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EDITORIAL
Para onde queremos ir
Após um ano de tormenta por via de uma pandemia que arrasou o mundo, merece a pena
reﬂetir sobre o quanto as nossas coletividades são importantes no nosso meio, assim como
importante é a necessidade de todos nós as alimentarmos para que elas nos alimentem a
alma.
S. Mamede Ribatua tem atualmente cinco Associações (seriam seis com os extintos
Bombeiros): A recentemente constituída Marcha de Ribatua, o Grupo de Cantares de
Ribatua, o Grupo Dramático Ribatuense, a Banda Filarmónica e a Associação Santo
Mamede. Cinco associações requerem mais de cinquenta pessoas nas listas dos Órgãos
Sociais, o que para uma comunidade como a nossa, com o tempo, será uma tarefa quase
impossível de concretizar, o desinteresse coletivo fará o resto. É neste ponto que a
substância não funciona = a falta de interesse /ócio da maior parte da comunidade. Neste
contexto poderíamos atribuir, pela negativa, prémios a vários grupos: ao não pagador das
quotas por desinteresse ou porque tem este ou aquele problema relativamente a isto ou
aquilo; ao ausente; ao difamador; ao egocentrista; ao não tenho tempo; ao faz tu porque tu é
que sabes.
Sem a união proativa para deﬁnição de um rumo estratégico para as nossas associações
que, por exemplo, poderá passar pela fusão de algumas delas, sinceramente, na minha
modesta opinião, corremos o risco de extinção.
Se deixamos que as portas se fechem elas ﬁcarão trancadas e diﬁcilmente voltarão a abrir e
depois vem a lamúria “tudo acaba nesta terra”
Desejo a todos Boas Festas e um Ano Novo 2021 com uma nova esperança.

António Rocha
- Presidente da Direção -

Fonte:
https://populacaodistritodevilareal.jimdofree.com/alijó-1/as-freguesias/
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FORAL DE S.MAMEDE DE RIBATUA
Em nome de Deus. Saibam todos por este documento escrito que nós, Martinho arcebispo
de Braga pela permissão de Deus, e com o con¬sentimento e autoridade do nosso capítulo, a vós
habitantes de S. Mamede e vossos sucessores passamos este documento jurídico (foral)
que vos dá direito perpétuo sobre o nosso couto de S. Mamede de Ribatua com todos os seus
termos novos e velhos, fora a igreja com suas heranças e pertenças e fora ainda a pescaria que se
chama Cachão das Lajes Más que retemos para nós. Damos porém e vos concedemos este Couto
nas seguintes condições e contrato, isto é, que vós, exceptuadas as heranças que tem a igreja e
que de direito deve ter, façais vinte e quatro courelas daquelas heranças que o são de facto e de
direito e façais vinte e cinco partes daquelas que ainda o não são de facto ou de direito e que deis,
destas vinte e cinco partes, uma à igreja e, das outras vinte e quatro partes, não de direito, e das
courelas atrás mencionadas não façais mais que vinte e quatro courelas ao todo. E por cada
courela vós e os vossos sucessores deveis dar-nos, anualmente, a nós e nossos sucessores um
quarto de trigo e outro quarto da colheita seguinte, dois púcaros de vinho e um saco de legumes e
quem não tiver legumes dê-nos uma taleiga de pão. Ainda deveis dar-nos, por cada courela, um
molho de linho seco de tendal e o vincelho desse molho deve medir três fiadas de linho, colocadas
em linha recta e que o mordomo da terra achar mais compridas segundo o seu próprio cálculo.
Deveis dar-nos ainda os lom¬bos da caça e, por colecta de todos em conjunto, deveis dar-nos,
anual¬mente, quer nós vamos aí quer não, carne ou peixe no valor de nove libras ou nove libras de
cera como nós preferirmos. E cada libra deve ser de 16 (dezasseis) onças. Além disso, de cada
courela para a colecta, dar-nos-eis um alqueire de trigo e outro de centeio quer em pão cozido ou
em grão, conforme mais nos agradar, e um almude de cevada e outro de vinho. E tanto o vinho
como a citada cevada devem ser medidos como normalmente se faz nas feiras. Também todo o
marisco pescado, deveis dar-nos a quarta parte. E, por cada courela, deveis dar, todos os anos seis
dias de trabalho à igreja seja com bois ou qualquer outra forma. E se alguma das courelas não for
habitada deveis satisfazer os nossos direitos dando-nos conhecimento disso. Se algum de vós ferir
outro com arma (de ferro) deve-nos dar cinco alqueires e todos os outros crimes que cometerdes
devem ser julgados, segundo o costume das terras de Panóias, pelo juiz do próprio couto aí
colocado por nós com o vosso conselho. E disso (despesas do julgamento) metade é para nós e a
outra metade para o Concelho. E um de vós deve ser nosso mordomo e serviçal no próprio couto,
mordomo que nós escolheremos e que só receberá ordens de nós para recolha do pão e o vinho a
que temos direito. E tam¬bém deveis vir (em nosso socorro) ao nosso apelo e mandato mas de tal
modo que possais regressar a casa no mesmo dia. Ficais isentos dos impostos por morte e
sucessão de bens. E se algum de vós quiser vender, venda ao pai ou à mãe ou aos filhos ou aos
irmãos ou aos irmãos do pai e da mãe e aos filhos dos irmãos e das irmãs do mesmo parentesco. E,
se estes não quiserem comprar, vende à igreja bracarense ou à igreja do próprio couto e, se estas
não quiserem comprar então vende a alguém do vosso género ou a qualquer outro que more no
vosso couto. E dessa venda, de-se-nos aquilo a que temos direito e o conhecimento devido. E não
deveis permitir aí fidalgo ou fidalga nem herdá-los a eles ou a algum religioso. Pois ninguém deve
ter aí heranças a não ser quem tenha morado no próprio Couto. E não deveis ter outro senhor senão
o Arcebispo de Braga. Tende, pois, vós e os vossos sucessores o couto em questão ficando a
possui-lo com toda a legalidade e direito hereditário perpétuo. Por isso se alguém, tando da vossa
parte como da nossa presu¬mir alguma coisa contra este documento (carta de foral) pague à
outra parte cem alqueires permanecendo, contudo, este documento em toda a sua validade. E se
outro documento se contrapuser a este seja conside¬rado nulo. Que fique para recordar (para que
conste). Este documento (jurídico) foi escrito pela mão de João Pedro, tabelião da cidade de Braga
no dia 17 de Março de 1300 (era de César).
Tradução do Padre Álvaro Veloso de Barros.
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O Regresso do “Ribatua” na hora do balanço
Bem-vindo ao ativo “Ribatua”!!!
Que consigas levar as notícias e as “estórias” da nossa terra a todos aqueles que a trazem
sempre no coração e que se encontram espalhados pelos “quatro cantos do mundo”.
Depois de sete anos a fazer parte dos órgãos sociais da Associação Santo
Mamede, na qualidade de Presidente da Mesa da Assembleia Geral, mas sempre com um
papel ativo, designadamente no apoio à Direção e na organização de atividades ao ar livre
(em especial as caminhadas e a canoagem), através da secção “Tua Aventura”, criada
para esse efeito e para tentar envolver os mais jovens nas atividades destinadas a toda a
comunidade, eis que chega ao ﬁnal o segundo mandato e, consequentemente, a hora de
fazer o balanço, enquanto se aguardam, com expetativa, novas candidaturas para a
eleição dos órgãos sociais, pois a renovação e o aparecimento de novas pessoas e novas
ideias são bem-vindas e saudáveis para a instituição.
Antes de mais, devemos louvar a disponibilidade e o empenho de todos aqueles
que continuam, de forma gratuita e desinteressada, com “sacrifício” da sua vida pessoal,
em prestar o seu contributo em prol da comunidade e daqueles que mais necessitam. No
entanto, a gestão da Associação Santo Mamede, que tem uma atividade regulada por lei e
ﬁscalizada por diversas entidades públicas, associada ao facto de ter o encargo e a
responsabilidade de manter ativos, pelo menos, oito postos de trabalho (a maior entidade
empregadora da freguesia), de zelar pela manutenção e substituição do equipamento
necessário à sua atividade e prestar um bom serviço aos seus utentes e à comunidade,
nos tempos que correm, requer, sem dúvida, muito proﬁssionalismo, rigor,
responsabilidade e dedicação, caso contrário, não será possível cumprir com todas essas
obrigações.
O acompanhamento e participação nas atividades da associação, para além de
muitos momentos de confraternização, alegria e solidariedade, permitiu-me também ter
um conhecimento mais concreto da realidade associativa Ribatuense e a perceção de
alguns aspetos que considero menos benéﬁcos e que poderão ser melhorados, tais como:
(i) falta de união e estratégia conjunta das diversas associações existentes na freguesia
(com exceção de algumas atividades conjuntas, o relacionamento entre algumas
associações é quase inexistente); (ii) falta de voluntários para ajudar na organização e
participação das atividades que vão sendo promovidas ao longo de cada ano, em especial
os mais jovens; (iii) excesso de associações na freguesia (pelo menos cinco “ativas”, a que
acresce a comissão de festas; podiam ser mantidas as mesmas atividades, com menos
associações, concentrando nas respetivas direções mais pessoas ativas e interessadas);
(iv) política de atribuição de subsídios da Câmara Municipal, que “promove” a constituição
de associações cujo intuito é beneﬁciar dos subsídios camarários, aos quais não tinham
acesso se não estivessem formalmente organizados (se existisse uma ﬁscalização mais
eﬁcaz às atividades desenvolvidas por cada uma e uma maior sensibilização para a
união/fusão entre algumas delas, premiando-as em função do seu desempenho e
atividades desenvolvidas, teríamos associações mais fortalecidas e participadas).
Sempre que pensamos na dinâmica e nas atividades associativas é inevitável
reﬂetir sobre a atual realidade da nossa terra, nomeadamente a desertiﬁcação, o
envelhecimento, a redução da população, a falta de trabalho estável e contínuo, em
especial para os mais jovens, a falta de voluntários para dar continuidade às diversas
associações que ao longo dos tempos têm rumado contra as adversidades e tantas
alegrias têm dado aos Ribatuenses, o “esquecimento” da terra por partes das gerações
mais novas que sempre residiram fora e que “deixaram de aparecer” assim que os seus
ascendentes “partiram”… mas também sobre a vontade de alguns que teimam em não
deixar morrer as tradições e vão abraçando, corajosamente, alguns desaﬁos que à
partida pareciam estar condenados.

»»»
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O Regresso do “Ribatua” na hora do balanço (cont.)
A Associação Santo Mamede, pelo serviço social que presta à população mais idosa,
designadamente através da confeção e entrega de refeições ao domicílio, do tratamento de
roupas de uso pessoal e habitação, da higiene habitacional, da atividade de animação e
socialização, da aquisição de alimentos e medicamentos, do acompanhamento a consultas,
etc, é sem dúvida uma instituição que desempenha um papel muito importante na freguesia,
mas só “resistirá” aos fatores acima referidos, em especial à diminuição da população, se
tiver o apoio de toda a comunidade, nomeadamente através da contratação dos seus
serviços, pois, sem utentes a associação não tem viabilidade ﬁnanceira.
Por todas as razões aqui apresentadas, urge a necessidade de apelar à união e à
participação de todos aqueles que querem o bem da associação e da comunidade
Ribatuense, quer através da integração nos seus órgãos sociais, da sua inscrição como
associado (pode ser feita à distância) e/ ou voluntário, quer através da sua inscrição como
utente.
A Associação Santo Mamede é de toda a comunidade Ribatuense!
José Mário Morais
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O Balanço de 2020, os desaﬁos de 2021
Com o início da pandemia, percebemos rapidamente que estávamos perante
uma realidade para a qual não havia guião ou manual de instruções. As entidades
públicas, IPSS e demais associações da Economia Social foram chamadas a dar uma
resposta rápida a um dos desaﬁos mais complexos de que há memória. Travar um vírus
desconhecido, proteger os mais vulneráveis, responder às múltiplas solicitações e, no
meio de todo este processo, fazer a gestão das emoções. Especialmente o medo.
Porque as organizações são feitas de pessoas e as pessoas sentem
naturalmente medo. Medo de infetar, de ser infetadas, o inevitável medo da perda. E se
é verdade que este sentimento pode ser inibidor, o que assistimos em 2020 foi a um
verdadeiro exercício de resistência e tenacidade para garantir respostas rápidas e
inovadoras.
Se por um lado houve setores que travaram a fundo para ajudar na contenção da
pandemia, o setor social teve de acelerar, obrigando os seus trabalhadores a um esforço
hercúleo para assegurar serviços em espelho, mais horas seguidas de trabalho, mais
tarefas a executar. Ao mesmo tempo estes trabalhadores estão a substituir-se às
famílias no contacto mais próximo e auxiliam os proﬁssionais de saúde na vigilância e
monitorização do estado de saúde dos utentes.
A realidade das IPSS é complexa, o Município é indiscutivelmente um aliado,
mas é fundamental que o Estado Central não se escuse a uma avaliação crítica e próativa para desencadear medidas de apoio e mecanismos de resposta mais ajustadas e
eﬁcazes às entidades da Economia Social. Uma das respostas sociais que assumiu um
papel preponderante no contexto pandémico foi a resposta não residencial de Serviço
de Apoio Domiciliário pela relevância que assume na prestação dos cuidados aos
utentes. Aliás, esta é a resposta com mais incidência no nosso concelho e portanto deve
ser reforçada e cada vez mais diferenciadora.
Não pode haver dúvidas, 2021 vai ser um ano onde os efeitos da pandemia se
vão tornar cada vez mais evidentes e as fragilidades sociais e económicas vão
aumentar a clivagem social. Algumas das consequências ainda são desconhecidas,
mas acredito que com o trabalho integrado e o fortalecimento das redes de articulação
locais vamos conseguir encontrar as melhores soluções. O Município de Alijó vai
continuar a trabalhar para aumentar os mecanismos de proteção social às pessoas mais
vulneráveis, criar estímulos para a retoma da economia, fortalecer o espírito solidário e
voluntário da comunidade, bem como continuar a apoiar e capacitar as entidades que
todos os dias estão no terreno.
Deixo uma palavra de profundo reconhecimento e agradecimento a todos os que
foram obrigados a parar para travar a pandemia e aos que estiveram na primeira linha,
desde as IPSS, Centro de Saúde, Juntas de Freguesias, GNR, às corporações de
bombeiros. Obrigada.
Faço votos de um Feliz Natal para todos e que 2021 nos dê a força e esperança
que precisamos para fazer face aos seus desaﬁos.
À direção, trabalhadores e utentes da Associação Santo Mamede, deixo um
enorme bem-haja por, mesmo neste ano atípico, continuarem a dar forma a projetos
como este.
Mafalda Lopes Mendes
Vereadora da Câmara Municipal de Alijó
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CURIOSIDADES DA LUA
Desde já declaro que este não é um artigo de opinião nem nenhum ensaio realizado
por mim. É simplesmente um artigo de pesquisa.
Que inﬂuência tem a lua sobre a terra?
A inﬂuência sobre as marés é cientiﬁcamente aceite, mas sobre as sementeiras, as
operações culturais e as colheitas tem a lua alguma inﬂuência?
Desde os tempos mais ancestrais que vários povos faziam tudo em função das luas,
será que são só crenças?
A maneira como a agricultura evoluiu, tendo que alimentar biliões de pessoas,
tornando-a tão proﬁssional que os agricultores de agora, por uma questão de
racionalização dos trabalhos, não “obedecem” aos critérios das luas. No entanto,
parece haver actualmente viveiros bastante proﬁssionalizados e de grande
dimensão que fazem sementeiras, pelo menos na cultura do alho francês, em
função da lua, sendo esta uma cultura de fácil espigamento, dizem ter melhores
resultados desde a implementação de tal prática.
Acreditemos ou não na inﬂuêcia das luas, penso ser um tema que nos deixa
curiosos. Assim, deixo algumas notas sobre a sua inﬂuência na agricultura, de
acordo com a pesquisa que ﬁz em vários sítios da internet, e saliento sem base
cientíﬁca, pois em alguns casos há contradições, seguindo apenas os conceitos de
quem acredita nestas convicções/crenças.
Lua Nova
Tem uma gravidade signiﬁcativa, a água concentra-se mais facilmente sobre o solo.
Os entendidos dizem que a seiva, nesta fase, se encontra no caule, por essa razão
não é o momento ideal para semear ou plantar.
Crenças antigas dizem que as culturas instaladas nesta fase da lua são mais fracas
e as mais susceptíveis a pragas, dizem também que, em todo o ciclo das plantas, é
nesta fase que as plantas se encontram mais vulneráveis aos ataques das pragas.
Quarto Crescente
Há uma força gravitacional menor, mas um luar mais intenso. Por essa razão, dizem
os mais antigos que esta fase da lua é um dos melhores momentos para semear,
especialmente 2 a 3 dias antes da lua cheia, é ainda favorável ao plantio de
fruteiras, ﬂores, tomate e outras.
Uma boa fase ainda para proceder à enxertia e poda. Boa para preparar o solo com
compostos de cobertura vegetal.
Lua Cheia
Fase lunar em que a seiva se encontra principalmente nos rebentos e folhas.
Esta fase é um dos melhores momentos para fazer as colheitas dos frutos e
hortícolas, pois dizem que são mais suculentos e saborosos.
Alguns “entendidos” dizem que não se deve plantar ou semear nesta fase da lua, no
entanto, existem outros que consideram que apenas se podem plantar repolhos,
couve-ﬂor e alface no início da fase.
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CURIOSIDADES DA LUA
Quarto Minguante
A energia encontra-se mais na raiz da planta.
É a fase ideal para cortar madeiras, sendo reconhecido o conhecimento que os
chineses têm desde a antiguidade sobre o corte de bambu e de madeiras, que
realizam entre esta lua e a lua nova, pois é quando o teor da seiva e humidade
dentro dos troncos é menor.
Quanto a plantações, é a fase indicada para semear/plantar culturas de raíz como
por exemplo, batatas e cenouras, pois já diziam os antigos “as coisas que crescem
da terra para fora minguam, e as coisas que crescem de fora para dentro
vigoram”. A sementeira das plantas de raíz, justiﬁcam porque a planta ao
germinar, primeiro força o enraizamento, demora um pouco a nascer e atrasa o
crescimento, mas desenvolve mais a raíz.
Boa fase para colher milho e abóboras. Também é uma boa época para podar.
Nesta fase deve aproveitar-se para combater pragas e doenças, eliminar
infestantes ou preparar o solo.
Assim e em jeito de resumo adianta-se que entre o Quarto Minguante e a Lua Nova
deve ser plantado tudo o que dá abaixo do solo, raízes e tubérculos por exemplo, e
efectuar o corte de madeiras. Entre o Quarto Crescente e a Lua Cheia deve-se
plantar tudo o que dá acima do solo, folhas, ﬂores e frutas.
Deveremos também ter em atenção a época em que realizamos a sementeira de
determinada cultura, pois a plantação da mesma deve ser feita na mesma fase
lunar.
O plantio por estaca deve efectuar-se na lua nova, quando o objectivo é a produção
de caule e folhas, já para a produção de frutos o mais indicado é o Quarto
Crescente.

Sítios da internet consultados:
https://agriculturaemar.com/conheca-a-inﬂuencia-da-lua-na-agricultura-o-quedeve-saber/ ;
https://agriculturabiologica.pmvs.pt/blog/2017/05/02/a-inﬂuencia-da-lua-naagricultura/ ;
http://www.agrisustentavel.com/banco/artigos/lua.htm
Alberto Pires
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O TEATRO – UM MARCO CULTURAL
O Teatro representa, atualmente, uma pequena parte da cultura em S. Mamede de
Ribatua. Contudo, todos sabemos a importância e o lugar que, noutros tempos, ocupou no
quotidiano da nossa aldeia e do nosso concelho.
O teatro faz parte integrante da história de S. Mamede.
Apesar de nada haver escrito acerca da formação e prossecução do grupo, a informação
que foi passando, ao longo dos tempos, dá-nos conta da longevidade do mesmo.
No princípio, as pessoas juntavam-se, ensaiavam uma peça e representavam-na ao ar livre, em
locais espaçosos onde aﬂuía a população local.
A maior parte dos atores de então não sabia ler nem escrever e decorava os papéis,
ouvindo-os àqueles que tinham já a sapiência da leitura. Entretanto, as pessoas foram
adquirindo mais instrução e começou-se a organizar o teatro de outra forma.
A maior parte do reportório baseava-se em peças históricas, chamadas de “faca e alguidar”,
dada a sua intensa carga dramática. O teatro, na nossa aldeia, era um símbolo, um marco, um
ponto de interesse e muitos se deslocavam de outras aldeias para vir assistir aos grandiosos
dramas e comédias que aqui eram levados a cena.
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O TEATRO – UM MARCO CULTURAL
Os relatos mais antigos levam-nos para um determinado
momento longínquo do quotidiano de S. Mamede de Ribatua
em que, não tendo um espaço próprio, se apresentavam
peças de teatro num “barracão” junto à Ponte Romana. Aí,
bem como em outros locais improvisados, terá ﬂorescido a
ideia de teatro como entretenimento e cultura.
Uma das famílias responsáveis pela manutenção da
tradição do teatro nesta aldeia foi a família Carolino Pinto
Leal. No Inverno, e como os livros originais eram raros e caros,
entretinham-se a fazer cópias manuscritas, de que há ainda
exemplares, para no tempo mais quente procederem aos
ensaios e encenação. Eram também os membros desta
família, armadores de proﬁssão, que executavam os cenários e o guarda-roupa do grupo.
As representações quase sempre coincidiam com as festas religiosas. Natal, Páscoa (a Vida de Cristo era muitas
vezes representada nesta altura) e Romaria de Setembro.
A banda de música teve, também, um papel muito importante no grupo, uma vez que, nos intervalos dos espetáculos,
atuava para a assistência e muitas vezes colaborava, tocando as bandas sonoras das peças.
Salvo raros períodos de interregno, por um ou outro
motivo, este grupo desenvolveu uma atividade constante e,
pelo menos uma vez por ano, na festa da aldeia, apresentou
e apresenta a sua peça de teatro.
Somos, sem dúvida, uma aldeia com uma raiz cultural muito
marcante, que se deve aos heróis e heroínas que, dispondo
dos seus próprios bens e com as suas próprias mãos,
deitaram mãos ao trabalho para construírem um edifício que
digniﬁcasse o teatro. Muitos ainda recordam, com saudade, o
antigo auditório erguido com dedicação e a sua arquitetura
ímpar que, mais tarde, viria a ser remodelado, resultando no espaço que hoje conhecemos.
Nunca será demais recordar e elevar os atores, os pontos, os contrarregras, os ensaiadores, os cenógrafos, os
ﬁgurinistas, os músicos que amaram a representação e o palco e que, sem saberem, sem sequer sonharem, abriram
caminho a um novo mundo, digniﬁcaram a nossa aldeia e amenizaram o dia-a-dia, muitas vezes pesado, de tantos.
Como organização deﬁnida com direção e estatutos próprios, nasceu o Grupo Dramático Ribatuense no ano de
2004, que celebra a memória de todos quantos, na nossa aldeia, se dedicaram à arte de dramatizar, quer fosse no
palco, como atores, quer fosse nos bastidores, fora de cena, garantindo que os cenários, os ﬁgurinos, os acessórios,
tudo estaria a postos para a abertura do pano.
Grupo Dramático Ribatuense
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O ESCULTOR JOSÉ JOAQUIM TEIXEIRA LOPES
(1838 - 1918) E A SUA TERRA NATAL

Apesar de muito cedo ter ﬁxado residência no Porto (1859) e, depois, em Vila Nova
de Gaia, José Joaquim Teixeira Lopes e sua mulher Rachel Pereira de Meireles mantiveram
bem vivos os laços que os uniam à sua S. Mamede de Ribatua natal, que se traduziam em
frequentes estadias, para visitas aos seus familiares e amigos aí residentes, apesar das
diﬁculdades de transporte e desconfortável duração das viagens.
Seguiam do Porto até Alijó em diligências, com várias paragens, inclusive para
pernoitar, e desta vila até S. Mamede em muares dali levados para os conduzir ao destino
ﬁnal. Viagens que, aos olhos de hoje, seriam consideradas atrozes.
António Manuel
Teixeira Lopes da Cruz

À época, o rio Douro não era uma boa opção, atendendo às diﬁculdades e perigos
que a sua penosa travessia aportava.
A situação melhorou drasticamente quando a Linha de combóio do Douro chegou à
estação de S. Mamede do Tua, em 1883, tornando as deslocações de e para o Porto muito
mais rápidas e confortáveis.
No entanto, os cerca de cinco quilómetros a percorrer desde o apeadeiro até S.
Mamede de Ribatua em caminho de terra batida, interrompido parcialmente por um monte
pedregoso, que os muares tinham diﬁculdade em vencer, tornava este ﬁnal de jornada
particularmente indesejável. Tal situação mantinha-se ainda nas primeiras décadas do
século XX. (1)
Com o passar do tempo o casal foi aumentando o seu património rural, quer por
heranças, quer por aquisição de propriedades, de tal forma que nos anos 80 do século XIX
possuíam três quintas, Quinta da Levandeira, Quinta do Carregal e Quinta da Estante, além
de terrenos agrícolas e ﬂorestais dispersos, que produziam, no seu conjunto umas cinquenta
pipas de vinho.
Por morte de José Joaquim a Quinta do Carregal ﬁcou a pertencer a seu ﬁlho
Arquitecto José Teixeira Lopes, que aí construiu uma casa. Sucedeu-lhe como dono da
Quinta seu ﬁlho, também Arquitecto, António Júlio Teixeira Lopes. Este casou com Fernanda
Genes Teixeira Vale, que viria a vender a propriedade.
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O ESCULTOR JOSÉ JOAQUIM TEIXEIRA LOPES
(1838 - 1918) E A SUA TERRA NATAL

António Manuel
Teixeira Lopes da Cruz

Na Quinta da Levandeira, conhecida como Quinta da Obra, actualmente Quinta Vila Rachel,
José Joaquim Teixeira Lopes mandou construir, nos anos 90 do século XIX, uma casa de boa
dimensão, que teve seu ﬁlho José como arquitecto.
Coube esta quinta, por testamento, a seu ﬁlho o Escultor António Teixeira Lopes. Este deixou
a propriedade em usufruto sucessivo a seu sobrinho José Marcel Teixeira Lopes, funcionário
do Banco de Portugal, e à ﬁlha deste Isabel Maria Teixeira Lopes da Cruz (casada com o Dr.
Mário Lopes da Cruz, advogado) tendo ﬁcado como proprietários plenos os seus ﬁlhos
António Manuel e Maria Manuela. Por partilhas, coube ao Dr. António Manuel Teixeira Lopes
da Cruz (economista e autor destas linhas) a actual Quinta Vila Rachel que se conserva na
família. Resultantes do seu casamento com a Drª Maria Manuela Barros Cartageno Ribeiro,
médica, natural de S. Mamede, tem dois ﬁlhos que lhe sucederâo : Dr.Tiago Cartageno
Ribeiro Lopes da Cruz ( licenciado em Design de Comunicação) , solteiro, e Drª Rita
Cartageno Ribeiro Lopes da Cruz, (licenciada em Cinema), casada com o Dr.Luís Filipe
Salema Bicudo (licenciado em Cinema) e tendo um ﬁlho Francisco.
Apesar das alterações/beneﬁciações efectuadas ao longo das gerações, foi possível
preservar o espírito da casa e da Quinta e a sua atmosfera romântica.
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UM TRANSMONTANO DE GEMA

Abel Magalhães

Um trasmontano de gema.
1.
Não, à luz debaixo do alqueire…
Claro que nem todos os trasmontanos o conhecem. Mas isso não impede que, tal como
sucede com cada um de nós, ele seja 'muito im+PORT+ante' para aqueles para quem ele é o
pai Telmo. E aí, são às muitas centenas aqueles que, nascidos sem família e/ou entregues à
rua, já homens feitos e de coração agradecido, partiram para os quatro cantos do mundo. A
dar testemunho da Força do Amor no coração de um homem, nascido em Bruçó, concelho
de Mogadouro, em 1925. Hoje, esses 'meninos abandonados' de ontem, acorrem a Beire –
Calvário, Paredes – para ver, visitar, estar um bocadinho com pai Telmo. Esse homem
simples e bom, que irradia paz e gosto de viver. Em permanente comunhão com o seu Jesus
– 'o nosso maior amigo', no dizer dele. E com a Mãe Natureza, sua grande paixão de poeta
místico. – Olhem para esta ﬂorinha. Linda, linda! Sempre sereno e a sorrir num estou p'ráki
até que Deus queira…
No jornal O Gaiato, nº 1998, 10.10.20, escrevi uma cronicazita a que dei o título de Para um
Retrato de Pe Telmo. Depois, quando me pediram esta colaboração para este jornal on line,
pensei que seria um grave 'pecado de omissão' não vos dar a conhecer o nosso/vosso Pai
Telmo. A luz não é para esconder debaixo do alqueire (Mt 5, 15). Por isso aqui vos deixo um
ﬂashezito d'O Homem que do Lodo fez Estrelas. Título feliz de um livro de Henrique Manuel
Pereira (Org), na coleção Presbyterium, em edição da Diocese de Bragança–Miranda. São
testemunhos de uma vida que se fez DOM para que muitas vidas tivessem 'mais vida e vida
em abundância' (Jo 10, 10).
“… fui de Leça a Beire passar ao computador e enviar para O Jornal os 'Sinais' de Pe Telmo.
Cheguei e fui à procura. – Eu sempre ando ou estou por ali. Já não posso ir mais longe!...
Brinco com ele citando S. Paulo: - Quando era novo… Agora vou para onde me levam… (2 Cor
1-9).
Foi no corredor junto da salinha de estar. Sorriu, como só ele sabe sorrir. Avança para mim,
solta toda a sua imensa ternura num abraço / beijo que só ele sabe dar. – Oh, veio! Já estava
com saudades! Nós já somos inseparáveis!... Penso no crime que era tê-lo deixado ir para
Bragança… - É uma Casa Sacerdotal – Betânia! - criada por um colega e grande amigo… Isso
foi há uns quatro anos, quando começou a sentir que as pernas falhavam e um joelho… - O
que é que v. acha?! – Eu acho que o seu lugar é aqui. Ainda tem muito que fazer por cá. O
Calvário precisa de si… Porque a Obra da Rua, na sua edição Calvário, não é de quem a
governa. É muito mais de quem a ama. Pe Telmo está, eu estou, muitos vêm até aqui e nos
ajudam muito, porque são tangidos pelo mesmo amor. E nós, no dizer de Pai Américo, “não
podemos deixar estancar a fonte”… Todos – doentes, rapazes e colaboradores –
precisamos muito de si aqui. Acho que Deus não quer que vá… Se quer que lhe diga mesmo o
que acho, olhe, é isto assim! Ficou pensativo e não voltamos a falar nisso.”
2.
- … É só para também estar com+nosco…
(…) Num outro dia, no desenrolar de uma reunião com todo o pessoal que dá vida ao
Calvário. Mesmo à última hora, mão amiga foi buscá-lo, para também estar connosco… No
decorrer da reunião, foi dada / puxada a palavra a cada um. Porque esse é o segredo do
re+suscitar de um Calvário que possa estar de pé, de cara lavada, frente aos tempos que
correm. Um Calvário em que, com o respeito devido a todos e por todos, cada um possa ter
vez e voz. A dizer e ouvir o como se sente e porque anda por aqui. Para, juntos e de mãos
dadas, irmos descobrindo o Para Onde vamos e o Onde ainda estamos… Porque sem isso
não pode haver grandes avanços. Há sempre o risco do estagnar. Os tempos mudam. E a
dinâmica da vida, bem como a dinâmica da graça, não param. NÃO. NEM. NUNCA. JAMAIS.
EM TEMPO ALGUM. Porque a 'revelação' do nosso Deus Pai-Mãe (Abba!) ainda está em
PRO+cesso. Já não podemos mais dizer que “a revelação acabou com a morte do último dos
Apóstolos”…
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Também na Obra da Rua, a “revelação” avança. Foi intuída e logo posta em marcha por Pai
Américo, como um urgente Deus Quer… Isso foi nas décadas de 40 / 50 do passado séc XX.
Mas Deus ainda quer o bem-estar de todos. Continua a chamar homens (e mulheres!) que
sonhem o Querer de Deus. Para que estas obras humanas de sabor divino possam continuar
a desempenhar o seu papel numa sociedade que corre riscos de se fechar em orçamentos
de Estado, onde só cabe quem tem orçamento… Sem lugar para as ousadias da Fé, fundada
na loucura do Evangelho, capaz de ir buscar dinheiro à boca de um peixe… (Mt 17, 24-27).
Chegada a vez de Pe Telmo, todos nos enternecemos com a sua partilha. Cheia de
simplicidade e humildade, essas irmãs gémeas siamesas da verdade. Assim, sempre a
sorrir, sem falsos pudores de medo do ridículo, começa ele: - Eu estava pr'ali a pensar que já
não sirvo para nada, que já nem pr'às reuniões me chamam… E logo chegou o sr Pe Fernando
a chamar-me. Ele é o Diretor, ele é que manda!... E eu tive de vir. (…). Já estou assim velho,
mas gosto muito de vos ver aqui. A todos. Os que são da casa e os que vêm cá para nos
ajudar. Porque temos de levar o Calvário para diante. Para podermos ir buscar os doentinhos
e rapazes que nos levaram. Eles estão mortinhos por voltar para cá. Foram ao engano. Não
sabiam que estavam a ser retirados da família… Já fui vê-los. Lembro a Maria do Carmo.
Vocês estão a ver quem ela é?! Aquela que não tem pernas para andar e as mãos são
tolhidinhas de todo e não servem para grande coisa. Mas tem uma cabeça e um coração de
oiro… Ela diz que tem muitas saudades da nossa princesa – a Luisinha. - É como se fosse
uma ﬁlha… E a Alice?!... Disse-me textualmente: - Nós aqui estamos bem, não nos falta nada;
mas não é a família… O Calvário é a nossa família!...
3.
Nós não podemos não falar!... As obras estão em curso. É preciso muito dinheiro. Se
o Estado não dá, as pessoas de Fé irão sacriﬁcar-se mais um nadinha. Conscientes de que o
pouco, com Deus, é muito… E onde todos ajudam nada custa. Aceitamos tudo, como Pai
Américo sempre aceitou. Mas não podemos vender-nos por nenhum prato de lentilhas (Gn
30, 25-27). Porque os Estados, quando dão cinco, é para tirar dez. Seria abrir as portas à
vulgaridade das obras semelhantes...

A palavra 'importância' tem, habitualmente, muito mais importância do que comumente lhe
damos… Ela se refere àquilo que, muitas vezes sem darmos por isso, entrou em nós (porque
nós o importamos…) e por cá ﬁcou, para ser transportado e, depois, ser exportado – a
'semear' o bem e/ou o mal… Na nossa vida e/ou na daqueles que connosco com+vivem…
Os seus livros – desde O lodo e as Estrelas (1960) até ao Sinais (2020) – são autênticos
hinos ao Deus do Universo neste Universo de Deus. Para quem gosta de prosas e versos,
simples como o Evangelho, mas profundos como a Boa Notícia do Carpinteiro de Nazaré, é
uma coisa a não perder.
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Artigo da responsabilidade do

GRUPO DE CANTARES

A origem da fundação do Grupo de Cantares de S. Mamede de Ribatua – Associação da Cultura
e da Festa nasceu a partir de uma conversa de café, em Novembro de 2009, entre duas amigas: a Elisa
Leal e a Marília Araújo. Nessa conversa, decidiram, então, dar corpo e alma a uma ideia que há muito
acalentavam: a formação de um Grupo de Cantares. Deitaram mãos à obra e começaram a encetar
contactos junto das pessoas no sentido de materializarem esta ideia. O Grupo de Cantares, logo nesse
ano, principiou a sua atividade com o “Cantar das Janeiras”, como forma de preservar os usos e os
costumes, e, concomitantemente, amealhar algum dinheiro, para a aquisição das ferramentas
necessárias e fundamentais, nomeadamente os instrumentos musicais, para pôr em marcha a sua
razão de ser.
O Grupo de Cantares, oﬁcializou-se como associação a 15 de Abril de 2015, designando-se, na
altura, “Grupo Coral de Ribatua – Associação da Cultura e da Festa”, sendo que com a revisão dos
estatutos a 13 de Dezembro de 2015, passou a nomear-se “Grupo de Cantares de S. Mamede de
Ribatua – Associação da Cultura e da Festa.”
Esta associação tem como espinha dorsal a música popular e tradicional portuguesa,
desenvolvendo actuações nesse sentido, como sejam os intercâmbios com outros grupos de cantares.
Para além disso, tem também procurado desenvolver outras acções culturais no âmbito da
preservação dos usos e dos costumes, como por exemplo o “Entrudo ribatuense”, memória que estava
quase apagada, mas que o Grupo de Cantares revitalizou. Um bom exemplo disso, foi pegar novamente
no “Enterro do Entrudo”, a partir de 2016, pois esta tradição havia sido perdida há mais de 40 anos. Em
Agosto de 2015 e até 2019, esta associação promoveu e organizou a “Semana Cultural”, onde ali
desﬁlaram diversos modos culturais, nomeadamente a música tradicional, a música rock, o fado, a
poesia e o teatro de rua. Em 2020 foi interrompida por via da situação pandémica que estamos a viver.
Em 2019 e em 2020 realizou um “Encontro de Janeira” com a participação de diversos grupos.
Organizou, também, as “Marchas Populares” em 2016 e em 2017. Desde Abril deste ano que a sua
actividade foi suspensa, em virtude da situação pandémica já supradita.

»»»

www.santomamede-ipss.org

Artigo da responsabilidade do

GRUPO DE CANTARES

O Maestro
Manuel Ferreira, nasceu a 11 de Agosto de 1940, em S. Mamede de Ribatua. Principiou o
seus estudos musicais – era ainda uma criança - na Banda Filarmónica de S. Mamede de Ribatua,
com o maestro Adriano Guedes, em 1953.

Manuel Ferreira nasceu em de S. Mamede de Ribatua a 11 de Agosto de
1940 e aprendeu música na Banda Filarmónica de S. Mamede de Ribatua com o maestro Adriano
Guedes em 1953. Foi músico e maestro desta Filarmónica durante 42 anos, 35 como músico e 7
como maestro. Na qualidade de músico foi instrumentista de ﬂiscorne, um dos mais notáveis na
história da colectividade. Foi também durante muitos anos professor na escola da Banda
Filarmónica, ensinando muitos dos que por lá passaram nos últimos decénios. Desde sempre
nutriu um anseio que consistia em ser maestro desta Filarmónica. Para que este sonho se tornasse
uma realidade, frequentou um curso intensivo para maestros, administrado pelo INATEL em Lisboa.
Depois de ter o curso de regência de bandas e coros, foi então que assumiu nos ﬁnais da década de
oitenta, a regência da Filarmónica, substituindo assim, o maestro António Pedro, cumprindo um dos
maiores sonhos da sua vida, o de dirigir a Banda da sua terra:
(…) o grande músico Manuel Ferreira, meu primeiro professor de música, do qual me orgulho muito,
já ambicionava um dia ser maestro da Banda e foi frequentar um curso intensivo do INATEL para o
efeito. Manuel Ferreira ofereceu muito da sua vida à Banda não só a nível pedagógico, mas também
a nível interpretativo, (era um excelente Fliscorne!) e por ﬁm como maestro no ﬁnal dos anos oitenta,
até ao ano de 1993. Acabou por substituir António Pedro.
(Marinho2004:80)
Apesar de ter tido uma experiência gratiﬁcante como regente de bandas (a de S. Mamede e as de
Murça e Mirandela) Manuel Ferreira diz que gosta mais de ser instrumentista do que maestro
«Apesar de gostar mais de executar do que dirigir, foi uma experiência maravilhosa dirigir esta
Banda, assim como a Banda de Mirandela e a de Murça.»
(Inquérito maestros 2011)
Manuel Ferreira dirige actualmente o “Grupo Coral de Ribatua” que é composto por cerca de 30
pessoas (homens e mulheres) entre músicos e cantores e, é mais uma das instituições culturais de
S. Mamede de Ribatua, cuja mesma foi fundada recentemente.
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“ESTÓRIAS” DA MINHA TERRA...

José Mário Morais

Corria o ano de 1989...no âmbito de um trabalho escolar sobre S. Mamede de
Ribatua e na falta de informação escrita sobre “estórias” da nossa terra, em
especial da banda e do teatro, decidi bater à porta das “meninas dos Carolinos –
Elisa e Florinha”, durante anos responsáveis pela ornamentação e indumentária
das procissões e das peças de teatro, na esperança de ouvir algumas boas
“estórias” que tivessem ouvido ou testemunhado.
Depois de explicar a razão da minha visita, uma das irmãs, Florinha, com muita
simpatia, decidiu contar algumas “estórias” que ouviu dos seus antepassados...e
que aqui vo-las transmito da mesma forma que as anotei (sem qualquer tipo de
“ﬁltro” ou validação).
Começou por referir que “S. Mamede era terra de grandes artistas, no campo
musical, teatral, entre outros, que deram muito valor ao concelho e que, segundo
reza a lenda, até as pedras da rua sabiam musica e representar”.
1. O TEATRO, antigamente, fazia-se ao ar livre e eram sempre as famílias mais
ilustres que representavam, normalmente através de despiques. Existia rivalidade
entre o cimo do povo, onde tinha inﬂuência a família Agrelos e o fundo do povo,
onde tinha inﬂuência a família Teixeira Lopes.
Num desses despiques, a família Teixeira Lopes levou à cena a peça “a Falsa
Adúltera”, onde o papel de condessa era representado por “Raquel Peixoto” e o
papel de Hermínia, por “Guilhermina Lopes Ribeiro”.
Por sua vez, os do Cimo do Povo levaram à cena a peça “Carlos Magno”. Um dos
atores que fazia parte do elenco era Júlio Teixeira, que exercia esta proﬁssão de
ator no Brasil. Entraram também na peça, como atores, José Maria Mondego (no
papel de Rei Velazques) e sua irmã Maria Cotelo, mãe do Dr. Carlos Bento Ribeiro.
Foi tal o despique, que a família Teixeira Lopes, até as mobílias ﬁzeram, tudo em
dourado, com estofos feitos em lenços de tabaqueiro, antigos lenços de Alcobaça,
que eram um verdadeiro sonho.
Os do cimo do povo, embora tivessem bons artista, não teve o brilho das mobílias
com que a peça do fundo do povo foi apresentada.
Como era no verão, e o ribeiro ia seco e tinha lá um grande largo, foi aí feito, à
noite, à luz dos gasómetros.
Depois da atuação do fundo do povo, que foi um grande êxito, quando
representavam os do cimo de povo, apareceu um homem a cavalo vindo de Alijó a
anunciar que tinha caído uma tromba de água e que o ribeiro trazia muita água,
uma verdadeira enxurrada… que não tardou a chegar à aldeia…arrastando o
palco pelo ribeiro abaixo. As pessoas só tiveram tempo de retirar as coisas e de
fugirem.
Depois desse episódio foi decidido fazer um edifício para o teatro, que tinha
camarotes, junto à ponte romana, onde levaram à cena grandes peças, como “o
Poder do Ouro”, “o Conde Andeiro” e “um erro judicial”, entre outras.
Entretanto, e quanto o teatro não era construído, as peças eram apresentadas no
cimo do povo, no cruzeiro, onde foram levadas à cena, peças como “Camões” e o
“Cativo de Fez”.
Mais tarde veio a ideia de se fazer um novo edifício para o teatro, mas, mesmo
antes estar concluído, foi apresentado à cena o “Amor de Perdição”. A partir daí
foram representadas sempre grandes peças com bons elementos.
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A antiga Casa “Carolina leal” participava no teatro e nas procissões como armador,
sendo um dos melhores que já apareceu nesta zona.

José Mário Morais

2.” A BANDA foi convidada para ir a Vila Real prestar homenagem ao Rei D.
Carlos, que tinha ido lá, tendo-se apresentado da seguinte maneira: “calças
brancas, casaco azul marinho e chapéu de feltro preto de aba alarga do lado
esquerdo, que virava para cima, dando-lhe uma graça de ﬁdalgo, porque daí para
cá a banda sempre primou na indumentária.
Quando a banda ia a passar, o Rei ﬁcou maravilhado, porque não estava
habituado a ver aquele luxo em nenhuma banda, tendo-os elogiado com os
maiores louvores e bradou entusiasmado “Viva a Banda de Música dos Chapéus”.
Nota: É certamente uma versão um pouco diferente e mais romântica do que
outras que temos ouvido contar (em que os músicos não tinham farda mas tinham
chapéu…)
3. SEXTA FEIRA SANTA – “Onde hoje se encontra o jazigo da família Teixeira
Lopes, existia um forno pertencente a esta família, onde o povo ia cozer o pão.
Na 6ª feira Santa, Maria Inácia, mãe de Maria Forneira, depois de tocar o sino
anunciando o dia santo, quando se preparava para ir embora, apareceu no forno
uma mulher a berrar com ela para lhe cozer uma saca de pão, aﬁrmando que esse
dia não tinha valor nenhum. Em resposta a Maria Inácia disse-lhe que “nem que
me desse o poder do mundo não lhe cozia o pão”.
A mulher, teimosa e decidida, deitou a farinha na masseira, amassou a massa para
fazer o pão e deitou no caixão para levedar. Quando foi ver se tinha levedado, em
vez da massa estava lá uma pasta de sangue. A Maria Inácia, muito aﬂita, foi dizer
ao abade Moutinho, cónego e cavaleiro da Ordem de Cristo, que mandou logo
tocar o sino. O povo juntou-se e levaram três lençóis de linho por estrear,
embrulharam lá a pastas de sangue e puseram-na no esquife (onde levam o
Nosso Senhor na procissão do enterro) e foi a enterrar no cemitério debaixo do
pálio, como no enterro do Senhor. Segundo a voz do povo, talvez tenha vindo daí a
ideia de da família Teixeira Lopes mandar fazer o jazigo nesse local. “
4. Verso que foi ditado e cantado pela Florinha:
“São Mamede de Ribatua terra tão linda e divinal
tem belezas naturais que em poucas partes se encontram iguais
embalada pelo murmúrio do ribeirinho que canta e ri
mui saltitante de pedra em pedra
vai de encontro ao rio Tua que lhe sorri.
Coro: O rio Tua meigo e sereno recebe o amigo sempre a cantar,
de mãos unidas vão caminhando,
para beijarem na foz do Porto o velho mar.”
José Mário Morais
15/12/2020

CONFINAMENTO MUSICAL
Fundada em 1799, a Nossa Banda Filarmónica, segundo o “passa palavra” de
geração em geração, é uma associação que sempre conseguiu manter bem presente a sua
vocação musical e espírito social, de forma a ser das únicas que mantêm a sua actividade
musical e sociocultural, ininterruptamente, desde a sua fundação.
Nos tempos atuais, é cada vez mais difícil manter este espírito vocacional, pois a
falta de juventude no nosso concelho (segundo os censos de 2011, apenas 28% da
população tinha menos de 25 anos) e o facto de terem facilidade de acesso a outras formas
de ocupação dos “tempos livres”, tornam complicada a tarefa da Escola de Música da Nossa
Banda. Em “bom tempo” soube atrair crianças de outras aldeias do concelho.
É também nos tempos de diﬁculdade que muitas vezes vimos o nosso esforço
recompensado pelas opções que tomamos. E assim, por forma a manter a sua vocação e o
seu espírito, a Escola de Música optou por realizar uma Audição no ﬁnal do 1º período do ano
lectivo 2019/2020 e com a participação da Associação Santo Mamede, na segunda parte
do evento, fazer uma representação de conjunto. Foi com grande emoção e Alegria que se
assistiu a um espectáculo que se mantém bem vivo na memória dos presentes. A união e
espírito musical da Velhice com a Juventude ﬁzeram jus à expressão, “a música não tem
idade nem geração”, a música faz a paz, a união e a entreajuda tão necessárias para
ultrapassarmos as diﬁculdades demográﬁcas, sociais e principalmente do isolamento do
nosso envelhecimento populacional.
Mas a Vida, que carrega o que o mundo nela descarrega, nem sempre consegue
digerir todo o mal que recebe e então, por ele, somos atingidos sem aviso nem apelo.
Fazendo, uma vez mais, jus à expressão “Não há Bela sem senão”, eis que em ﬁnais de
fevereiro de 2020, de forma mais consciente, nos deparamos com a pandemia da covid-19
ou de forma mais estranha coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV2), que se transmite principalmente através das gotículas que são geradas quando uma
pessoa infetada tosse, espirra ou expira. Em março começa o estado de emergência e com
ele o conﬁnamento, acentuando ainda mais o nosso isolamento social, e na Nossa Banda o
isolamento musical. A única forma que tivemos de nos manter unidos, foi a “Música na
Quarentena”, ou seja, a elaboração de alguns vídeos de gravações individuais de algumas
peças musicais executadas por músicos de forma individual e que depois foi feito o trabalho
de juntar e formar o conjunto. Tivemos, não por vontade, mas porque seguimos as normas da
DGS, que “Fechar as Portas” e todo o trabalho feito e que já pensávamos ampliﬁcar, ﬁcou
suspenso. Três longos meses se passaram, que pareceram uma eternidade, para quem tem
uma História de quase 221 anos, sempre em actividade, até que com grande vontade de
trabalhar, ainda que em pequenos grupos, por naipe ou classes, em Junho retomamos de
forma crescente os ensaios da Banda, mas a Escola de Música ﬁcou tristemente parada.
Para que a História não ﬁcasse manchada com o ano civil de 2020 sem a nossa
participação em eventos culturais, decidimos fazer um ensaio aberto aos sócios e
população, realizado no espaço do “polivalente” no dia 5 de Setembro e ainda surgiram duas
Missas, uma no mesmo dia de Homenagem ao Sr. José Maria Pires e outra no dia seguinte de
Comemoração da nossa Romaria Santa Eufémia e Nossa Senhora das Graças.
Trabalhamos com todas as nossas energias para em Outubro retomarmos toda a
nossa actividade máxima de ensaios e Escola de Música. Havia muita Alegria e
musicalidade, apesar de não vermos o sorriso uns dos outros, pois a máscara já fazia parte
do nosso dia a dia, assim como todas as regras de segurança da DGS (desinfecção das mãos
com álcool-gel, desinfecção do calçado com solução diluída de hipoclorito, leitura de
temperatura com termómetro digital, uniformização comportamental dentro das
instalações, assim como a sua máxima desinfecção). A segunda vaga fez-nos voltar de a uma
segunda paragem, que com uma terceira vaga anunciada pelos pandemiologistas em
Janeiro/Fevereiro, não nos deixa planear o retorno ao que mais queremos, ou seja ConViver
fazendo e espalhando Música Filarmónica.
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CONFINAMENTO MUSICAL
A Nossa Banda Filarmónica, vê o aparecimento das Vacinas, se estas se tornarem eﬁcientes
e chegarem rápido à nossa população, uma luz de esperança e muita Fé, sim Fé, não fosse ter
escolhido o Dia 8 de Dezembro, dedicado à nossa padroeira Nossa Senhora da Conceição, para
comemoração do Seu Aniversário. Assim com toda a Fé e religiosidade, temos esperança que 2021
retome alguma normalidade sociocultural, uma vez que neste ﬁnal de 2020, estaremos conﬁnados
social e musicalmente, mas festejaremos seguramente o Aniversário da Nossa Banda, com
dedicação redobrada, a 8 dezembro de 2021.
A Nossa Banda Agradece a todos os Músicos e Alunos, aos seus Familiares, ao Seu Maestro,
Instituições, Sócios e restante População Ribatuense e Concelhia por todo o Carinho, sendo que do
que mais sente falta, é das Vossas Calorosas Palmas, que nos dão a energia para continuar a ser
Cultura sóciomusical com muita Amizade.

Com Estima,
Direção Banda Filarmónica de São Mamede de Ribatua
https://meocloud.pt/link/d56ba6b5-93c6-4f21-a5d4-ffb373a47253/Banda%20Ribatua%20%20Jornal%20Associa%C3%A7%C3%A3o%20dezembro%202020/

www.santomamede-ipss.org

Histórias de Almocreves em S. Mamede Ribatua no Século XIX
Esta crónica é sobre as histórias que ouvi na minha família de almocreves (1)
comerciantes em S. Mamede Ribatua, o meu trisavô António Cardoso Simão Ferreira (cerca
de 1826-1884) casado com D. Isabel Augusta Cruz (1824-1869) de Aguiar da Beira e mais
tarde o meu bisavô António Júlio Ferreira (1862-?), casado com a Professora da Escola
Primária, D. Ana Cândida da Veiga (1864-1930) também desta aldeia.

Manuel Guimarães Monteiro

Esta proﬁssão era importante antes das novas vias de comunicação e comércio
associadas à nossa aldeia. Recorda-se a linha de caminho-de-ferro do Douro (2) que se
iniciou a construir em 1875 com a ligação do Porto a Penaﬁel, sendo inaugurada a chegada
ao Tua em 1 de Setembro de 1883. No outro sentido, Barca d´Alva e acesso a Espanha
ﬁcaram ligados mais tarde em 1887. Em paralelo a esse meio de transporte, a nossa aldeia
tinha estado ligada ao Porto pelo transporte de barco no rio Douro. Em criança, ouvia falar
do transporte de pipas de vinho em carros de bois para o cais do rio Douro por caminhos
usados de longa data, escoando assim a produção local. Agora, esses caminhos pertencem
ao Património da Humanidade no Douro, pelo que seria importante inventariá-los como
registo de uma época e base de novas atividades que dinamizem a região pela exploração
turística desses trilhos.
No século XIX, antes do advento do comboio, a ligação terrestre de S. Mamede
Ribatua ao Porto e restante país era morosa e nem sempre segura mas necessária aos
negócios e mobilidade entre comunidades. Alguns dos caminhos, permitiriam a passagem
de carroças e alguns trilhos eram mais apropriados para uso de cavalos e mulas no
transporte de pessoas e produtos. Nessa altura os almocreves, também designados por
recoveiros, eram essenciais como agentes de comunicação intercomunitária ao
conduzirem animais de carga entre terras e assim transportarem bens necessários às
populações. Quando os bens transportados pertenciam ao almocreve, este assumia o
estatuto de mercador.
O meu trisavô e mais tarde o meu bisavô transportavam nos seus cavalos e mulas
produtos da aldeia para a cidade / vilas, como farinha e pão. Da cidade assim como das
vilas traziam tecidos, ferramentas, apetrechos agrícolas e outros materiais. Por vezes
transportavam bens valiosos e dinheiro, assim como acompanhavam pessoas que
precisavam de se deslocar entre povoados. Neste último caso serviam de guias assim como
de protetores. Algumas das suas viagens eram longas com pernoitas e por vezes com algum
perigo de ser assaltado.
Encontros com o Zé do Telhado (4)- alcunha de José Teixeira da Silva (1818-1875)
Nas suas viagens ao Porto o meu trisavô cruzou-se algumas vezes com o famoso
salteador Zé do Telhado e seu bando que aparentemente se saldou por um respeito mútuo.
Desse modo, ele obteve um salvo-conduto assinado pelo próprio Zé do Telhado que lhe
garantia segurança e proteção na área controlada por aquele bando e não só. Tenho pena
que esse salvo-conduto tenha desaparecido. Das histórias desse período que retenho da
memória passada de geração em geração, registo aqui alguns episódios:
Carregamento de pão e merenda de viagem:
Um dia apareceu-lhe o Zé do Telhado a exigir a entrega do carregamento de pão que
ele transportava pois precisava desse pão para alimentar os seus homens. Pelos vistos, o
almocreve António Cardoso Ferreira retorquiu dizendo que o pão não lhe pertencia e que
ﬁcaria em dívida se não ﬁzesse a entrega do pão acordada com os seus clientes. O Zé do
Telhado teria indicado o local e data de um encontro com alguém do seu bando para lhe
pagar o pão que lhe retirara.
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Histórias de Almocreves em S. Mamede Ribatua no Século XIX
Ao cumprir com esse pagamento parece ter-se criado conﬁança mútua entre eles,
ganhando o meu trisavô proteção quando passava por certas zonas. Contava-se em família
que a partir desse momento a minha trisavó preparava a merenda para a viagem do seu
marido em duplicado para uma ser entregue ao Zé do Telhado.
Dinheiro emprestado:
Noutra ocasião, Zé do Telhado pediu-lhe o dinheiro que ele levasse, pois precisava
de fazer um pagamento e que lhe devolveria o dinheiro num local e data precisos. Zé do
Telhado cumpriu com o reembolso da totalidade do “empréstimo forçado”.
Manuel Guimarães Monteiro

Transporte de madeira pelo caminho-de-ferro:
No ﬁm do século XIX, para o transporte de mercadorias de grande volume e peso nos
seus negócios o meu bisavô, António Júlio Ferreira, usava o meio mais apropriado de o fazer
como o barco e a partir de 1883 o caminho-de-ferro. Num dos seus negócios de venda de
madeira para uma estância na cidade do Porto ele organizou e acompanhou o
carregamento da madeira numa carruagem de carga da CP. A viagem foi feita em tempo
seco e demorou alguns dias. Mais tarde, recebeu uma mensagem do comprador a dizer que
a madeira entregue no Porto tinha menos peso do que o contratado pelo que exigiam a
presença dele no Porto para acertarem contas. Ele decide ir ao Porto para regularizar a
situação mas como entretanto chovera quando chegou ao Porto a madeira pesava muito
mais do que tinha sido contratado. Nesse momento, o comprador já não via interesse em se
pesar a madeira, mas o meu bisavô exigiu que fosse pesada pois tinham difamado o seu
nome e obrigou o pagamento do excesso de peso da madeira que tinha sido entregue. Nesta
história apercebemo-nos da transição do almocreve que transportava em mulas para uma
nova fase em que que passa a negociar e a gerir o transporte de materiais em novos meios
com maior alcance e potencial.
Outras facetas
O meu bisavô além de ser almocreve negociante era bem-humorado e tinha sempre
respostas mesmo perante o inesperado, pelo que ﬁcaram registadas na memória da família
algumas das suas outras facetas, como por exemplo:
Não cortava a casca do queijo com o argumento de que tal desperdício só seria aceitável
para quem tivesse rendimento elevado (mais de cem mil reis).
Em ambientes chiques por vezes testavam-no para ver como reagiria em situações
inesperadas como ter de comer com garfo e faca uma asa de galinha. Numa dessas
refeições para que fora convidado servem-lhe uma asa de galinha. Ele reagiu dizendo
”Queiram desculpar não ser limpeza mas é segurança” e assim pega à mão os ossos com
carne que tinha no seu prato. A partir dessa altura passou a ser usada em casa a frase “não
é limpeza mas é segurança”.
Numa das suas longas viagens acompanhou como guia e protetor quem mais tarde foi sua
mulher após se terem enamorado durante a viagem.
Referências:
(1)Almocreve – Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea. 1 – Homem que alugava e
conduzia bestas de carga, utilizadas para transportar mercadorias = Arrieiro, Recoveiro.
(2)https://pt.wikipedia.org/wiki/Linha_do_Douro
(3)«Zé do Telhado, por Guilherme Pereira, Setúbal na Rede, 21 de Julho de 2005»
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