
Ecos da Montanha  
 

EDITORIAL  

Após dois anos de interregno, está de volta o ECOS DA MONTANHA. 

Mantendo a mesma linha editorial e os mesmos desígnios, este número coincide, 
praticamente, com a tomada de posse dos novos corpos gerentes da ADCM. 

Na passagem de testemunho, saudamos o elenco que nos precedeu, reconhecendo o 

seu desinteressado e incansável labor em prol do lema que nos norteia: valorizar a 

freguesia do ponto de vista patrimonial, cultural e humano; saudamos os sócios e os 

Amigos da ADCM, enaltecendo a sua generosa colaboração ao longo dos 36 anos de vida 

da colectividade - deles esperamos idêntica generosidade.  

Desejamos que o Ecos da Montanha - em breve passando a contar  com uma versão em  

formato digital - continue a fazer  eco das principais realizações e iniciativas levadas a 

cabo pela Associação e previstas  no seu Plano de Actividades; que seja uma montra do  

que, em geral, de mais importante vai acontecendo na freguesia; que a execução 

daquele  Plano seja fonte - com a participação de todos - de muitos e gratificantes temas 

noticiosos; que seja um meio difusor do já de si conhecido e reconhecido acervo 

paisagístico, patrimonial e etnográfico,  marcas  características deste recanto; que seja 

um espaço aberto  a todos quantos, espontaneamente, queiram colaborar na sua 

redacção, privilegiando os valores significativos da nossa terra . 

Damos a palavra aos sócios e Amigos da ADCM. A Direcção                                    

José Maria Polaina        Mª Belosinda Rolo          Jorge Gonçalves          Mª Alexandrina Rocha      

(Presidente )                                     (Vice- Presidente)                                ( Tesoureiro)                                 ( Secretária) 
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O Largo do Souto 
 

Adoro o largo do Souto                Debaixo do castanheiro                         A fonte que não tem Ninfas 
Catedral da preguiça                     Nas tardes quentes de verão                Porque não é dela a nascente 
Feira vã de vaidades                     Ou no sopé do cruzeiro                           Mata a sede a quem passa 
Onde se peca e vai à missa          Põe-se as almas em leilão                      E refresca o ambiente 
 
Verde jardim panteista                 Ali estão os da “lei-seca”                       No coreto monumental 
Que a serra traz ao colo                Os de Baco nas tabernas                       Quando a Musa nos contagia 
Quando morrer eu desejo            Nas calçadas de pedra fina                    Ouvem-se músicas e há danças 
Que me enterrem no seu solo     Há viaturas modernas                            Nesta bela freguesia 
 
Nobre salão de visitas                    E naquele banco do jardim                   Sobre as mesas de granito 
Desta gente serrana e boa            Onde Heros é senhor Há merendas à sombrinha 
Onde se fazem festivais                 Há um par de namorados Souto querido, eu te amo 
De folclore, santos e broa             Trocando beijos de amor Enquanto a vida for minha 

 

Montaria, Julho/ 2006   -  Manuel Antanôa Domingues 

 

 

Obrigado e desculpai... 

 

Durante muitos anos, as nossas gentes (sobre)viveram quase exclusivamente da 

agricultura e da pastorícia, aproveitando da melhor forma os recursos que a natureza 

oferecia. Sendo uma aldeia serrana, de geografia acidentada, isolada, as condições de 

vida eram muito difíceis, mesmo para pessoas de grande resiliência que, à semelhança 

de Jó, tudo pareciam aguentar. 

Suportar as agruras do inverno no alto da serra, protegido por uma mera caroça, muitas 

vezes descalços, enquanto os rebanhos pastavam perante a ameaça do lobo ou retirar 

parco sustento de terrenos pobres, à força de braços desnutridos não era para todos. 

Neste quadro tão difícil - ainda hoje ficamos de boca aberta perante as histórias que 

vamos ouvindo do tempo dos nossos avós, não restava às pessoas outra solução a não 

ser a entreajuda para sobreviver. Imagino eu que há 40/50 anos a esta parte os hábitos 

comunitários dos montarienses não seriam muito diferentes das conhecidas aldeias de 

Vilarinho das Furnas ou de Rio de Onor.  

Uma abelha sozinha não resiste muito tempo.  Integrada num grupo, as hipóteses de 

sobrevivência aumentarão e o enxame terá uma vida mais próspera.  O mesmo se pode  

dizer de um lobo quando acompanhado pela sua alcateia. Pelas mesmas razões, as 

pessoas ajudavam-se mutuamente a cultivar os terrenos, a apanhar azeitona, a empilhar 

estrume, a roçar matos para os animais, a limpar presas, a trazer água da serra ou a 



matar o porco.  Se alguém ficasse doente e impossibilitado de trabalhar, não faltariam 

voluntários para lhe semear uma leira de batatas ou recolher o milho. A verdadeira 

previdência, à falta de outra, era a comunidade. 

Ajudar o próximo, mais do que um imperativo de consciência, era uma questão de 

sobrevivência.  Ao ajudar o próximo a pessoa ajudava-se a si mesma. E seriam poucos 

os que se excluíam de colaborar em prol de um bem comum sob pena de serem 

ostracizados pelos demais. 

Quando eu era mais pequeno e os vizinhos vinham ajudar a minha mãe em trabalhos 

agrícolas de maior dimensão, eu ficava muito intrigado com uma expressão que ainda 

hoje ouço.  No fim da longa e pesada jornada de trabalho os vizinhos soltavam o habitual 

“Obrigado e desculpai qualquer coisa.” E eu, na inocência da minha infância, não 

entendia. Um dia inteiro de trabalho a troco de quase nada e as pessoas ainda 

agradecem? O “desculpai” ainda passava por se tratar de gente educada que sempre 

respeitou o próximo. Agora o “obrigado” é que não havia maneira de perceber... 

Em suma, o” obrigado e desculpai” é a síntese de uma vida comunitária. Obrigado por 

me deixares ajudar porque sei que retribuirás de bom grado quando eu precisar; e 

desculpai porque é fundamental manter o bom relacionamento e coesão entre os 

elementos de uma comunidade para que o bem comum não seja posto em causa. 

Em tempos de grande egoísmo, em que esta dimensão comunitária praticamente 

desapareceu e as pessoas estão mais preocupadas com o seu umbigo, ignorando muitas 

vezes o que se passa a metros de si, sabe bem voltar à Montaria e sentir o conforto e 

exemplo de uma comunidade que ainda se preocupa com o próximo. 

Ao leitor, obrigado pelo tempo dispensado e desculpai...      Paulo Afonso 

                                                           

 

 DOMINGOS MALHEIRO 

O Domingos merece que lhe sejam 

dedicadas neste boletim duas singelas 

palavras, reconhecendo-lhe os talentos e o 

cívico serviço prestado em prol desta 

comunidade.   

Enquanto Pintor, autodidacta, através do 

peculiar estilo pictórico leva-nos a 

espreitar os pitorescos cenários e recantos 

da nossa terra, temática que domina a sua 

obra e faz jus ao cognome com que, 

carinhosamente, amiúde é tratado: Domingos Malheiro, o Pintor da Serra d`Arga. 



Em pinceladas soltas e sobrepostas, temperadas com um intuitivo sentido de cor, não 

lhe escapa a quietude da paisagem que nos envolve; evoca com rigor o relevo das 

texturas que revestem a autoctene arquitectura popular, designadamente os moínhos 

d`água, um dos nossos ex-libris; retrata com fidelidade fragmentos do quotidiano das 

nossas gentes e das tradições - também muito nossas - que o tempo tende a varrer. Fala 

da sua obra com o desarmante desprendimento, humildade e bom-humor que o 

caracterizam: “... as críticas que me dirigirem são sempre bem-vindas. Estou sempre 

pronto a melhorar”, sublinha. 

 Está representado em diversas colecções particulares; figurou em várias mostras de 

arte – individuais e colectivas – no país e no estrangeiro.   

Em paralelo com a intensa actividade artística, o Domingos dedica-se a um outro míster 

cujo alcance não poderíamos deixar de referir e exaltar: são as oportunas e frequentes 

intervenções nas redes sociais, as quais, por assim dizer, o colocam no papel de 

“embaixador” de S. Lourenço junto dos muitos montarienses espalhados pelo mundo - 

de Portugal às Américas. Com efeito, o manancial de informações avulsas, a profusão de 

vídeos e fotografia, as diversificadas reportagens que produz - dando conta dos mais 

relevantes acontecimentos entre nós vividos - viajam ao encontro dos nossos 

conterrâneos. Que precioso contributo para encurtar as distâncias; para reforçar os 

laços que os ligam à sua terra natal; para esbater as saudades! Sabemos que são 

incontáveis os ávidos seguidores das suas notícias; e sabemos o quanto gratos lhe estão.   

 Por tudo, um bem-haja caro Domingos!   AJMP 

 

 

CENTRO DE DIA 
Instalado há anos numa 

dependência da residência 

paroquial, esta acolhedora 

instituição prossegue com 

vitalidade os seus fins: manter 

ou melhorar, dentro do seu 

contexto social, a qualidade de 

vida dos nossos conterrâneos 

“menos jovens”.    

Enquadrados por duas 

dedicadas animadoras, e num 

ambiente tranquilo e familiar, 

os utentes destas faixas etárias entregam-se quotidianamente a numerosas actividades   

susceptíveis de estimularem as suas capacidades, mantendo-se, assim, física e 



cognitivamente activos. Encontrámo-los numa animada cavaqueira, quase em jeito de 

tertúlia, partilhando alegremente conhecimentos e experiências pessoais.” Venho todo 

contente para aqui”, garante-nos Manuel Domício - que diariamente se desloca desde o 

lugar de Trasâncora.  

 Neste confortável e humano espaço só cabe o companheirismo, a saudável e 

regeneradora convivência, o respeito pela personalidade de cada um.    AJMP 

 

 

     
A odisseia de António Malheiro 

(para memória futura) 
 

Corria o ano de 1963, quando António Malheiro, 19 anos, uma semana após a 
Páscoa, aguarda escondido na Bouça da Breia a chegada de um táxi que o levará a 
Cerveira, com o objetivo de emigrar a salto para França. A motivação era a mesma de 
milhares de jovens da sua geração: fugir à tropa e à inevitável guerra colonial em Angola, 
Guiné e Moçambique. “Não estava interessado em matar ninguém e muito menos que 
me matassem a mim”.    

Chegado a Cerveira, acompanhado por dois conterrâneos, entregou os 12 
contos - uma pequena fortuna, se pensarmos que um pedreiro ganhava cerca de 20 
escudos por dia - acordados com o passador, que os encaminhou para o rio Minho. 
Recebido o sinal de luzes de Espanha, seguiram de barco até perto da margem. 
“Mandaram-nos despir e fizemos o resto com água pelo peito e os braços esticados para 
proteger a roupa”.  Nessa noite, ficaram escondidos numa casa, até serem levados na 
manhã seguinte de carro para Vigo.  

 
Em Vigo esteve escondido numa casa 5 dias, enquanto aguardava a chegada de 

mais 6 companheiros de viagem vindos da Montaria. Desse tempo, recorda-se de dormir 
no chão, do desespero do tempo que não passava. E também de uma carne estufada com 
batatas que lhes serviram já nos últimos dias que ainda hoje lhe está atravessada: “Eu e 
outro rapaz encontramos a pele de um gato esfolado nas traseiras da casa...”  

Chegado o camião que o haveria de levar até meio de Espanha, juntou-se um 
grupo vindo de Castelo de Neiva e Chafé, e seguiram todos escondidos na zona de 
carga debaixo de um panal. Desta feita, pernoitaram nas traseiras de 
uma oficina cheia de lixo e ferro velho durante dois dias, mas a fome, o cansaço e o 
desespero já se apoderava do grupo. “Por baixo desse coberto, havia um pequeno 
galinheiro e um moço de Neiva aguardava que uma galinha pusesse um ovo. Quando isso 
aconteceu, outro rapaz antecipou-se e comeu-o. Só não andaram ao barulho porque 
apareceu um dos mais velhos do grupo, um homem forte e de respeito, a separá-los”.  

Passados uns dias seguiram para um antigo lagar isolado onde ficaram 
escondidos algum tempo na companhia de dezenas de vacas que pastavam pelos 
campos em redor, circunscritas por fios elétricos para não fugirem.  

No dia seguinte, seguiram viagem escondidos num camião carregado de fardos 
de palha que os levou até perto dos Pirenéus.  Largados no meio do nada, lá seguiram a 



pé, horas e horas sem fim, acompanhados por dois espanhóis, por caminhos muito 
acidentados a subir a serra, a passar em desfiladeiros, a atravessar rios em passadiços 
minúsculos ou a nado, de noite, com a roupa molhada e o frio da serra a moer os ossos. A 
exaustão era quase insuportável. E o desânimo apoderava-se do grupo: “Houve uma 
altura em que eu já não aguentava mais e tive de ser amparado pelos companheiros 
...”  Já do lado francês, foram instalados numa vacaria, escondidos no meio de fardos de 
palha, durante dois dias. Aí tiveram direito a uma refeição quente, a segunda em quinze 
dias, saborosa, mas insuficiente para a fome que traziam: “Muitos de nós, já tínhamos 
ido beber leite das vacas”.  

 
Pouco depois foram mudados, sem autorização para sair até novas 

ordens, para outra barraca sem condições absolutamente nenhumas e cheia de 
vestígios de toda a espécie da passagem de outros portugueses que por ali haviam 
pernoitado, sabe Deus em que condições. Era um cenário muito perturbador ao qual 
ninguém ficou indiferente: “Um do nosso grupo, vendo o desespero e angústia de todos, 
sugeriu que rezássemos o terço à espera de melhores dias”.   

 
 Na manhã seguinte, foram conduzidos para um camião de transporte de cerveja, 

onde já se encontrava um grupo de 16 imigrantes vindos de Braga. Escondidos no meio 
das grades, seguiram viagem em condições muito difíceis. Para fazerem 
as necessidades deram-lhes uma espécie de jerrican ou bacio velho, mas o problema 
principal nem era o cheiro nauseabundo ou a falta de privacidade: “Como só comíamos 
comida seca, era extremamente doloroso fazer as necessidades”.   

 
Nestas condições precárias seguiram durante mais de um dia até chegarem 

a Paris, ao bairro de  Champigny. Aqui chegados eram obrigados a entregar uma 
fotografia aos passadores, que funcionava como prova da chegada a França 
para receberem o dinheiro a que tinham direito. “Ao longo da viagem nunca nos trataram 
mal, ainda que só comêssemos pão seco e chocolate, mas é evidente que não é fácil 
atravessar clandestinamente Espanha e França com um grupo de 30 pessoas...”  

 
Passados quinze dias de angústia e desespero, era hora de contactar amigos e 

conhecidos para garantir sítio para dormir e trabalho. Porventura o mais difícil estaria 
feito. Por muito que tenha sofrido ao longo desta viagem, nunca pensou desistir. 
Voltar estava fora de questão: “Se eu voltasse provavelmente seria preso.  E, além disso, 
a minha mãe tinha hipotecado a casa para eu ter dinheiro para a viagem. Não podia 
desistir...”  
 
N.R Não desistiu o senhor António, a quem agradecemos profundamente a gentileza de 
ter partilhado o seu extraordinário testemunho, como não desistiram milhares de 
portugueses que emigraram para França em condições inimagináveis, numa 
demonstração de caráter, resiliência e capacidade de sofrimento ímpar. A todos eles, 
o nosso reconhecimento.    Paulo Afonso   

  

 

 

 



 

Memórias-A Banda de Música de S. Lourenço 

 

Saberão os mais novos que, em tempos recuados, S. Lourenço da Montaria teve uma 

banda de música? 

Fundada há mais de 100 anos, não será difícil imaginar o relevo que esta verdadeira 

instituição à época assumiu: como marca de prestígio para a nossa terra; como antídoto 

para o isolamento; transcendendo o mero aspecto músico-cultural, como escola de 

valores, de amizade e de socialização. 

A seu respeito contam-se saborosas histórias e estórias: o repertório que brotava dos 

engalanados palanques; o cachet, quantas vezes pago em géneros - pão e vinho; as 

digressões, a pé, serra acima; as diatribes de um ou outro músico mais irreverente; os 

ensaios à luz da candeia. E um singular momento de glória: num encontro de bandas - 

no S. João de Braga - arrebataram o primeiro prémio interpretando um arranjo musical 

alusivo ao santo popular! 

 Familiarizando-se com parte da plêiade de músicos que compunham a banda, 

contemple, caro leitor, este delicioso registo fotográfico. Alimente o imaginário pedindo 

a alguém mais informado que o ajude a identificar os bravos elementos aqui 

representados, de quem muito nos orgulhamos.   AJMP                                                      

                                        

 



O PADROEIRO S. LOURENÇO 
Quis o universo que nos fosse destinado como 

Padroeiro um dos santos mais amplamente 

venerados pela Igreja Católica. Assim, não admira que 

o 10 de Agosto seja para todos nós um dia muito 

especial - com maior ou menor pompa, festejamos o 

Padroeiro S.Lourenço. Contemplamos com redobrado 

desvelo a sua esbelta   imagem, a qual, num artístico 

andor, sai em Procissão* ostentando nas mãos os 

símbolos que lhe são próprios:  a palma de mártir e a 

grelha - instrumento do seu martírio. 

Nasceu em Huesca ou Valência em 225 e morreu, 

martirizado, em 258, precisamente no dia 10 de 

Agosto. Ordenado diácono pelo Papa Sixto ll, de 

imediato é nomeado para  administrar os parcos bens da Igreja e cuidar dos pobres. 

Sucede que, pouco antes da sua investidura, o Imperador romano Valeriano tinha 

decretado a perseguição aos cristãos, sofrendo o Diácono Lourenço as agruras da 

nefasta decisão: subitamente, o prefeito de Roma, pagão cioso de bens materiais, 

ordena-lhe que entregue as riquezas da Igreja, que julgava abastadas. O jovem diácono 

roga-lhe que lhe conceda três dias para que as possa recolher. Expirado o prazo, 

comparece perante o Impositor e, apontando para uma multidão de órfãos, pobres e 

desvalidos que o rodeavam, exclama:  eis o nosso verdadeiro tesouro, podereis encontrá-

lo por toda a parte.  Indignado com tão inesperada resposta, o administrador manda 

prendê-lo, submetendo-o de seguida ao martírio. 

 S. Lourenço deu a vida por amor aos necessitados.    AJMP 

(*) Complementando esta pequena resenha, inserimos um excerto do poema “Procissão” (Julho 2006), da 

autoria de Manuel Antanôa Domingues.  

Vai no adro                                                Os andores quantos são?                              E S.Loureço, por fim  

A procissão                                                O da Virgem à frente                                   Que é o patrono 

Antes houve terço                                    Todo branquinho                                            De toda esta gente 
Missa e sermão                                         Depois S.João                                        Lá vai no seu trono 
Deois o cortejo                                          E Sant`Antoninho                                           Alegre e contente 
Faz um vistão                                             E a seguir, Santa Bárbara                              E do seu galarim 
Parabéns ao Juiz                                        Que contra os raios                                       Aconselha o povo 
E à Comissão                                              Nos dá protecção                                           A não ser ruim 
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