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A Bravura da Cachena
Decidida e vigorosa, num passo lento mas confiante, sobe e desce a Serra, numa alternância de
brandas e inverneiras, acompanhando as estações
e as disponibilidades de alimento. Séculos de liberdade, entre tojos e carqueja, que a moldaram
num caráter resistente em corpo delicado, ananicado para aqueles que ao longo das décadas não a
encontravam ou a confundiam, permitiram afirmar
a Cachena como um símbolo de biodiversidade,
integrado num ecossistema tão preservado como
belo, que transpõe as fronteiras de uma região, reconhecida como Reserva Mundial da Biosfera.
É neste impressionante Mundo que, para além do
valor genético patrimonial da Cachena, se desenham leiras e socalcos, granito e aldeias, os carvalhais e os montes, canastros e cortes, sementeiras
e colheitas em jornas partilhadas. Mas é, também,
nesta variedade cromática de uma paisagem única
que sobressai o negro das vestes que traduzem o
luto e a dor mas simbolizam, igualmente, a resistência e a resiliência de quem viu partir os Seus,
para este ou para o outro Mundo, e numa rural
sociedade matriarcal preservam a tradição e são
guardiãs de um tesouro único, qual arrecadas e
oiros que às quartas-feiras mercantis ou nas Festas
de Agosto da vila dos Arcos luxam no seu corpo.
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Com o respeito e admiração pelo Passado e pelo
Presente, ao Futuro compete influenciar o destino.
Destino que abraça o gene e o meio, mantendo
as suas características morfológicas e produtivas,
mas que tem de se valorizar e distinguir pelas suas
características produtivas próprias: a carne, única
e já reconhecida pela sua qualidade e qualificação e, mesmo eventualmente, o leite que já Castro
Caldas classificava como “denso, rico de aromas
raros, dos tenros gomos do mato, de cuja indústria Deus não consentiu, ainda, que os homens se
apropriassem”. Será com o comprometimento da
população, a estratégia dos responsáveis técnicos
e políticos e o conhecimento e a inovação da comunidade científica que poderemos, seguramente,
confiar num Futuro que dignifique o Passado.
À Cachena, um grande agradecimento. À D. Rosa,
à D. Clementina, à D. Maria Gorete, a todas as
Mulheres e Homens da Serra, protagonistas desta
linda História e de quem guardo um especial respeito, a minha admiração.

Nuno Vieira e Brito
Secretário de Estado da Alimentação
e Investigação Agro-Alimentar
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A Associação dos Criadores da Raça Cachena

A Associação dos Criadores da Raça Cachena nasceu da necessidade de defesa da raça, bem como
para garantir a representatividade dos seus criadores junto dos diversos organismos oficiais. No
início, o objectivo maior foi o reconhecimento da
Cachena como raça, de seguida, foi necessário localizar e inventariar o efectivo e os seus criadores.
Feito este trabalho, foram dadas a conhecer, fora
da área do Parque Nacional da Peneda-Gerês, as
excelentes qualidades deste animal extraordinário,
adaptado para sobreviver durante todos estes anos
nas serras mais altas. No Inverno, com neve e ventos gélidos, sabendo escolher os locais de abrigo
com pasto, como as linhas de água mais fundas;
no calor tórrido do Verão, o fresco pasto da grande
altitude e os arbustos mais densos para descansar
e se proteger da mosca. Tudo isto durante séculos,
sempre com a orientação dos seus criadores, que
tão bem o souberam fazer e gerir.

A prova irrefutável está na publicação deste livro,
que os autores apresentam de uma forma brilhante, com sabedoria e conhecimento do trabalho feito na área, pelas imagens do imenso património
rural, as brandas e inverneiras, as pessoas nas suas
tarefas agrícolas diárias, os fojos do lobo; sim, porque a Cachena embora animal dócil, vive e partilha o mesmo território com o lobo, e com o seu
instinto e bravura tem conseguido sobreviver.
O nosso agradecimento aos autores deste livro,
pelo trabalho e estudo de anos que dedicaram a
esta ‘causa’.
Aos criadores um reconhecimento eterno.
Bem hajam todos.

“Vem comigo! Vou mostrar-te
O caminho que leva à Cidade do Sonho...
De tão alta que está, vê-se de toda a parte,
Mas o íngreme trajeto é florido e risonho.
Vai por entre rosais, sinuoso e macio
Como o caminho chão duma aldeia ao luar,
Todo branco a luzir numa noite de estio,
Sob o intenso clamor dos ralos a cantar.
Se o teu ânimo sofre amarguras na vida,
Deves empreender essa jornada louca;
O Sonho é para nós a Terra Prometida:
Em beijos o maná chove na nossa boca...
Que importa o despertar? Esse instante divino
Como recordação indelével persiste;
E neste amargo exílio, através do destino,
Ventura sem pesar só na memória existe...”
António Feijó, Sol de Inverno

Alberto Henrique Ferreira
Presidente da Associação dos
Criadores da Raça Cachena
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“No princípio Deus criou o Céu e a Terra.”
Genesis 1.1

“E a serra do Gerês,
Com os seus altos baluartes esculpidos
A pancadas de chuva e de granizo
E a golpes de relâmpados.”
Teixeira de Pascoaes, As Sombras. À Aventura. Jesus e Pã
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“O Gerês, ao longe, no horizonte, erguido aos céus, dir-se-ia um gigante de granito em rude batalha: asfixia,
estua, desnuda-se, liberta-se, cai vencido e reage, ergue-se, vibra, fulgura e morre – e renasce em seguida, na
atmosfera pura e lavada, como um diamante lapidado, mas cintilante de fulgores policromos.

As brandas - os lugares mais altos - e as inverneiras - os lugares mais baixos - são as duas seculares formas
de povoamento desdobrado implantado na Serra da Peneda.
Por aqui, altas montanhas emanam manifestações fascinantes do Belo, do Infinito;
Trilhos calçados por pegadas de pastores a vigiar gados pastando em liberdade abrem passagem a caminheiros amigos da natureza e da biodiversidade;
Cavernas abertas nos rochedos extasiam a imaginação de sonhadores de estranhas visões.
Figuras humanas esculpidas nas pedras pelo génio das tempestades são fontes de inspiração poética:

À noite o gigante escurece, monstruoso e pesado, esmagando a terra, sob o dossel constelado; ou então,
lívido, reflete o luar, com fundas, imensas fendas de mistério.”

“Lá no alto duma serra íngreme e penhascosa,
Onde o luar é uma canção misteriosa
…
Numa serra vivia ao sol, à chuva e ao vento…
E eram a chuva e o sol seu único sustento.
Fui visitar, um dia, esse velho enigmático,
D’olhos perdidos no Além, sempre cismático
…
Encontrei-o, de pé, sobre um rochedo altivo
Que par’cia tremer como se fosse vivo,
Como se fosse da alma o místico fluido
Do cérebro do velho à pedra transmitido…
Voltado para o ar que a tarde entristecia,
Ai, tudo o que eu não vejo esse velhinho via…
E palavras de luz tão baixo soletrava…
E o que para mim era silêncio, ele escutava…
E logo conheci que ele entendia tudo
O que prós outros é escurecido e mudo…
E logo vi que havia alguma intimidade
Entre os olhos do velho e a infinda imensidade,
Que, de longe o seu corpo estranho e singular
Havia o quer que é dum astro a cintilar…”

Abel Salazar, Recordações do Minho Arcaico

Teixeira de Pascoaes, As sombras. À Aventura. Jesus e Pã
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Branda de Bousgalinhas - Gavieira
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Que gente é esta que no ‘sobe e desce’ de inverneira para branda e de branda para inverneira criou um
espaço físico, arquitetónico, económico, social, cultural e religioso, implantado, desde tempos remotos, na
Serra da Peneda, Noroeste de Portugal?

Em tempos, povoações inteiras abandonavam, pela Páscoa, as terras mais baixas, a que chamavam inverneiras por aí passarem o Inverno.

“Esta gente cujo rosto
Às vezes luminoso
E outras vezes tosco
Ora me lembra escravos
Ora me lembra reis
Faz renascer meu gosto
De luta e de combate
Contra o abutre e a cobra
O porco e o milhafre
Pois a gente que tem
O rosto desenhado
Por paciência e fome
É a gente em quem
Um país ocupado
Escreve o seu nome
E em frente desta gente
Ignorada e pisada
Como a pedra do chão
E mais do que a pedra
Humilhada e calcada
Meu canto se renova
E recomeço a busca
De um país liberto
De uma vida limpa
E de um tempo justo.”
Sophia de Mello Breyner, Geografia
Padrão - Sistelo

Foram, porventura, bisavós de engenheiros, de doutores, de eclesiásticos, de governantes, de jornalistas, de
poetas e escritores?
São pedreiros, ferreiros, moleiros, carpinteiros, pastores e lavradores.
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Na inverneira, ficava normalmente um familiar que cuidava dos campos destinados à produção vegetal para
o autoconsumo e do gado que não subiu ao monte.
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Subiam às terras mais altas, a que davam o nome de brandas ou verandas - os sítios onde se está no Verão levando consigo o pequeno cacheno, o garrano, o gado miúdo e haveres.

Havia sempre um largo no centro da branda onde o povo se reunia e, por vezes, um santuário ou uma pequena ermida onde os pastores rezavam à Virgem, como bem cantou o poeta:
“Alvas capelinhas, sempre milagrosas,
Sois nessas alturas para os olhos meus,
Como ninhos virgens d’orações piedosas,
Miradoiros brancos de luar e rosas,
Donde as almas simples entreveem Deus!...”
Guerra Junqueiro, Os Simples

Branda de Gorbelas - Gavieira
S. Bento do Cando - Gavieira

Ali, cultivavam a batata, o centeio, excecionalmente o milho e apascentavam os gados. A estes sítios chamam brandas de cultivo.
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Só desciam pelo Natal, por ocasião da matança do porco, em novembro, para a lavra das terras da inverneira.
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Algumas brandas de cultivo são, ainda hoje, exploradas como no início da sua formação.

Povoações havia que não mudando de habitação no Verão possuíam brandas, que apenas utilizavam para a
recolha diária do gado.

Branda da Junqueira - Gavieira

Branda da Lamela - Cabreiro

Testemunham uma arte de viver na montanha testada por sucessivas gerações, como parte integrante do
património histórico do Noroeste de Portugal.

Os bovinos cachenos subiam para o monte quase todo o ano, mas é a partir de Março e até fins de Outubro
que o gado pernoitava na branda, que por isso era chamada branda de gado.
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Com os bovinos ficavam os pastores, que se abrigavam durante a noite em toscas cabanas, os cortelhos.

Estão cercadas por um muro também circular, a bezerreira, onde se protegem as crias.

“Olha a chuva miudinha como cai,
Lá fora, num sussurro que entristece,
É tarde já; meus olhos descansai...
Que bem, nas noites frias, se adormece!”

“E todos nós, em roda da fogueira,
Tão pertinho do céu, longe do mundo,
Sob bênçãos e luz, assim ficávamos
Num vago, aéreo meditar profundo...”

Teixeira de Pascoaes, As Sombras. À Aventura. Jesus e Pã

Teixeira de Pascoaes, As Sombras. À Aventura. Jesus e Pã

Cabana de pastor - Soajo

São primitivas construções, circulares, de pequena dimensão, sendo a entrada do pastor, uma abertura estreita, baixa e sem porta, permitindo assim a vigia dos animais.
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Branda da Lamela - Cabreiro

Nalgumas brandas existem cortelhos maiores e sem bezerreira que permitem a pernoita de vários pastores.
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Actualmente, as brandas de gado vão perdendo a sua função original. São raros os pastores que dormem
nas brandas e muitas delas foram abandonadas, recorrendo-se cada vez mais a regimes livres de pastoreio.
Outras transformaram-se em locais de habitação permanente.

Nos meses de Abril, Maio e Junho a serra cobre-se do vermelho violáceo das flores da urze e do amarelo
pálido da flor do mato.

“Olha a estrela do Boieiro
Que nunca dorme no céu,
A ver se do seu rebanho
Alguma rês se perdeu...”
António Feijó, Sol de Inverno

Os criadores mandam os seus bovinos para a serra, onde permanecem sem pastor, deslocando-se o criador
semanalmente para os observar.
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A Cachena, em pastoreio livre, fertiliza e dissemina pela imensa dimensão do baldio a flora indígena da
Peneda e do Gerês e tem-no feito ao longo dos tempos.
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O aproveitamento das pastagens naturais de altitude do maciço montanhoso da Peneda e do Gerês não seria
possível sem o pastoreio da raça bovina Cachena.

Onde pastoreia a Cachena, cresce vegetação herbácea, arbustiva e algumas gramíneas.

“Depois que deste vale te apartaste,
Não pasce o branco gado, com secura;
Secou-se o campo, dês que lhe negaste
Dos teus fermosos olhos a luz pura;
Secou-se a fonte, donde já te olhaste,
Quando menos que agora, áspera e dura...”
Camões, séc. XVI, Lírica

Nos meses de Verão e Outono é impressionante a sua capacidade de sobreviver alimentando-se de ervas
raquíticas, matos menos endurecidos, que brotam em altitudes acima dos mil metros.
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Onde não há pastoreio crescem moitas de silvas.
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É a Cachena, que por ser de pequena estatura, a raça bovina dimensionada para lavrar os estreitos socalcos
das ‘inverneiras’.
Enquanto o arado segue virando a terra, esta é logo ajeitada por grupo de mulheres dispostas ao longo do
rego.

Desde há séculos que nos socalcos se vem praticando a policultura para autoconsumo: Milho e feijão, batata, hortícolas e fenos.
“Entre a beleza pródiga das cores
E dos perfumes,
Florescem essas outras verdes flores:
Os legumes.

As couves, com seu verde meigo e ledo,
São tão belas!
(E houve tempo em que os poetas tinham medo
de falar de elas…).”
Afonso Lopes Vieira, Canções do Vento e do Sol

Portocova - Sistelo

“Imagine-se o complexo que há na operação de virar a leiva, desterroar, limpar da grama, espalhar os estrumes, dirigir o gado, semear, cobrir!
A mulher, que é no Minho a grande obreira, também aqui tem um lugar de relevo. Os espanejamentos claros
das suas vestes alegram a arada. O seu lenço vermelho ou versicolor acena de longe e decerto quer dizer:
não me acham graça?”

“Nas aldeias de camponeses, ao cair da noite, seria mau prenúncio se o fumo das lareiras se não escoasse
nas choupanas, de colmo ou de telha vã, a anunciar o caldo ao lume, a aferventar as couves e os feijões,
adubados com um fio de azeite.”

Aquilino Ribeiro, Arcas Encoiradas

Eugénio de Castro Caldas, A Agricultura Portuguesa Através dos Tempos
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Escadarias de socalcos são, em linguagem figurada, rugas de camponeses agricultores visíveis da nossa paisagem rural.

Socalcos de Padrão e Portocova - Sistelo

“Lavrador,
Sei que tens de mostrar valor, trabalho
Que orgulho grande te trará a ti.
Sei como não é fácil falar disto,
Tratar do que é vulgar e revesti-lo
De nobre poesia.”

Pelos socalcos passaram muitas gerações de camponeses agricultores, de todas as idades, de ambos
os sexos, em anos de fome e de abundância.

Virgílio, Século I a.C., Geórgicas, livro III
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“Preguiça teve dois filhos:
Oh que santa geração!
A mais velha, Dona Fome;
O mais novo, Dom Ladrão

Quando a preguiça morrer;
Até o monte maninho,
Até fraguedos da serra
Darão rosas, pão, e vinho.”
António Correia de Oliveira, A MInha Terra

S. Bento do Cando - Gavieira

“A neve cai na terra lentamente,
Como nuvem de brancas borboletas,
O lavrador encosta a enxada, e sente,
Num íntimo sofrer, mágoas secretas
A comprimir-lhe o coração paciente.

Depois, quando a semente germinava,
Nas ardências do estio abrasador,
Com as searas floridas, encontrava
Os pensamentos em flor...
Porém, agora a terra é silenciosa
E triste, como viúva lacrimosa
Oculta no seu véu desolador!”

Contempla a terra, triste e desolado,
A terra, a sua enamorada amante
A quem nas tardes de calor, curvado,
Cheio de esperança e de estremecimento,
Confiava a semente fecundante
E consagrava os ternos pensamentos.

António Feijó, À Janela do Ocidente
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Soajo

Nasce uma tristeza profunda no olhar de quem vê os socalcos caídos, abandonados. De enxurrada para
enxurrada, de ano para ano, alguns vão desaparecendo, arrastando consigo a história laboriosa de um povo
que por ali passou.
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Foi da fadiga da longa viagem...
Porém, que importa? Quando sorris
Sempre em teus olhos vejo a paisagem
Verde e dourada do meu país.”

“A primavera bateu-me à porta...
- Abri-lhe a porta de par em par!
Vinha pálida, vinha morta,
De tantos frios atravessar.

São dourados no Verão.

António Feijó, Ilha dos Amores

Portela de Alvite - Sistelo

É maravilhoso contemplar os nossos socalcos arranjados, produtivos, parecendo jardins suspensos.
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É o palco, onde o camponês agricultor representa as belas cenas da vida campestre: vindimando, ceifando e
recolhendo os milhos para os espigueiros.
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Despem-se no Outono

A sua história é a de séculos de sofrimento, de resistência à morte, de luta pela sobrevivência:
É mais claro o luar, as noites são mais puras;
Entristece o abandono a solidão dos prados;
E como a estranha flor do tédio, entre as verduras,
Camélias vão abrindo os lábios orvalhados.”

“Vamos entrar no inverno; o sol tem desmaios,
E os arbustos sem folhas, as árvores franzinas
Estremecem de frio e bebem os seus raios,
Que pulverizam de oiro a cinza das neblinas.

António Feijó, Líricas e Bucólicas

“Recolhe com prazer o que semeia,
Com gosto come, dorme descansado,
Da sua vida vive, e não da alheia.”
Diogo Bernardes, O Lima

“Na frente ocidental nada de novo.
O povo continua a resistir
Sem ninguém que lhe valha,
Segue e trabalha
Até cair.”
Miguel Torga, Diário IX

Portocova - Sistelo

Quando os campos deixarem de ser trabalhados, não mais se ouvirão as chamadeiras a chamar pelos bois,
os lavradores a conduzir o arado, as lavradeiras a espalhar os estrumes, o semeador a semear a semente, o
carro dos bois a encher de música os caminhos das aldeias serranas.
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Cada vereda, do socalco mais elevado ao mais baixo, obriga-nos a pensar em canseiras e a ter um profundo
respeito por quem os sobe, os desce, todos os dias, todos os anos, uma vida inteira, carregando aos ombros
e à cabeça os estrumes e as colheitas.
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Quando os socalcos são muito exíguos ou não permitem o uso do arado, a lavoura faz-se em muitos casos
à enxada.

“Manda guiar, ou guia,
O gado, satisfeito
Do noturno repouso, ao verde prado,
Ou com bicudo arado
A relva vai cortando
Com vagarosa força
Dos bois, os quais esforça
Com aguilhada ou voz, de quando em quando;
E dá à terra arada
Ou louro trigo ou pálida cevada.”

“De sol a sol, o arado lavra a terra.
De sol a sol, cai o arado ao chão.
E como cada gota é um grão
Da sementeira,
É puro sofrimento que, à torreira
Da futura colheita,
Ceifa, malha e peneira
A fome insatisfeita.”
Miguel Torga, Poemas Ibéricos

Diogo Bernardes, Flores do Lima

“D'um lado o camponês, e do outro lado a enxada;
O homem tem o braço, o braço a enxada;
Luta sombria, heróica! Antes da madrugada
Já ele anda por lá, nos campos, nas montanhas,
Rompendo à natureza as rígidas entranhas
Para tirar-lhes um pão. Forte como o dever,
Trabalha noite e dia.”
Guerra Junqueiro, A Morte de D. João
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O arado radial, também chamado lusitânico, é um instrumento arcaico e rudimentar, que se caracteriza por
ter um temão simples, feito de um só pau, implantado junto do ângulo formado pelo dente com a rabiça.
Onde o radial hoje existe ou existiu, não é natural que tivesse existido outro, porque não se conhece nenhum
mais primitivo.

O camponês lança a semente à terra,
“Quer esteja a dormir, quer se levante,
De noite e de dia, a semente germina e cresce,
Sem ele saber como.

A terra produz por si,
Primeiro o caule, depois a espiga
E finalmente o trigo perfeito na espiga.
E, quando o fruto amadurece,
Logo ele lhe mete a foice,
Porque chegou o tempo da ceifa.”
Novo Testamento, Mc 4, 26 - 29

Museu Etnográfico de Vilarinho da Furna - Campo do Gerês

Na serra da Peneda [Tibo, na Gavieira] encontra-se um curioso caso de arado arcaico: o arado radial sem aivecas. Distingue-se de todos os arados deste tipo, até hoje estudados em Portugal, pela ausência das aivecas.
“O arado radial, tirando-lhe as aivecas, é quase que um dos arados mais primitivos conhecidos no Mundo.”
Jorge Dias, Os Arados Portugueses e suas Prováveis Origens
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A canga é a peça de madeira com que se jungem as vacas para puxarem o arado ou o carro. Assenta diretamente nos cachaços dos animais.
À volta do pescoço das vacas passam umas argolas de madeira curva, os arcos, que se vêm prender à canga.

O carro da Peneda/Gerês é o carro de bois de eixo móvel, não tem aros de ferro nas rodas, é pequeno e portanto mais apto para vencer obstáculos e declives que distâncias. O eixo móvel gira nuns encaixes de madeira, os chumaços, providos de duas guardas laterais, os apeladouros, para impedir que o eixo possa saltar fora.

Enterro do Pai Velho - Lindoso

O atrito do eixo nos apeladouros produz tons musicais que se harmonizam com o chocalhar dos animais
quando pastam nos montes ou nos prados, “agradando, como nota extraída por mão hábil das cordas de um
violino.”
Conduzem os animais com uma soga de couro presa aos cornos de ambos os animais.

40

Júlio Dinis, A Morgadinha dos Canaviais
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Qual maestro não fica atónito ao ouvir um estranho som, arrastado, doloroso, que soa de uns montes para
outros, espalhando-se pelo desconhecido?

Autóctone da Serra da Peneda, trepando rochedos, desafiando tempestades, lavrando terras de pão, a Cachena encontra-se ameaçada de extinção.
“Vede os bois a puxar o arado, agora,
que o lavrador conduz pelo campo fora!
E um canto de amor no ar se espalha,
- é a terra a cantar por quem trabalha!...
O arado rasga a terra, e os bois, passando,
com os seus olhos a vão abençoando…
Sem as suas fadigas e canseiras,
não teriam florido as sementeiras!
Sem a sua força, sem a sua dor,
não estava rindo a terra toda em flor!...”
Afonso Lopes Vieira, Animais Nossos Amigos

Substituição do eixo do carro de bois - Lordelo - Cabreiro

É o ruído musical dos chiadouros que os camponeses fixam nos eixos da roda do carro de bois cachenos
para distraí-los no custoso transporte, pelos caminhos pedregosos da montanha, dos matos para a cama dos
gados e da lenha para a lareira do lavrador.

42

E os criadores, de tão fracos recursos, não podem sozinhos conservá-la conforme as normas da comunidade
europeia.
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Foi a Cachena quem fez o socalco para que este sustentasse lugares e aldeias inteiras.

Tal e qual a pequenez da Cachena, assim é a dimensão do concurso anual da raça.

Concurso Nacional da Raça Cachena - Soajo

Se queremos continuar a criar a Cachena no seu solar e manter os socalcos pela sua beleza, originalidade,
como uma atração do Portugal rural, precisamos de compensar quem os conserva e repara, para que não se
vá embora.
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Sem notoriedade, prémios pouco atraentes, assistência reduzida a vizinhos e amigos dos donos dos gados
a concurso.
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A 'Vilarinha'

A 'Cabreira'

Antes de ser conhecida pelo termo Cachena, esta ‘vaca humilde’ chamou-se Vilarinha por se dispersar pelas
povoadas vizinhas quando os seus currais foram sendo alagados pelas águas da barragem de Vilarinho da
Furna, ao mesmo tempo que a aldeia inteira, de muitos séculos, ia desaparecendo.

A vaca vilarinha, que nascia adaptada ao clima agreste da região e à escassez de alimentos, foi parindo pela
alta montanha escondendo-se entre matos, não mais voltando aos seus currais de Vilarinho.
Em Cabreiro, devido ao aumento da pelagem no Inverno e à sua pequena estatura, foi-lhe posto o nome de
cabreira por aparentar cabras grandes.

Para o humilde povo que por ali passou o poeta compôs-lhe o emocionante Requiem:
Mas, de repente, um muro de cimento
Interrompeu o canto
De um rio que corria
Nos ouvidos de todos.
E um Letes de silêncio represado
Cobre de esquecimento
Esse mundo sagrado
Onde a vida era um rito demorado
E a morte um segundo nascimento.”

“Viam a luz nas palhas de um curral,
Criavam-se na serra a guardar gado,
À rabiça do arado,
A perseguir a sombra nas lavradas.
Aprendiam a ler
O alfabeto do suor honrado,
Até que se cansavam
De tudo o que sabiam.
E, gratos, recebiam
Sete palmos de paz num cemitério
E visitas e flores no dia de finados.

Miguel Torga, Diário XII

“Andava a pobre cabreira
O seu rebanho a guardar
Desde que rompia o dia
Até a noite fechar.
De pequenina nos montes
Não tivera outro brincar.
Nas canseiras do trabalho
Seus dias vira passarem.”
Júlio Dinis, As Pupilas do Sr. Reitor

Feira de Ponte de Lima, setembro de 1958

Na feira de Ponte de Lima, “ao fundo, andam soltas as vacas leiteiras, poucas, quase todas montanhesas, de
estatura pequena, cabreiras chamadas. À volta brincam-lhes as crias, pequeninas, tenrinhas, quase cor-de-rosa na sua pelagem fulva.”
Conde d’Aurora, A Feira de Ponte
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A 'Ananicada'

A 'Cachena'

Não há referências a esta vaca no Recenseamento Geral dos Gados no Continente do Reino de Portugal de
1870. Só um século mais tarde, precisamente, em 1981, são referenciados “animais ananicados, sem expressão étnica definida, existentes nas serras da Peneda e do Soajo e conhecidos como cachenos.”

Afinal, que vaca é esta, de cor castanha, de pequena estatura, cabeça comprida, frente retangular e plana,
perfil reto, cornos com secção cilíndrica e saindo lateralmente da cabeça para cima e para os lados tomando
a forma de parafuso ou saca-rolhas?

Manuel Garcia, Bovinos de Portugal

Diversos autores modernos chamaram-lhe barrosã ananicada, afirmando a mesma origem filogenética da
raça Barrosã, apenas não se desenvolvendo mais fenotipicamente devido à escassez dos pastos de montanha.
“Ainda que tenha algumas semelhanças morfológicas com a Barrosã, apresenta caracteres étnicos diferenciados da raça barrosã e de outras raças.”

É a raça bovina Cachena com livro genealógico próprio, carne certificada com Denominação de Origem
Protegida ‘Carne Cachena da Peneda’, apoiada pelo Estado Português e pela União Europeia.

José Vieira Leite, Secretário Técnico da Raça Barrosã

[Portaria n.º 55/2015, de 27 de fevereiro]
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PADRÃO DA RAÇA CACHENA

ÁREA GEOGRÁFICA DA CACHENA

Animais harmoniosos, de pequena estatura e extrema rusticidade.
Cabeça: comprida, com chanfro reto, arredondado e
pouco saliente, de boca larga e focinho negro. Conjunto ocular pouco saliente. Chifres muito desenvolvidos, com secção circular, que saem para cima e
para os lados tomando a forma de parafuso ou saca-rolhas.
Pescoço: curto, bem ligado à cabeça e à espádua,
barbela bem desenvolvida.
Tronco: cernelha pouco saliente e o peito medianamente largo e descido. A região dorso-lombar é
curta, estreita e horizontal; bem ligada à garupa com
ventre volumoso. As nádegas são mal musculadas e
pouco desenvolvidas, tendo a cauda inserção alta
terminando por uma borla de pelos escuros.

Extremidades e aprumos: membros de extremidades
livres pouco desenvolvidas, terminando com unhas
escuras e pequenas.
Pele, pelo e mucosas: pele grossa, mas macia. No Inverno estes animais ficam com uma pelagem grande
e grosseira para se defenderem do frio. As mucosas
das aberturas naturais são escuras.

O seu solar foi,
desde sempre,
a branda e a inverneira,
as duas seculares formas de
‘povoamento desdobrado’
implantado na Serra da
Peneda.

Melgaço

Monção

Cor: pelagem castanho-claro, tendendo para o cor
de palha ou acerejado. Há alguns anos atrás havia
muitos destes animais com tonalidades de castanho
muito mais escuro que durante os meses de Verão,
‘abriam à cor’, isto é, passavam de castanho pezenho a castanho aberto.
Formato: são bovinos muito pequenos, com uma
índole bravia, que não esconde o modo de criação
semi-selvagem.

Viana do
Castelo
Braga
Porto

Arcosde
Valdevez

Ponte da
Barca

Terras de
Bouro

Lisboa

Vila
Verde

O solar da Cachena, segundo escritos históricos e a tradição, abrangia toda a área do Parque Nacional da
Peneda-Gerês.
“Hoje, a sua maior expressão, situa-se no maciço montanhoso compreendido entre a margem esquerda do
rio Vez até Ázere, seguindo a estrada Arcos-Soajo em direção à Peneda e Lamas de Mouro, fechando nos
limites do concelho na Portela de Alvite.”
Rui Dantas, Secretário Técnico da Raça Cachena
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Na alta serra
A Cachena berra,
O pastor força a que se ajeite
Para lhe tirar o leite.
O leite de Vilarinho
Cheirava a rosmaninho,
O da Lombadinha, diz-se, foi levado ao Céu
A desejo de um tal Pastor Velho que aos anjos ofereceu!

Numa noite de forte ventania
Um pastor dormia…
E sonhava…
Sonhava numa noite assim…

Mas perto de onde dormia
Uma Cachena gemia, gemia…
O pastor acorda em sobressalto,
Depressa dá um salto,
E vai ver…
Era um vitelo que acabava de nascer.

“Leite verdadeiro de que os poetas das Geórgicas cantam as delícias e virtudes.”
Júlio Dinis, A Morgadinha dos Canaviais

							
Lombadinha - Gondoriz
Leite “de cuja indústria Deus não consentiu, ainda, que os homens se apropriassem.”
Eugénio de Castro Caldas, A Agricultura Portuguesa Através dos Tempos

Hoje, as cachenas, raramente são ordenhadas.

Os vitelos têm um peso variável entre os 17 e os 25 kg à nascença.
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O Lobo Ibérico [Canis lupus signatus]

“Quantos montes tu vês, tantos corri,
De vale em vale andei, de mato em mato,
Em busca de um bezerro que perdi.
E tenho para mim que em não o cato
Pois ontem, sem ninguém mais saber dele,
Da mãe só s'apartou e do mais fato (rebanho),
Cuido qu'algum ladrão andou com ele,
Porque se foram lobos malfazentes,
Pudera o sangue achar, ossos ou pele.”

“Mas se eu subir esta elevação até ao bosque sombrio
E lá me deitar entre os densos arvoredos na esperança
De afastar o frio e a fadiga, receio que ao dormir docemente
Me exponha como presa para as feras selvagens.”
Homero, Século VIII a.C., Odisseia, Canto VI

Perseguidor de ovinos, caprinos, bovinos e equídeos.

Diogo Bernardes, O Lima

“Não aparece o lobo a armar ciladas
Em torno dos apriscos, nem à noite
Vem ele andar em torno dos rebanhos,
Já que uns outros cidadãos o dominam.”
Virgílio, Século I a.C., Geórgicas, livro III

Perseguido sem piedade por caçadores e pastores.
“Seguro pela urze e pelo tojo,
Afilando teus cães, vás dando gritos
Dos quais o lobo fuja e dê no fojo…”
Diogo Bernardes, O Lima

Fojo do Lobo

Protegido por biólogos, defensores da biodiversidade e por Lei.
Lordelo - Cabreiro

[Assembleia da República, Lei Nº 90/88, de 13 de agosto e Decreto Lei Nº 139/90, de 27 de abril]

“Mas, em pouco mato se esconde um lobo.”

A Cachena é a "vaca humilde, que pastoreia pele serra, no convívio com os lobos."

Aquilino Ribeiro, Terras do Demo

Eugénio de Castro Caldas, A Agricultura Portuguesa Através dos Tempos
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A carne da Cachena mereceu da Comunidade Europeia a distinção ‘Denominação de Origem Protegida’.
[Regulamento CE nº1495/2012 da Comissão, de 21 de agosto]

O registo foi atribuído ao agrupamento Cooperativa Agrícola dos Agricultores de Arcos de Valdevez e Ponte
da Barca. [Diário da República, IIª Serie nº 55, Desp. 3934/98 de 6 de março]
É comercializada com a designação ‘Carne Cachena da Peneda DOP’.

A carne é muito tenra e suculenta, de cor entre rosa-pálido a vermelha muito clara, com gordura de cor
branca a cremosa, homogeneamente distribuída.
Os animais obtidos para consumo são: vitela - carcaças de macho ou fêmea, com idade compreendida entre
os 4 e os 9 meses, e peso vivo entre os 70 e os 120 kg.;
Novilho - carcaças de machos, entre os 9 e os 24 meses e com o peso vivo entre os 120 e os 210 kg.
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A Carne Cachena da Peneda DOP, o Feijão Tarrestre, a Broa de Milho, são produtos alimentares inscritos
no catálogo mundial Arca do Gosto Slow Food que identifica, localiza, descreve e divulga sabores quase
esquecidos de produtos ameaçados de extinção, mas ainda vivos, com potenciais produtivos e comerciais.

A carne é também apreciada em assados no forno (lombos e acém). As restantes peças são consumidas nos
pratos de gastronomia regional.
Fonte: Produtos Tradicionais Portugueses, DGDR
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Quando, em 1994, se iniciou o Registo Zootécnico, esta raça era considerada um subtipo ou variedade da
raça bovina Barrosã.

Nestas serras de regime comunitário a existência de touros de várias raças impossibilita o trabalho de seleção
e melhoramento de uma raça.

“E que fazer se a geração decai!
Se a seiva genealógica se gasta!
Tudo empobrece! Extingue-se uma casta!
Morre o filho primeiro do que o pai.”
Cesário Verde, O Livro de Cesário Verde

Sede da ACRC

Em 1998, o Livro Genealógico da Cachena, separou-se completamente do da Barrosã, instalando-se definitivamente no concelho de Arcos de Valdevez, onde a Associação de Criadores tem a sua sede social e onde
existe o maior número de animais.
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A inseminação artificial, sendo uma técnica ótima de melhoramento animal, muito dificilmente poderá ser
implementada em efetivos que andam todo o ano na serra.
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A cobrição natural é, no momento, a única que poderá garantir o padrão da raça, se contar com a adesão e
participação de todos os criadores em duas tarefas fundamentais:

“Como vi que sementes escolhidas
E com todo o cuidado examinadas,
Degeneraram, apesar de tudo,
Se não houvesse quem, ano após ano,
Apartasse nos lotes as maiores.
Será que há um destino de chegar,
Ao pior de si próprio, recuando?”
Virgílio, Século I a.C., Geórgicas, livro III

Primeira, selecionando um touro reprodutor cacheno por grupo de cachenas tornando assim possível saber-se qual o pai dos vitelos;
Segunda, limitando, no seu solar, uma Zona Exclusiva de Criação da Cachena, onde só possam existir touros
reprodutores desta raça.
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Colheita de sémen - S. Torcato - Guimarães
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Quadro e gráficos com distribuição dos criadores e animais por Distrito e Concelho
Distrito

Viana do Castelo

Braga

Vila Real

Porto
Coimbra
Leiria
Castelo Branco

Portalegre

Évora

Beja

Setúbal

Concelho
Arcos de Valdevez
Melgaço
Monção
Paredes de Coura
Ponte da Barca
Ponte de Lima
Viana do Castelo
Braga
Cabeceiras de Basto
Terras de Bouro
Vieira do Minho
Vila Verde
Boticas
Montalegre
Vila Real
Baião
Penafiel
Montemor-O-Velho
Leiria
Castelo Branco
Penamacor
Castelo de Vide
Monforte
Portalegre
Elvas
Sousel
Évora
Montemor-O-Novo
Redondo
Barrancos
Beja
Moura
Almada
Santiago do Cacém

Criadores
262
7
12
17
30
7
4
1
2
23
9
7
2
23
3
1
1
1
1
1
1
2
1
3
1
1
3
12
2
7
1
10
1
1
460

Fêmeas Machos
1907
66
212
215
218
29
23
13
5
163
31
56
6
138
90
10
2
14
3
28
24
8
17
44
15
20
38
452
143
243
35
336
4
20
4628

100
2
7
6
12
1
1
2
0
9
2
3
0
7
9
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
3
36
4
13
2
10
1
1
245

Os vitelos nascidos, de pai e mãe registados no Livro de Adultos, são examinados e inscritos no Livro de
Nascimentos, estabelecendo a sua pureza e genealogia.

Identificação de vitelos - Gavieira
Gráfico - Nascimentos ao longo do ano

Fonte: ACRC - Secretaria Técnica do Livro Genealógico da raça
Cachena [2015]

No território da cachena “a mulher desempenha um papel fundamental na exploração agrícola (63,5% na
Gavieira, 65,8% em Cabreiro e 71,9% em Sistelo).
Não ficam atrás do homem nem na intensidade nem na duração do trabalho.”
Borges Pires, Cadernos da Peneda I
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Após os 18 meses de idade, machos e fêmeas previamente inscritos no Livro de Nascimentos, são examinados e podem ser registados definitivamente no Livro de Adultos.
Gráfico com as inscrições no Livro de Adultos desde 1998
F

No momento do registo de reprodutores no Livro de Adultos é recolhida uma amostra de tecido do pavilhão
auricular para determinação do perfil genético do animal.
Esta análise certificará a sua genealogia e poderá ser usada em futuros testes de paternidade.

M

Representação gráfica da analise de componentes principais de uma bateria de marcadores
genéticos. Os três eixos representam 75% da variância dos dados genéticos.
F
M

“Esta análise mostra a proximidade genética entre a raça Barrosã e a raça Cachena. É de notar que apesar de
estas duas raças estarem próximas, são claramente distintas. Enquanto o primeiro e o segundo componente
colocam a raça Cachena muito próximo das raças Barrosã e Alentejana, o terceiro componente do gráfico,
afasta-a radicalmente da Alentejana e moderadamente da Barrosã. Por outro lado, os dois primeiros componentes afastam-na de todas as outras raças portuguesas à excepção das duas citadas anteriormente.”
Em casos especiais, animais sem genealogia conhecida, podem ser inscritos no Registo Fundador.
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Albano Beja-Pereira, CIBIO-UP
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Após 2006, “os bovinos de raça pura inscritos em livros genealógicos devem, além das marcas auriculares,
possuir meio de identificação electrónica aprovado, aplicado no acto de avaliação para inscrição no Livro
de Adultos.”
[Diário da República, 1.ª Série Nº 144, Decreto-Lei Nº 142/2006 de 27 de julho]

Que povo é este que, durante milhares de anos, soube explorar as potencialidades do seu território, sem
destruir o património natural, assegurando sempre os recursos produtivos para as gerações futuras?
“Águas do claro Lima, que corria
Pera mim, noutro tempo, claro e puro,
Que correr vejo agora turvo, escuro,
Quem afogou em vós minha alegria?
Mudança vejo aqui em arvoredos:
Cresceram muitos, muitos acabaram;
Fez seu ofício, em tudo, a natureza.

Duas cousas, porém, não se mudaram:
Lugar e duro ser destes penedos,
De vossos naturais teima e dureza.”
Diogo Bernardes, Flores do Lima

Cibões - Terras de Bouro

Esta identificação irrepetível e permanente constitui a base de qualquer programa de conservação e melhoramento genético.
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É o povo laborioso da montanha que quanto mais se sente fustigado pelo génio das tempestades mais se
solidifica em comunidade organizada e solidária.
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Pelos caminhos correm riachos que dão para os lavadouros onde as mulheres lavam e o gado bebe.

Dias a fio,
Lavava a roupa no rio.
Apanhava a lenha para a ceia,
Cozendo o pão no forno da aldeia.

Velhinha rija como um penedo,
Sem medo
Sempre à vida sorrindo.
Contava como se fosse um hino
Tudo quanto fazia por gosto
Desde o amanhecer ao sol-posto.

Na crença dos simples, com filhos e netos lá ia,
À Senhora da Peneda visitar a Virgem Maria.
Esta a octogenária rija, de rosto sereno,
Que vemos, pela tardinha, colhendo o feno.
Quanto nos emociona o seu olhar seguro
Desafiando o futuro.

Corria as serras
Sem receio das feras
Pastoreava pelos montes.

A. Gouveia
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“A minha lavadeira ontem morreu,
Que vida de trabalho e de canseira!
Todo o esforço que tinha às pedras deu,
Àquelas duras pedras da ribeira.
De joelhos, curvada, envelheceu,
Como se fosse reza a vida inteira:
Amanheceu-lhe o dia e anoiteceu,
Sempre a lavar, a minha lavadeira.

Só vós sabeis, só vós, correntes águas,
Suas grandes tristezas, suas mágoas,
E o que penou ao vento, ao frio, à calma.
Ninguém tão alva a roupa inda lavou,
Mas ontem, ao morrer, a Deus levou,
Mais alva do que a roupa, a sua alma.”
Daniel da Costa, Diário de Notícias do Funchal
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Graciosa que ela é, a camponesa,
De natural beleza,
Pelas manhãs, enchendo o cântaro na bica da fonte,
Descendo, ao entardecer, com o gado do monte,
Às tardinhas, borrifando as flores que dão perfume,
À noitinha, ajeitando a lenha para acender o lume.
Semelhanças só com a nossa Eva antes de pecar.
Tal é a cativante ternura do seu olhar!
A. Gouveia

“Oh! Que fermosa serrana
À vista se me oferece!
Deusa dos montes parece;
O monte não a merece.
Serrana, cuja pintura
Tanto a alma me moveu,
Dizei-me: Por qual ventura
Andareis nesta espessura,
Merecendo estar no Céu?”

No território da Cachena “as casas de habitação, os espigueiros, os alpendres, os currais e os moinhos pegam
uns com os outros em pitoresca desordem e fraterno convívio.”
Jorge Dias, Vilarinho da Furna

“Eu gosto das aldeias sossegadas,
Com o seu aspeto calmo e pastoril,
Erguidas nas colinas azuladas,
Mais frescas que as manhãs finas de Abril.

Pelas tardes das eiras, como eu gosto
De sentir a sua vida ativa e sã!
Vê-las na luz dolente do sol-posto,
E nas suaves tintas da manhã!…”
Gomes Leal, Claridades do Sul

Camões, séc. XVI, Teatro e Cartas

“Valha-me a heróica, tradicional e linda mulher do Minho. Deus te abençoe, mulher!”
Rouças - Gavieira

Conde D’Aurora, A Feira de Ponte
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“As três construções mestras: casa, sequeiro e espigueiro alinham-se e completam-se nas várias funções comuns, em obediência a um fim premeditado de utilidade.”
Arquitetura Popular Portuguesa, 1ª edição

“Em anos de abundância, o Minho não sabe para onde há-de vazar os seus espigueiros. De Abril para Maio,
o milho está seco e resseco. Pega-se de uma mancheia e tilinta como oiro. O velho Antas costumava dizer:
- Não me meçam as rendas antes de Maio. Até Maio o milho está prenho. Deita leite. Para estar bom é preciso que absorva a humidade como o mata-borrão absorve a tinta.”
Aquilino Ribeiro, A Casa Grande de Romarigães

Espigueiros de Lindoso
Espigueiros do Soajo

O espigueiro é uma estrutura primitiva de secar o milho grosso. É normalmente de pedra e de madeira, existindo no entanto alguns inteiramente de pedra.
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“Se é nos espigueiros destas montanhas que encontramos as formas melhor conseguidas e a arte da pedreira
mais apurada, é logo nas casas que vamos retomar a correspondência direta dessa natural aptidão.”
Arquitetura Popular Portuguesa, 1ª edição
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“À lareira vive a alma de gerações passadas:
A alma do fogo, a alma do lar
A alma de tanta gente moça que sobre ela se curvou, em penumbras de mistério,
A alma de tanta decrepitude humilde que, sentada na sua grande pedra, sofreu, sofreu;
Ouviu gargalhadas cristalinas, joviais histórias, infindáveis contos, expansões sem fim;
Conheceu dores sem fim, contemplou rostos radiosos e expressões torturadas;
Viu amar, sofrer e agonizar.

A broa de milho é o último episódio de um longo trabalho:
Primeiro foram as lavradas, as estrumações, as sementeiras, depois as sachas, as mondas, as regas durante
os estios.
Em seguida, as ceifas, as esfolhadas em noites de luar e a disposição das palhas em medas para penso da
Cachena durante os invernos rigorosos.
As espigas são guardadas nos espigueiros. Depois são retiradas, consoante as necessidades, e malhadas ao
sol da manhã na laje da eira familiar ou da povoação.
O milho é moído no moinho da inverneira.

Museu Etnográfico de Vilarinho da Furna - Campo do Gerês

Ouviu, invernos sem fim, uivar o vento, cair a chuva, latir os cães nas trevas,
Viu gerações sem fim nascer, viver, decair, morrer,
Ouviu cantar e ouviu chorar, ouviu risos e ouviu gritos, viu aleluias, calvários.
Preparou ceias sem conta, viu surgir gerações, desaparecer gerações, assistiu à vida e contemplou a morte.”
Abel Salazar, Recordações do Minho Arcaico
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Segue-se o peneirar a farinha, amassar e modelar as broas que vão para o forno em brasa, onde ficam a cozer.
E as broas, redondas, enormes, são arrancadas das cinzas e depositadas, uma a uma, na masseira e guardadas na caixa do pão, para serem comidas, dia a dia, pela semana fora e por vezes por uma quinzena.
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À exceção das eiras e do espaço ocupado pelos espigueiros, os espaços livres entre as construções são destinados à passagem das pessoas, dos carros de bois e dos gados.

Cada aldeia é o centro de uma rede de veredas que se ligam aos campos e se estendem para a serra parecendo comunicações à distância.

Mulheres vão tagarelando sentadas nos portais das casas.
Velhos sentados à sombra cavaqueiam, gracejam, trocam as vivências do seu passado de pastores.

“Vede os bois a puxar, pelas estradas,
aquelas pesadíssimas carradas…
O corpo deles, com esforço, freme,
e o carro geme, longamente geme…
O carro geme, geme longamente,
e os bois vão a puxar cansadamente…
E à noite, pela estrada tão sozinha,
o carro geme, geme, e lá caminha…
E parece, pela noite envolta em treva,
que é o carro a chorar por quem o leva…”
Afonso Lopes Vieira, Animais Nossos Amigos

Vilar - Cabreiro

Portocova - Padrão

As cortes do gado distinguiam-se das habitações pela volumetria e pela função.
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A Cachena presta serviços de carreto por carreiros íngremes que outros bovinos não suportam.
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A sua organização assentava em dois pilares fundamentais: na mão-de-obra abundante e pluriactiva e na
hierarquia de valores onde o interesse geral predomina sobre o particular.

Parral - Cabreiro

Só assim foram possíveis práticas comunitárias: sistemas de pastoreio, socalcos, regadios, trabalhos em conjunto, caminhos rurais e agrícolas.
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“Eu nunca guardei rebanhos,
Mas é como se os guardasse.
Minha alma é como um pastor,
Conhece o vento e o sol
E anda pela mão das Estações
A seguir e a olhar.
Toda a paz da Natureza sem gente
Vem sentar-se a meu lado.”

“Pela espessura levam, passeando,
O gado brando, ao som das sanfoninas,
Pisando as finas e fermosas flores
Os guardadores, que, cantando o gesto
Fermoso e honesto das pastoras que amam,
Ao ar derramam mil suspiros vãos.
Um louva as mãos, e outro os olhos belos,
Outros os cabelos de ouro, em som suave…”

Fernando Pessoa, Poemas Escolhidos de Alberto Caeiro

Camões, Século XVI, Lírica
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Por alturas de Maio, o mato composto de tojos molar e arnal, urzes e giesta, de mistura com ervas bravias, é
roçado à enxada ou à foucinha, em grandes quantidades, ficando a secar alguns dias.

A roça, sendo o trabalho mais duro do camponês serrano, tem vindo a diminuir com dois tipos de consequências:
Diminuição do estrume dos currais;
Aumento de grandes áreas por roçar que se transformam em matagais possibilitando o deflagrar de incêndios.
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As palhas, fenos e os matos das roçadas são transportados em carros de bois para próximo dos currais, empilhados em medeiros, donde vão sendo retirados, ao longo do ano, para refazer as camas do gado e deitados
às camadas à medida que vão sendo pisados e curtidos.

O estrume é carregado diretamente do curral para os socalcos das inverneiras em carros de bois puxados
por cachenos, com a ajuda de gadanhos, ancinhos e descarregado em montes que vistos de longe, em certas
horas do dia, parecem granitos bordados a negro nos socalcos das inverneiras.
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“A Noite escura, triste e tenebrosa,
Que já tinha estendido o negro manto,
De escuridade a Terra toda enchendo,
Fez pôr a estes pastores fim ao canto,
Que ao longo da ribeira deleitosa
Vinham seu manso gado recolhendo.”

“A vida é como o passo igual dum boi
Que vem dos campos ao anoitecer;
Com o seu lento e resignado aspeto,
Andou um passo, e logo um outro dá.
Tudo quanto foi feito
De novo se fará...”

Camões, Século XVI, Lírica

Augusto Gil, Luar de Janeiro

“Diz-se que a solidão torna a vida um deserto;
Mas quem sabe viver com a sua alma nunca
Se encontra só; a Alma é um mundo, um mundo aberto
Cujo átrio, a nossos pés, de pétalas se junca.”
António Feijó, Sol de Inverno

“É só na solidão que a alma se revela,
Como uma flor noturna as pétalas abrindo,
A uma luz, que é talvez o clarão duma estrela,
Talvez o olhar de Deus, de astro em astro caindo.”
António Feijó, Sol de Inverno
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Pastor e camponês, o que te fez
Sair dos campos do Vez?
Foi para não ser pastor da cachena montês
Que expulsa de Vilarinho ao monte se fez?
Não ouves chamar por ti a pequenina rês
Que na tua infância te deu a avó Mercês?
Então, deixas o arado que teu avô te fez,
Para lavrares as brandas e as inverneiras do Gerês?
Pastor e camponês
Por quê não voltas um dia às terras do Vez?
Há sempre uma vez
Entra-se e sai-se da vida uma vez,
Assim o Sobrenatural nos fez!
A. Gouveia

“Nada é mais doce do que a pátria ou os seus progenitores,
Ainda que se habite numa casa cheia de riquezas,
Em terra estrangeira, longe de quem nos deu a vida.”

“O vento é bom bailador,
Baila, baila e assobia.
Baila, baila e rodopia
E tudo baila em redor.
E diz às flores bailando:
E elas, curvadas, arfando,
Começam, débeis, bailando.
E suas folhas, tombando,
Uma se esfolha, outra cai.
E o vento as deixa, abalando,
- E lá vai…”

Homero, Século VIII a.C., Odisseia, Canto IX

Afonso Lopes Vieira, Canções do Vento e do Sol

84

85

O lírio do Gerês (Iris boissieri) é 'uma das plantas mais belas e raras da Península Ibérica'.
Tem coloração azul e mancha amarela.
Que pensas Beatriz,
O olhar a flor do lis?
Que escondida no monte
Regada por cristalina fonte
Não fala, nem grita,
Mesmo que esteja aflita!

“O meu país sabe às amoras bravas
No verão.
Ninguém ignora que não é grande,
Nem inteligente, nem elegante o meu país,
Mas tem esta voz doce
De quem acorda cedo para cantar nas silvas.
Raramente falei do meu país, talvez
Nem goste dele, mas quando um amigo
Me traz amoras bravas
Os seus muros parecem-me brancos,
Reparo que também no meu país o céu é azul.”
Eugénio de Andrade, O Outro Nome da Terra

Só, sem outras flores por perto,
Bem o dizes: não está certo!
Eu sou a Beatriz,
E não quero estar só como a flor do lis.
Mas, não estás só, esboça o teu cândido sorriso
Foi uma Beatriz que introduziu Dante no Paraíso.
A. Gouveia

Lírio do Gerês [Iris boissieri]

Por não poder ser cultivado devido as suas condições endógenas.
Deve estar resguardado no seu habitat 'antes do jardineiro o corromper'.
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“Fui ver. A neve caía
Do azul cinzento do céu,
Branca e leve, branca e fria…
- Há quanto tempo a não via!
E que saudades, Deus meu!”

“Neves, já nos montes derretidas,
Regam nos baixos vales novas flores.
Alegram as cantigas dos pastores
As Ninfas, pelos bosques escondidas.”
Diogo Bernardes, Flores do Lima

Augusto Gil, Luar de Janeiro

“Em guarda estando das águas
Desta fonte, adormeci.
Ao som do seu ruído doce e brando,
De brando e doce sono me venci.
Ó tu, quem quer que sejas que, passando,
Desejo de beber te trouxe aqui,
Quieto bebe, lava mãos e rosto,
Sem me quebrar o fio deste gosto.”
Peneda - Gavieira
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Diogo Bernardes, Flores do Lima
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“Montes e vales, bosques, verdes prados,
Águas que correis sempre, altos rochedos
Que de continuo estais firmes e quedos,
Isentos de sentir tristes cuidados.

Todos os anos, entre os dias 1 e 8 de setembro, a pequena povoação, no início uma branda, transforma-se
num centro de peregrinação de todo o Alto Minho e também da Galiza, ao redor do Santuário de Nossa
Senhora da Peneda [Século XVIII].
“Tocam os sinos da torre da igreja,
Há rosmaninho e alecrim pelo chão.
Na nossa aldeia que Deus a proteja!
Vai passando a procissão.

Pelas janelas, as mães e as filhas,
As colchas ricas, formando troféu.
E os lindos rostos, por trás das mantilhas,
Parecem anjos que vieram do Céu!”
António Lopes Ribeiro, A Minha Terra

Rio Vez - Sistelo

Santuário de Nossa Senhora da Peneda - Gavieira

Sabei que sereis sempre celebrados
Da minha branda Musa, em versos ledos,
Pois o meu doce amor tantos segredos
De vós quis só que fossem confiados.”

“Entre o luar dos hinos e o verdor das palmas,
Para lá caminham romarias d'almas…
Todos nós lá fomos com a nossa avó!”

Diogo Bernardes, Flores do Lima

Guerra Junqueiro, Os Simples
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Em Gondoriz, celebra-se a festa de N.ª S.ª da Soledade, no primeiro fim de semana de maio, em Sistelo,
o S. João, a 24 de julho. Em Cabreiro e na Gavieira,
celebra-se a festa do Divino Salvador, a 6 de agosto.
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Rochedo, verdade ou mito,
Caminha para o infinito
Leva faíscas de luz do relâmpago
E o estrondo do trovão
É o belo horrível,
Terrível,
Medonho,
Mesmo em sonho.

É de uma beleza rude
Que hora a hora fascina,
Hora a hora ilude.

“Quando se acaba o Inverno e já, serena,
Se mostra a Primavera pelos campos
Que bom dormir
Com as sombras tão densas na montanha.”

Será que esconde,
Sabe-se lá onde,
Em relicários de granito
Os mistérios do Infinito?

“Ditosas vos podeis chamar, por certo
Serras, onde s'encerra um sol tão claro
Que faz um jardim belo d'um deserto.”
Diogo Bernardes, Flores do Lima

Virgílio, Século I a.C., Geórgicas, livro III

A. Gouveia

Vilar - Cabreiro

Peneda - Gavieira
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“Junto do Lima, claro e fresco rio,
Que Letes se chamou antigamente.”

“Nasci à beira do rio Lima,
Rio saudoso, todo cristal;
Daí a angústia que me vitima,
Daí deriva todo o meu mal.

Diogo Bernardes, O Lima

É que nas terras que tenho visto,
Por toda a parte por onde andei,
Nunca achei nada mais imprevisto,
Terra mais linda nunca encontrei.
São águas claras sempre cantando,
Verdes colinas, alvor de areia,
Brancas ermidas, fontes chorando
Na tremulina da lua cheia…”
António Feijó, Ilha dos Amores

Várzea - Soajo

“Verdes e baixos vales, alta serra,
Duras e solitárias penedias,
Correntes águas, frescas fontes frias,
Testemunhas do mal qu'em mim s'encerra.
…
Ah! Não vos espanteis que em vós renove
Saudades passadas e presentes,
Pois tudo o qu'em vós há é saudade!”
Nascente do rio Vez

Diogo Bernardes, Flores do Lima
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“O que isto é, viver!
Abrir os olhos, ver,
E ser o nevoeiro que se vê!
Nevoeiro ao nascer,
Nevoeiro ao morrer,
E um destino na mão que se não lê…”
Miguel Torga, Diário I

Paço de Giela - Arcos de Valdevez

“Noite profunda, noite impossível!
O alvor da neve, cobrindo tudo,
Torna o silêncio quási visível…
O alvor da neve cobrindo tudo.”

“Lírios, já não, que me parecem luzes
De luto.
Rosas, pior, que são a burguesia
Das flores,
No apogeu.
Tojos arnais, apenas.
Cilícios vegetais
Sobre a fronte de quem
Tem nojo das carícias do presente,
Tojos arnais, até que possa alguém
Ser poeta e ser gente.”
Miguel Torga, Libertação

António Feijó, Sol de Inverno
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“Flores,
Lilases roxos que perfumam tudo.
Mas não é de lilases que eu preciso,
Nem de perfume.
O que a alma me pede,
Nem se cheira, nem se vê,
Nem se dá nos canteiros…

“Vamos, ressuscitados, colher flores!
Flores de giesta e tojo, oiro sem preço…
Vamos àquele cabeço
Engrinaldar a esperança!
Temos a primavera na lembrança;
Temos calor no corpo entorpecido;
Vamos! Depressa!
A vida recomeça!
A seiva acorda, nada está perdido!”

Não.
Se me querem valer,
Tragam-me a primavera
Como era
Antes de o jardineiro a corromper.”

Miguel Torga, Diário IX

Miguel Torga, Diário V
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Raiar da aurora
Gado fora
Ninguém,
Para além
Do território da Cachena.
Não se ouvem toques de sinos,
Nem preces de peregrinos,
Nem vozearia de pastores.

Para onde quer que fores.
São montes
Soltando as fontes,
Sucedendo-se uns aos outros
Cada vez mais belos
Perdendo-se, sem dizer, no Infinito.
A. Gouveia
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“De amor e seus danos
Me fiz lavrador;
Semeava Amor
E colhia enganos;
Não vi, em meus anos,
Homem que apanhasse
O que semeasse.

Vi terra florida
De lindos abrolhos,
Lindos pera os olhos,
Duros pera a vida;
Mas a rês perdida
Que tal erva pasce
Em forte hora nasce.”
Camões, Século XVI, Lírica
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“Oh bem aventurado o que seguro
No campo vive, com seus bois lavrando
A dura terra com arado duro.

Ou enquanto no prado o gado pace,
A videira, sem mimo, sinuosa,
Co álamo sombrio espose e abrace.

Ou vá o louro trigo semeando,
Ou o monde ou regue des'que nace,
Ou com foucinha torta o vá cegando.

Ou em planta silvestre ou amargosa
Enxerte com dextra mão e ferro agudo
Outra de milhor gosto e mais mimosa.”

O FUTURO

Diogo Bernardes, O Lima

“Junquemos de flores o chão do velho mundo:
Vem o futuro aí!
Desejado por todos os poetas
E profetas
Da vida, deixou a sua ermida
E meteu-se a caminho.
Ninguém o viu ainda, mas é belo.
É o futuro…
Ponham pois rosmaninho
Em cada rua,
Em cada porta,
Em cada muro,
E tenham confiança nos milagres
Desse Messias que renova o tempo.
O passado passou.
O presente agoniza.
Cubram de flores a única verdade
Que se eterniza!”
Miguel Torga, Cântico do Homem
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Que acontecerá a este pequeno território, escondido pelos montes, abandonado de sempre, edificado e
gerido pela sabedoria do povo da montanha?
“Onde ficava o mundo?
Só pinhais, matos, charnecas e milho
Para a fome dos olhos.
Para lá da serra, o azul de outra serra e outra serra
ainda.
E o mar? E a cidade? E os Rios?
Caminhos de pedra, sulcados, curtos e estreitos
Onde chiam carros de bois e há poças de chuva.

Onde ficava o mundo?
Nem a alma sabia julgar
Mas vieram engenheiros e máquinas estranhas.
Em cada dia um povo abraçava outro povo.
E hoje a terra é livre e fácil como o céu das aves:
A estrada branca e menina é uma serpente ondulada
E dela nasce a sede da fuga como as águas dum rio.”

Até aqui, foram os montanheses que ultrapassando em saber o conhecimento científico de cada época e
de cada século, nos legaram um património genético que a comunidade científica, só hoje, procura avaliar.
“Como pode ser sábio o que tem
Que manejar o arado,
Cuja glória é aguilhoar os bois,
Que se ocupa constantemente dos
Seus trabalhos
E só sabe falar das crias dos touros?

Fernando Namora, Novo Cancioneiro

Ele põe todo o seu empenho em
Traçar os sulcos
E o seu cuidado em engordar as bezerras.
Tem confiança na obra das suas mãos,
Cada um é sábio na sua profissão.
Não toma parte nos conselhos do povo
E na assembleia não sobressai.
Não manifesta nem cultura nem
Sabedoria,
Entretanto, assegura uma,
Criação perpétua.”
Antigo Testamento, Sir 38, 25.26 31.33.34
Portocova - Sistelo

“O Português é um povo com um pequeno país para nascer e com o mundo todo para morrer.”
Padre António Vieira
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A sua lógica de funcionamento fechado e autossuficiente obrigava a uma gestão sustentável dos recursos
naturais, sem destruir os suportes produtivos para as gerações futuras.
Agora, aberto ao exterior, quem vai impedir que o território das brandas e das inverneiras, dos socalcos e da
Cachena venha a morrer, engolido pelo grande espaço comunitário e pela economia global?
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O homem dos campos para onde quer que vá leva consigo a sua identidade de camponês.
“Que pena que tenho dele! Ele era um camponês
Que andava preso em liberdade pela cidade.
Mas o modo como olhava para as casas,
E o modo como reparava nas ruas,
E a maneira como dava pelas cousas,
É o de quem olha para árvores,
E de quem desce os olhos pela estrada por onde vai andando
E anda a reparar nas flores que há pelos campos…”

As Serras da Peneda e do Gerês trazem dentro de si um povo e uma biodiversidade com a capacidade de
sofrer e de resistir, de se adaptar à mudança e à inovação. Necessitam, porém, de medidas políticas pensadas
para a sua sobrevivência no grande espaço comunitário.
É tarefa de governantes, de investigadores, de técnicos, de todos nós...

Fernando Pessoa, Poemas Escolhidos de Alberto Caeiro

Igreja - Sistelo

Este camponês, como tantos outros, tem o direito de permanecer na terra onde nasceu, a fazer o que gosta
e sabe fazer.
É o Símbolo dos valores da montanha: as gentes, as tradições, as raças autóctones, as produções vegetais, a
floresta indígena, que não são restituíveis, mais tarde, por comemorações nostálgicas e desfiles folclóricos.
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Parceiros da ACRC:

ARDAL

Associação dos Criadores de
Bovinos de Raça Barrosã [AMIBA]

| www.amiba.pt

Associação Regional de Desenvolvimento
do Alto Lima [ARDAL]

| www.ardal.pt

Cooperativa Agrícola de Arcos de Valdevez
e Ponte da Barca

| www.cooparcosbarca.com

Federação Nacional das Associações
de Raças Autóctones [FERA]

| www.fera.com.pt

Município de Arcos de Valdevez [CMAV]

| www.cmav.pt

SAVE Foundation - Safeguard for Agricultural
Varieties en Europe

| www.save-foundation.net
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