, que afecta o Sistema Nervoso Central (SNC). É
uma doença que surge frequentemente entre os 20 e
os 40 anos de idade, ou seja, entre os jovens adultos.
Afecta com maior incidência as mulheres do que os
homens.
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DESEJAMOS UM FELIZ NATAL
E UM PRÓSPERO ANO NOVO
A TODOS OS NOSSOS
CLIENTES E AMIGOS!

POSTO 1

POSTO 2

POSTO 3

ALTO DAS CANTARIAS,
ZONA INDUSTRIAL
5300-107 BRAGANÇA
TELEFONE: 273 304 420
TELEMÓVEL: 933 910 085
FAX: 273 304 429

RUA ENG. AMARO DA COSTA
5300-146 BRAGANÇA
TELEFONE: 273 331 317
TELEMÓVEL: 912 544 413
FAX: 273 331 317

RUA SÃO SEBASTIÃO
5225-121 SENDIM
TELEFONE E FAX: 273 739 147
TELEMÓVEL: 967 123 098

E-MAIL

EFEITOIMPULSIONADOR@GMAIL.COM

Artigo de Opinião

Sexo
com

nexo
Voyeurismo
Ao reflectir sobre o tema deixei-me envolver por esta
questão: “…que Marilyn Monroe não atiçava o voyeurismo alheio?”. O voyeurismo é considerado uma parafilía.
Remete-nos para comportamentos sexuais que se desviam do que é geralmente aceite pelas convenções sociais, muitas vezes associados a comportamentos muito
diferentes e com diferentes níveis de aceitação social.
Apresentam uma tendência para observar, às escondidas, cenas íntimas ou eróticas protagonizadas por outras
pessoas, com o fim de se obter prazer sexual, por vezes
apresentam curiosidade mórbida com relação a aspectos privados ou íntimos da vida de alguém. O voyeurismo envolve o acto de observar indivíduos, sem que estes
suspeitem que estão a ser observados. Normalmente, as
pessoas observadas estão nuas, a despirem-se ou em
actividade sexual. O acto de observar serve a finalidade
de se obter excitação.
Num documentário sobre a vida de Hugh Hefner, criador
da revista Playboy, este mostra para os puritanos da época, que o que é bonito é para se mostrar e ser apreciado
por todos nós. Para a época, marcou a diferença e deixou
legado na vivência da Sexualidade. Sabemos que o mundo da fantasia bebe da intimidade e do desejo das nossas pulsões. Difícil tarefa conhecê-las verdadeiramente,
um desafio para cada um, uma de nós! De facto, o belo
desde sempre foi cortejado pelos olhares alheios. Não
existe qualquer problema, desde que esse olhar não interfira com a liberdade do outro. O voyeurismo não tem
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António Américo
Salema
Natural de Torre de Moncorvo, distrito de Bragança,
é Terapeuta Sexual pela Sociedade Portuguesa de Sexologia
clínica. São várias as suas experiências ao serviço da
região. Neste momento, atende os pacientes no seu
consultório em Mirandela. Dinamiza conferências,
conversas, tertúlias levando a sexualidade ao debate
em vários contextos da sociedade, nomeadamente na
região Norte do País.
Também exerce sexologia clínica no Hospital Terra
Quente em Mirandela.
Nesta edição convidou um arquitecto e artista plástico
transmontano para dar a sua perspectiva artística do
amor.
fronteira e abre as portas do desejo para a intimidade
de um outro. Aí reside o problema, no momento em que
interfere com a privacidade alheia, pois o voyeur considera normal ou sem consciência de tal comportamento.
Mas, como refere Hugh Hefner o olhar desperta sentidos
“o fruto proibido o mais apetecido!”, e alimenta o mundo
o desejo incontrolável desenhando cenas eróticas e íntimas onde os protagonistas são outras pessoas.
Mundo íntimo violado, aí se prende o pecado.

António Américo Salema
Sexólogo Clínico
psicoterapias@hotmail.com
telm. 960 089 464

FIM-DE-SEMANA

PUB

NA

MONTANHA

ALFÂNDEGA DA FÉ

VAMOS

ONDE

NUNCA

FOSTE

16 DEZEMBRO

09h00 | Brieﬁng
09h15 | Formação Sobrevivência
na Montanha
13h00 | Almoço transmontano
14h30 | Orientação (carta militar e bússola)
18h00 | Orientação de Precisão Noturna
20h00 | Jantar transmontano
21h30 | Serão à fogueira

17 DEZEMBRO

07h15 | Caminhada ao Nascer do Sol
com “mata-bicho”
08h30 | Caminhada aos Grandes Lagos
14h30 | Almoço transmontano
15h00 | Fim do Programa

INSCRIÇÕES/INFORMAÇÕES
Inscrições até dia 10 de dezembro de 2017

Naturthoughts – Turismo de Natureza, Lda.
T | 919 310 675 * @ | geral@naturthoughts.com
Naturthoughts-Turismo-de-Natureza

.

Casa da Cultura Mestre José Rodrigues
T | 279 460 020 * @ | cca.geral@gmail.com
cca.alfandegadafe

Localidade: Cerejais (Alfândega da Fé) | Fundação Cónego Manuel Joaquim Ochôa
Coordenadas GPS:
Latitude: 41.290960
Longitude: -6.924441
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10 a 12 de novembro 2017
ORGANIZAÇÃO

Município de Vinhais

PARCERIAS

Mel

AGRUPAMENTO DE PRODUTORES
DO "MEL DO PARQUE"

Associacão dos Apicultores do
Parque Natural de Montesinho

Associação Agro-florestal e
Ambiental da Terra Fria Transmontana

CNCFS
Centro Nacional de
Competências dos
Frutos Secos

