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I
danha-a-Nova distingue-se pelas idiossincra-
sias que a tornam única no nosso país: a história, 
a riqueza arqueológica e o património natural.  
Apesar da desertificação que se tem vindo a re-
gistar, a região beirã procura combater esse “dra-

ma” com uma vasta dinamização cultural, apoiada em 
novos investidores turísticos e indústrias inovadoras.    
O plano turístico, que se baseia na comunhão entre a 
cultura e a paisagem, traz-nos um deslumbramento 
cujo protagonista é a uma vista panorâmica debruçada 
por mantos de natureza inigualáveis.   Aqui, a música 
é marcada pela criação e fabrico do Adufe. A sonori-
dade deste instrumento sublinha a identidade de um 
povo que se afirma sem desdém. E foi assim que, em 
2015, a UNESCO considerou Idanha-a-Nova Cidade 
da Música, como parte do programa Rede de Cidades 
Criativas. Prova viva disso será o Boom Festival, even-
to reconhecido a nível internacional e que se realiza,  

bienalmente, na lua cheia de Agosto. A magnificência 
de Idanha-a-Nova é marcada, além de tudo isto, pela 
sua história e pelo seu valor arqueológico distinto.  
A vila teve origem a 1187, quando se ergueu o castelo, 
sob a direção do Mestre D. Gualdim Pais. Idanha-a- 
-Velha, a “aldeia das aldeias”, foi fundada pelos romanos 
nos finais do séc I a.C. e elevada a município um século 
mais tarde. Juntamente com a aldeia vizinha Monsanto, 
outrora aclamada como “A nave da pedra” (expressão 
assumida pelo romancista Fernando Namora), passaram  
a integrar o grupo restrito das aldeias históricas de 
Portugal.  Tudo isto é uma parte de uma longa viagem 
que este lugar “muito português” nos permite fazer em 
torno de questões de proteção paisagista, e do enal-
tecimento de uma imagem que não perde a “idade”. 
Assim, Idanha-a-Nova tem planos que visam derrubar 
obstáculos e estabelecer novas rotas, em direção a um 
futuro melhor.

Depois da classificação internacional de ‘cidade criativa da 
música’ (UNESCO, 2015), Idanha-a-Nova luta para ser um cen-
tro especial do turismo verde. Passo a passo, trabalha numa 
linha estratégica que abala o interior, numa Beira-Baixa des-
povoada e sem seiva. Mas rica em histórias e património.
Que planos? Que perspetivas? Que riscos?
É com estas interrogações que um grupo de aprendizes de 
jornalismo se faz à estrada. Descobrem montes e vales desco-
nhecidos. Falam com muita gente. Desdobram inquietações. 
Registam dados e opiniões. Escalam Monsanto e sentem o 
peso secular de outras joias do património.
Em Monsanto, vê-se como a ‘nave de pedra’ (tão bem carac-
terizada por Fernando Namora) surpreende e esmaga. É um 
“dorso de monstro a crescer para nós até tomar conta de quase 
todo o céu”. E se foi a ‘forja de homem’ que fez de Namora 
médico e escritor, muitos outros descobrem que “no gesto 
sem medo estava o segredo da comunicabilidade” (Namora, 
1975).
Ouvem adufes, sentem a Srª do Almortão (que a voz de Zeca 
Afonso imortalizou), vêem cegonhas e ouvem silêncios. De 
descrença, uns; de expectativa, outros.
Na planície e nas serranias, paisagens de assombro. Nada de 
novo para quem fica. Espanto para quem vem e passa.
Por isso, se conta e se relata o que se viu e ouviu, nesta Repor-
tagem que envolveu meia centena de jovens.
No final, uma interrogação: o que espera este país para des-
cobrir-se e dar valor aos valores que tem?

O que esperA 
esTe pAís?

IdANHA, IdAde e CrIATIvIdAde

linha curva

Luiz Humberto Marcos

Maria Barbosa Carvalho

Exposição do Centro Cultural Raiano Monumento da Falha do Pônsul

Porta Sul de Idanha-a-Velha
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A
rmindo Jacinto recebe-nos no Salão Nobre da 
Câmara Municipal. Fala com paixão do seu con-
celho e dos seus habitantes. Confessa que vive 
e trabalha “para o sucesso de Idanha”. O muni-
cípio desfruta de um tempo de evolução a nível 

económico, na educação, na saúde e, principalmente, na 
cultura, como sublinha o nosso entrevistado. Para ele, a 
maior prova disso é a recente atribuição do título de Cidade 
Criativa da Música.

 
Sendo a primeira localidade portuguesa a entrar no 
grupo de Cidades Criativas da Música da UNESCO, o que 
está a ser feito nesta área desde então? 

Nós  temos 1400km quadrados numa área sobretudo 
de património natural, histórico-cultural, com uma densi-
dade populacional baixa e uma tradição muito forte, que 
vem de há 2000 anos. Mas também hoje entendemos 
que estes territórios são de oportunidade, de inovação, 
e nessa perspetiva temos promovido o ensino da músi-
ca nas escolas e temos conseguido atrair experiencias 
e projetos diferentes. Os projetos como o Boom Festi-
val têm um impacto económico, social e cultural muito 
grande, não só em Idanha, mas no país e no mundo.

Na sua visão, Idanha a Nova é vista pelo tradicional adu-
fe ou como parte de uma cultural alternativa, como o 
boom festival?

O Boom Festival é um projeto multicultural. É um fes-
tival mais ecológico, mais independente, e que de facto 
atrai todos os géneros de música, e é possível conciliar 
a emoção com a tradição. A filarmónica idanhense é um 
exemplo muito interessante de musica que passa por 
música erudita e música popular. A música é um ponto 
de ligação, e isso é um desafio enorme. Independente-
mente do género musical, de ser o mais tradicional ou o 
mais erudito, ser o mais contemporâneo ou o mais anti-
go, estas ligações acontecem, e Idanha é um espaço de 
excelência para a criatividade, dada a sua dimensão. 

Com apenas um centro de saúde no concelho, que so-
luções foram desenvolvidas para assegurar cuidados 
médicos aos idanhenses? 

É fundamental que os cidadãos de Idanha percebam 
que há um assunto de proximidade e de qualidade, e 
que a questão de saúde é um aspeto positivo e não ne-
gativo para continuarem a viver aqui. Existe um centro 
de saúde que tem extensões em todas as nossas fre-
guesias. Mas nós estamos a desenvolver uma rede em 
colaboração com a unidade local de saúde, com serviço 
de 24 horas por dia de apoio de emergência. Para nós é 

absolutamente crucial que as pessoas sintam a seguran-
ça, e que aqui tenham acesso a ela.

Que medidas é que a câmara aplicou na educação como 
forma de assegurar que as famílias, e essencialmente 
os “jovens”, ficam no concelho? 

Para que nós possamos ambicionar ser uma terra do 
futuro, só pode acontecer com os jovens, e para have-
rem jovens, tem de haver escola. Não há nenhuma fa-
mília que fique no território se não houver escola, por-
tanto, para nós a estratégia nos últimos anos foi investir 
num ensino de qualidade. Temos uma estratégia de de-
senvolvimento que assenta exatamente em dizer às fa-
mílias que é um sítio excelente para viver, para educar 
os seus filhos, e daí criamos uma rede de preçários que 
apoia o primeiro ciclo, ensino secundário, ensino profis-
sional, ensino superior e universidade sénior. Assim, a 
aprendizagem ao longo da vida pode acontecer aqui. 

Em que aspetos é que os idanhenses ficam a ganhar com 
a existência de um estabelecimento de ensino superior 
aqui na região (Escola Superior de Gestão – IPB)?

Todos os níveis de ensino que temos permitem a 
quem quiser ter um circuito que vá ao ensino superior, 
licenciatura, mestrado, doutoramento, podem fazê-lo 
em Idanha. As ligações que Idanha tem com as restantes 
academias acontecem porque hoje qualquer academia, 
seja ela de que nível for, desenvolve parcerias com ou-
tras academias. Também todas estas nossas parcerias 
enquanto território UNESCO, tem-nos permitido fazer 
ligações com diferentes universidades e academias, 
desde os Estados Unidos da América até à Ásia. 

Existe alguma medida ou acordo com a ESG para asse-
gurar que essas pessoas qualificadas permaneçam em 
Idanha?

Existe esse acordo. Trazemos alunos de diferentes pa-
íses dos PALOP, para além de alunos da região que pos-
sam vir aqui aprender algumas áreas profissionais e que 
depois possam seguir também o seu curso para o ensino 
superior em Idanha. Muitos deles encontrarão outras 
oportunidades, em áreas profissionais destacadas, tanto 
a nível nacional e como internacional, mas mantêm esta 
ligação a Idanha. Mas o que nós queremos é que este ta-
lento que aqui se desenvolve seja um fator importante 
neste processo.

A incubadora de empresas, iniciada em 2016, tem tido 
um grande impacto no desenvolvimento do concelho?

Nós hoje temos vários projetos de apoio ao empre-

endedorismo, mas a incubadora de empresas foi a pri-
meira. Aquilo que era a incubadora de empresas hoje é 
um centro empresarial. Há um conjunto de projetos que 
constituem a nossa incubadora de indústrias criativas 
onde desenvolvem o seu espaço a partir da história de 
Idanha-a-Velha, projetos como o Boom Festival, a or-
questra Barroca e outros na área do design. 

Em que consiste o projeto da incubadora de empresas 
de base rural e qual o seu impacto? 

 A incubadora de empresas de base rural nasceu com 
o objetivo de permitir acesso à terra, a projetos inovado-
res de empreendedorismo, que marcassem pela criação 
de valor. Hoje temos mais de 50 projetos de 50 empre-
sas que ali se instalaram, principalmente na área de pro-
dução biológica, sobretudo por jovens: empresas que 
desenvolvem projetos nas áreas das hortícolas, como a 
“Hortas de Idanha”, mas também da transferência de co-
nhecimento da produção animal e de desenvolvimento 
científico. 

A iniciativa do Projeto Recomeçar está a cumprir com 
as expetativas? 

A Estratégia Recomeçar é de médio prazo, mas já deu 
muitos frutos. Visa envolver todos os idanhenses e to-
dos aqueles que o querem ser e que veem uma oportu-
nidade de desenvolver os seus projetos de vida, inde-
pendentemente da idade que tenham. É importante que 
tenhamos um lugar que identifiquemos como as nossas 
raízes identitárias, e onde nos sentimos bem. É muito o 
apelo ao regresso onde nos sentimos seguros, aconche-
gados, confortáveis. É este o pedido que Idanha faz aos 
seus filhos, para que eles sejam uma parte ativa da Es-
tratégia Recomeçar. 

Que finalidade quer alcançar com o projeto em 2025? 
Hoje estamos a acompanhar cerca de 1000 indiví-

duos e 270 projetos de empresas. A nossa estratégia 
de recomeçar é conseguir que tenham o mais suces-
so possível. Existe uma estratégia para os apoiar, para 
acompanhar os seus processos de desenvolvimento e 
que vejam em Idanha a oportunidade para o poderem 
fazer. Daí que toda esta nossa estratégia envolva uma 
equipa muito grande e significativa que apoie todos 
estes processos e que reduza/minimize o risco destes 
projetos não terem sucesso. Daí fazer sentido o acom-
panhamento total das empresas de uma maneira a que 
estas possam ter sucesso. Isto é um desafio permanen-
te nosso e dos empresários, pois queremos que Idanha 
tenha sucesso.

IdANHA É um espAçO  
de exCelêNCIA  

pArA A CrIATIvIdAde
André Nogueira, João Couto, Jorge Nunes, Sérgio Velhote e Jonathan Pertzborn

Presidente da Câmara Municipal fala ao Ágora

Presidente da Câmara, Armindo Jacinto

JORNAL ÁGORA 
SÁBADO 15/07/17
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Maria Alice Gabriel, de 85 anos, nascida e criada 
em Monsanto, é a mais antiga artesã da região. 
Foi em 1954 que criou o seu próprio negócio: 
“A Loja Mais Portuguesa”. Com apenas 20 anos, 
tinha a seu cargo a responsabilidade de fazer 
borrachões, marafonas e adufes, por influência 
da avó. É na sua loja que encontramos produtos 
locais e regionais. A artesã não nega as suas 
origens e admite que, com o passar dos anos, 
tem cada vez mais orgulho na região.

Como começou a sua paixão pelo artesanato? 
Já a minha avó e a minha mãe faziam pequenas peças 

de artesanato. Elas eram tecedeiras foi então que ganhei 
o gosto pelo artesanato.

“A Loja mais Portuguesa” como surgiu? 
Nos anos 60 comecei com um pequeno café e, como 

Monsanto tinha ganho o Concurso de Aldeia Mais Portu-
guesa em 1937, decidimos chamar-lhe Café Mais Portu-
guês. Mais tarde passou a loja de artesanato. 

Monsanto ostenta o Galo de Prata, prémio de ter sido 
a Aldeia Mais Portuguesa de Portugal, cuja réplica está no 
cimo da sua Torre de Lucano. Ora isto permite-nos, com 
muito orgulho, chamar à minha Loja a Casa Mais Portugue-
sa, até porque é a mais antiga de Monsanto e está numa 
antiga casa de granito, no coração da Vila.

Ao longo destes anos qual tem sido a reação dos turistas 
a Monsanto?  

Monsanto é uma das aldeias históricas mais antigas. 
Por aqui passam muitos turistas de várias partes do mun-
do. Tento sempre ser amável com eles, com a tradicional 
hospitalidade beirã. Depois escrevem-me do estrangeiro 
e enviam-me fotos e pequenas lembranças. Como a loja 
fica ao lado do Posto de Turismo, é quase uma referência 

para os turistas. Eles adoram Monsanto principalmente 
aqueles que querem repousar. Aqui encontram a calma 
necessária para poderem voltar à vida atarefada nas 
cidades e até comentam que igual a isto não há.

Já teve algum reconhecimento a nível internacional?
 A minha Loja já esteve presente por duas vezes no 

evento “Portas Abertas” do Parlamento Europeu em 
Estrasburgo, com artesanato e especialidades gastronó-
micas da região. Na altura elogiaram muito o nosso país 
e o património de Monsanto. 

É também importante ressaltar que o município ga-
nhou vários títulos e pergaminhos europeus. 

Esses eventos trouxeram maior afluência ao seu ne-
gócio?

Estamos a falar de um negócio de muito pequena di-
mensão, pois o pequeno artesanato não permite grande 
expansão. Não me apercebi que o facto de ter estado com 
os meus produtos no Parlamento Europeu ou na Feira 
do Artesanato do Estoril tenha tido grande influência 
nas vendas, pois estas são sempre muito limitadas. Não 
estamos a falar de fabricação em série, nem por grosso, 
mas de produtos regionais de fabrico caseiro.

O que vende mais na loja?
A minha Loja vende essencialmente Adufes, Marafo-

nas da Santa Cruz, loiça artesanal, linhos, rodilhas, peque-
nos objetos decorativos de madeira e cortiça, queijos e 
doces da região.

Os queijos e os adufes (espécie de pandeireta em 
pele de ovelha) são dos que têm maior procura, embora 
os ímanes com imagens de Monsanto também tenham 
muita procura, assim como os borrachões, bolos casei-
ros cuja receita é da minha avó. Aliás, alguns dos nossos 
queijos já receberam prémios Internacionais como por 
exemplo o queijo Amarelo da Beira Baixa, premiados na 
Europa e na América. 

Como são feitas as Marafonas? E qual a razão da sua 
procura? 

Aprendi a fazer Marafonas como as meninas apren-
dem a fazer bonecas. Mas estas têm outro significado, 
pois, como já disse, a minha mãe era tecedeira e aprendi 
com ela a arte. 

As Marafonas têm um significado muito importante 
em Monsanto, pois além de nos protegerem das trovoadas 
(Monsanto fica no alto da Serra) simbolizam a Deusa Maia, 
que é a deusa da fecundidade. Conta a lenda que os noivos 
põem as bonecas debaixo da cama, na noite de núpcias; 
não têm olhos, nem boca nem ouvidos para não saberem o 
que ali se passou! As pessoas compram-nas como bonecas 
decorativas, como recordação e algumas raparigas ou 
senhoras com grande fé em virem a ser mães!

E já resultou?
Já houve casos de senhoras que recorriam ás Marafo-

nas com alguma fé e convicção! E não é que, houve alguns 
casos que resultaram. Uma delas até me chegou a mostrar 
os lindos gémeos que teve. 

O outro caso é de uma jornalista da Nossa TV que numa 
entrevista comigo num programa de entretenimento 
onde eu mostrava as Marafonas feitas por mim, disse, em 
direto, que depois de comprar a Marafona de Santa Cruz 
ficou grávida de gémeos. Esta história está registada nos 
arquivos de televisão.

Passado todo este tempo contínua a sentir o prazer de 
viver aqui? 

Ter nascido e vivido estes 85 anos sempre em Mon-
santo é um dom que não trocaria por nada deste Mundo. 
Monsanto é uma terra única, típica e que conserva as suas 
antigas tradições, sem poluição, muito autêntica. Aqui as 
pessoas vivem com frequência até próximo dos 100 anos 
e costumam ser rijas com o granito da sua Serra e das suas 
casas. Enfim, viver em Monsanto é viver na Aldeia Mais 
Portuguesa de Portugal! E isto diz tudo!

Amélia Silva, Catarina Costa, Gabriela Mesquita e Mariana Capante

Maria Alice, artesã Marafonas e adufes tipicos da região

A “AlmA” de mONsANTO

A Rádio Clube Monsanto é o único órgão de comunicação de Idanha-a-Nova. Joaquim Fonse-
ca, seu diretor, prontificou-se a dar uma entrevista ao Ágora, com antecedência. 
Falaríamos da comunicação social em Idanha. Depois, a menos de 24 horas, manifestou-se 
indisponível. Estaria ausente da vila. Mesmo assim, a equipa de reportagem decide deslocar-
se à Rádio Clube. 
Bate à porta e depara-se com o diretor. Surpreendido com a presença do Ágora, Joaquim 
Fonseca nega-se a responder a qualquer pergunta. 
Sem boas fontes, não se faz jornalismo de qualidade.

Rádio Clube de Monsanto: Microfone Fechado

JORNAL ÁGORA 
SÁBADO 15/07/17



O 
sol de inverno irradiava sobre as muralhas da 
pequena aldeia de Idanha-a-Velha. Cidade de 
fundação romana, apelidada de Egitânia, ainda 
hoje conserva vestígios do século I a.C. que evi-
denciam uma grande permanência civilizacional. 

Patrícia Dias, guia turístico, classifica-a como um dos ex-líbris 
da região. “Foi reconhecido como monumento nacional pelo 
Estado português, pela importância, não só das suas ruínas 
arqueológicas, mas também do património edificado”.
Antiga entrada principal da aldeia, a Porta Norte fundia-
se com a muralha que servia de proteção dos ataques de 
povos bárbaros. Junto à porta, encontra-se uma encenação 
das evidências arqueológicas que estão no subsolo. Os 
arquitetos responsáveis pelas obras de requalificação, co-
locaram à superfície lajinhas semelhantes às encontradas, 
possibilitando aos visitantes uma perceção mais próxima 
dos vestígios reais. Ao lado, encontra-se a pequena Escola 
Primária de Idanha-a-Velha. Os corredores da escola, que 
outrora se enchiam de gargalhadas e do saudoso toque 
da campainha escolar, são hoje um lugar abandonado. A 
aldeia já não tem crianças.
As ruas mantinham-se desertas e os poucos habitantes 
ocupavam-se dos seus afazeres diários. A cada passo 
descobriam-se aqueles que seriam os marcos que fazem 
da aldeia património cultural. Entre eles, a Casa Marrocos, 
que pertencia a uma família terratenente de Idanha-a-
Velha. Visível aos visitantes está apenas “o coração da casa 
agrícola”, onde eram depositados os produtos agrícolas 
produzidos pela mesma nas propriedades envolventes. 
Comprado pela Câmara Municipal, está em desenvolvi-
mento um projeto para a construção da primeira unidade 
hoteleira, o futuro Hotel Rural de Charme. “O objetivo 
é respeitar o património arqueológico e o património 
construído e edificado, e tentar que a intervenção seja o 
mais minimalista”, refere Patrícia Dias. Este projeto está 
integrado no programa “Revive” promovido pelo Esta-
do português, que envolve os Ministérios da Cultura, da 

Economia e a Secretaria de Estado do Turismo. Através de 
um concurso internacional procura agora empresários na 
área da hotelaria.
Passando por uma amoreira centenária, encontra-se o centro 
nevrálgico da aldeia. Aqui descobrem-se os “vestígios arque-
ológicos e arquitetónicos de maior relevância”. Ao longe, no 
antigo fórum romano, pode avistar-se a Torre de Menagem, 
conhecida como Torre dos Templários. “Os templários quan-
do chegaram reaproveitaram os materiais e o pódio do 
templo principal do fórum, construindo, a partir 
dele, uma torre de menagem”, acrescenta 
a guia. “É uma solução algo excêntrica e 
diferente”.
Apesar do verão ainda estar longe, a 
temperatura fez-nos suar. Recolhemo-
nos à sombra de um olival, construí-
do para dar conforto aos visitantes 
nos dias de calor. Junto está a Igreja 
de Santa Maria. Este é um complexo 
arquitetónico amplo, “cheio de cica-
trizes”, que sofreu várias alterações 
ao longo do tempo. No processo de 
conquista, vários foram os povos que 
se tentaram fixar na cidade, convertendo-
se ao cristianismo. No entanto, só no séc. VI 
foi fundada a primeira diocese da Egitânia pelos 
suevos. Restam algumas ruínas que envolvem a atual igreja 
datada do séc. IX. Suspeita-se que possa ter sido uma mes-
quita. “Tudo leva a crer que houve uma coabitação pacífica 
entre os muçulmanos e os cristãos”, explica Patrícia Dias.
Este templo deixou de servir para cerimónias religiosas. “É 
um sítio de cultura, de debate e de discussão, muitas vezes 
pedido para concertos, para lançamento de livros, para 
palestras”. Em várias paredes vêem-se pinturas murais 
deixadas a nu no final das obras de requalificação em 2000. 
Na Capelinha de Nossa Senhora do Rosário, data de 1593, 
estão bem visíveis vestígios de dois anjos a coroar.

Atrás da igreja destacam-se peças que integram uma 
grande coleção de epigrafia romana caraterística da al-
deia. Estas faziam parte de edifícios públicos, funerários 
e templos. Os grandes carateres permitiam identificar ao 
longe o tipo de construção.
Caminhando entre ruínas, continuamos a viajar no tempo. 
Entramos no Arquivo Epigráfico onde cada pedra conta uma 
história. Nelas podem ler-se frases em latim. Nesta coleção 

destaca-se uma pedra esculpida por um escravo liber-
to dos egitânios. Em tom de agradecimento pelo 

sucesso alcançado numa área desconhecida, 
fez uma ara ao deus Marte.

Em frente, na sala que outrora acolhia 
animais encontra-se o Posto de Turis-
mo. Este integra o Quintal do Lagar de 
Varas, uma antiga zona de produção 
de azeite que hoje está musealizada. 
Em funções até ao ano de 1959, o 
lagar privado pertencia à Casa Mar-
rocos, para a qual trabalhava em ex-

clusividade.
A rústica calçada leva-nos até à Porta Sul, 

que a arqueologia descobriu que inicial-
mente não existia. Esta abre caminho até às 

famosas poldras sobre o Rio Pônsul. Pedras de 
construção colocadas pelos romanos, facilitavam 

a travessia de uma margem para a outra. 
A descoberta da pequena aldeia com cerca de cinquenta 
habitantes terminou na antiga zona do fórum romano. 
Pouco cuidado, este é um local onde se pretende que seja 
implementado um projeto de reabilitação e produção de 
conhecimento. Este será um protocolo celebrado com a Uni-
versidade de Coimbra e com Faculdade de Ciências Sociais 
e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, a par de uma 
campanha de escavações arqueológicas. O objetivo passa 
por responder às necessidades da população e “dar alguma 
dignidade àquela área”, concluiu Patrícia Dias.

Catarina Cerqueira, Ana Sofia Silva e Teresa Campos

Peças que integram a coleção epigráfica 
de Idanha-a-Velha

Casa Marrocos,
futuro Hotel de Charme

murAlHAs esCONdem pATrImóNIO CulTurAl
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Patrícia Dias, 
guia turístico
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C
om 20 anos de existência, o Centro Cultural 
Raiano contempla-nos com diversas atividades 
que nos remetem para os tempos mais antigos, 
bem como para o lado inovador que Idanha-
a-Nova pretende alcançar. Chegadas ao local 

que facilmente transmite toda a sua modernidade, rapi-
damente nos chamou a atenção a sua ampla exposição 
permanente sobre a agricultura e também uma exposição 
de olaria. Numa altura em que a agricultura em Idanha se 
está a transformar, o Centro acaba por surgir como uma sal-
vaguarda do património social da agricultura de Idanha.

No exterior, espera-nos um auditório antigo que contem-
pla teatro de rua, exposições ao ar livre e concertos. O centro 
cultural também conta com um auditório interior por onde já 
passaram grandes nomes como Carlos do Carmo e Samuel 
Úria. À conversa com Nuno Capelo, um dos colaboradores 
do Centro Cultural Raiano, descobrimos que, ao longo do 
tempo, foram sendo adicionados serviços de conservação e 

restauro e um apartamento que é utilizado ocasionalmente 
para residências artísticas ou para investigadores.

A celebração dos 20 anos do Centro aconteceu em fe-
vereiro. E contou com várias iniciativas, como a exposição 
dos Mistérios da Páscoa, da Paixão e da Ressurreição e um 
concerto promovido pela Arte das Musas “Todas as noites 
passadas”. Na altura, foi também apresentado um projeto 
de ampliação do edifício.

O Centro apoia projetos e exemplo disso é o festival 
“Fora do Lugar” que já conta com a 6ª edição e o conceito é 
levar a sério o nome do festival. Tudo isto através dos espe-
táculos e performances realizados em sítios improváveis 
como: lagares de azeite, antigas igrejas perdidas no campo, 
tascas, fábricas abandonadas e muitos outro locais. Neste 
festival, participam músicos do mundo inteiro com uma 
particularidade: ficam muito próximos do público.

O Centro cultural foi construído com fundos comunitários 
com a intenção de se aproximarem com o “lado de lá”, com 
o território espanhol. Daí nasceu o nome Raiano, pois está 
relacionado com Raia (fronteira em espanhol), ou seja, a 

fronteira entre Portugal e Espanha. Ao longo destes 20 anos, 
têm sido desenvolvidas investigações e atividades artísti-
cas comuns. Um dos objetivos deste local é a aproximação 
da produção cultural feita no país, como Porto e Lisboa, 
mas principalmente do Interior, não ficando estagnado na 
memória, mas também com o sentido de inovar. Por um lado, 
a preservação do património local e, por outro, a inovação, no 
sentido da produção cultural. Nuno Capelo afirma que “há 
efetivamente uma preocupação com o público, de forma a 
diversificar e tentar chegar a várias pessoas.”.

O Centro tem investido na comunidade, através dos 
serviços educativos e promove as residências artísticas, 
que são outra forma de divulgar o projeto. Estas residên-
cias são organizadas com escritores, pintores e escultores 
que se queiram refugiar em Idanha e aqui fazer o seu tra-
balho. Quanto aos músicos, também há espaço para eles, 
em Idanha a Velha. Lá acabam por ficar lá durante algum 
tempo e depois oferecem um concerto à comunidade. O 
objetivo destas residências, sublinha Capelo, “é promover 
a criatividade que o Centro tanto procura”.

Ana Monteiro e Bárbara Almeida

Tatjana Almeida, Rute Oliveira e Pedro Carvalho

AjIdANHA:  “sOmOs um COmplemeNTO 
dA OFerTA CulTurAl dO CONCelHO”

Bruno Esteves, membro da Associação de Juventude 
de Idanha-a-Nova, conta-nos como passaram de um 
grupo de estudantes a uma associação cultural com 240 
sócios. Viajam dentro e fora do país e regressam com 
prémios representativos do seu mérito e evolução.

Como surgiu este projeto?
A Ajidanha inicialmente surgiu como um projeto de teatro 

na Escola Superior de Idanha-a-Nova. Este grupo foca-se 
acima de tudo no teatro. Existiu a necessidade de criar uma 
associação formal para facilitar a realização dos projetos 
que este grupo de pessoas pretendia.

 Quantos elementos tem o grupo?
Esta associação conta com 240 sócios. São nove pessoas 

que a gerem, o que não quer dizer que essas pessoas façam 
parte do grupo de teatro. Nos últimos anos fazemos peças 
com poucos atores para viabilizar as deslocações, o processo 
de ensaio e de criação. Achamos que é mais fácil fazermos 

com menos pessoas. Neste momento as peças são feitas 
com três pessoas.

 De que forma é que o grupo tem vindo a crescer ao longo 
dos anos?

Tem tido um crescimento acentuado nos últimos 5 anos, 
em termos da qualidade do espetáculo e também no número 
de representações. Neste momento o teatro faz 70 repre-
sentações, o que é reflexo da qualidade do espetáculo.

A nível económico, de que meios é que dispõe?
Através de 2 mecanismos que são as vendas do espetáculo 

porque o facto de repetirmos várias vezes o espetáculo, 
rentabiliza o mesmo. O outro mecanismo é o apoio da Câ-
mara não só ao nível económico como de todo o auxilio que 
nos presta.

De que forma é que este projeto teve influência nos habi-
tantes de Idanha-a-Nova?

Muita. A “Ajidanha” além das produções que tem, orga-
niza todos os anos um festival de Teatro, onde traz outros 
grupos de Portugal e de Espanha. Por isso nós sentimos 
que é importante estarmos aqui porque isso também faz 
parte da identidade da associação. De certa forma estamos 
a difundir o concelho.

Todos os anos se realiza o Festival de Teatro Ajidanha. 
Como é que se desenrola esse projeto e qual é o impacto 
que tem em Idanha-a-Nova?

 O festival de teatro Ajidanha durante muito tempo fez-se 
apenas em Idanha-a-Nova. Nos últimos dois anos decidimos 
descentralizar, levamos um espetáculo de teatro a várias 
aldeias do concelho, isto sem cobrar bilhetes… queremos 

mesmo oferecer os espetáculos às pessoas uma vez que 
somos um complemento da oferta cultural que a vila e o 
concelho têm.

O grupo “Ajidanha” já atuou além-fronteiras. Qual foi a 
sensação e como é que o público estrangeiro reagiu ao 
vosso espetáculo?

As nossas experiências têm sido muito positivas. Espanha 
e Brasil, são os dois países que já fizemos espetáculos fora. 
A aceitação tem muito a ver com o contexto cultural das 
pessoas nesses países. Os espetáculos têm um resultado 
muito bom no público. Por isso, consideramos e queremos 
fazer cada vez mais (também fora).

 
Já ganharam alguns prémios a nível internacional.Que 
valor têm para o grupo?

Os prémios podem ter o valor que têm, mas são sempre 
um reconhecimento; seja pelo júri, pelas pessoas, é uma 
valorização, acima de tudo. 

Quais são os objetivos que este projeto pretende atingir 
nos próximos anos?

Pretendemos melhorar a qualidade e pretendemos au-
mentar o número de representações, levar as nossas cria-
ções e apresentá-las num maior número de sítios possíveis. 
Estes são os nossos objetivos a médio prazo.

Pensa que a atividade cultural irá ter uma maior prepon-
derância em Idanha-a-Nova?

Claro, nós queremos que sim e tem. Nós sentimos, as 
pessoas sentem, acho que é unânime. Irá aumentar, não só 
por nós, mas pelo mundo, por outras estruturas criativas que 
existem no concelho.

Atuação do grupo de teatro 

20 ANOs de CulTurA dO CeNTrO rAIANO 

JORNAL ÁGORA 
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Exposição Agricultura Auditório exterior

Exposição AgriculturaEntrada Centro Cultural Raiano
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Não chega a uma vintena, o número de adufeiras de 
Idanha-a-Nova. As idades variam entre os 15 e os 83 
anos. A instituição começou como Rancho Etnográfico 
de Folclore em 1935, e só há 20 anos fez do adufe o seu 
instrumento fulcral, tornando-se oficialmente como 
Grupo de Adufeiras.

Manuela Catana, presidente do grupo, define bem o 
objetivo institucional: “perpetuar e manter as músicas 
tradicionais”.

O Concelho de Idanha-a-Nova tem criado, nos últimos 
anos, várias iniciativas a nível musical como o “Boom Fes-
tival”, o “Fora do Lugar” e diferentes concursos de música 
tradicional.  Estas variantes foram esteios fundamentais 
para o processo da UNESCO. Todas elas contribuíram, no 
seu conjunto, para a integração de Idanha-a-Nova na Rede 
de Cidades Criativas no âmbito musical.

Na fase de candidatura, o maestro Luís Cipriano, 
natural de Idanha-a-Nova, criou uma pequena peça 
musical com a colaboração dos elementos da Orquestra 
Nacional de Lisboa e, conjuntamente, os seus respetivos 
instrumentos de percussão formaram uma versão mais 
contemporânea da música tradicional «misturada com 
o toque do adufe». Foi essa peça que reforçou a integra-
ção do grupo de adufeiras no “dossiê de candidatura à 
Rede das Cidades Criativas”.

“senhora do Almortão”

A canção “Senhora do Almortão”, com 800 anos de 
existência, é a mais emblemática de Idanha-a-Nova. 
“Ah Santa Maria Almortão” está simbolizada na capa do 
historial de Idanha-a-Velha, uma das aldeias históricas 
do concelho idanhense, e a sua grande particularidade 
é mostrar a existência da devoção “à Virgem Maria com 
o nome de Virgem senhora do Almortão”.

O toque do adufe nesta música foi mencionado num 
dos livros de Fernando Lopes Graça, maestro e figura 
emblemática da etnografia musical, como uma das 
joias mais preciosas do folclore religioso de Portugal. 
Segundo António Catana, ela é “muito mais que uma 
canção de romaria”.

Para Manuela Catana, a sensação de reconhecimento 
é muito boa, embora traga mais responsabilidade, uma 
vez que “não basta ser classificado ou receber prémios, 
é preciso trabalhar muito mais para que se mantenha a 
fasquia elevada”.

O Grupo de Adufeiras de Idanha-a-Nova organizou, 
em 2015, as Jornadas de Folclore. Contou com a parti-
cipação de vários grupos de folclore das Beiras. Assim 
celebraram os 80 anos do grupo. 

Para além da organização destas jornadas, têm par-
ticipado em vários eventos internacionais como a Fei-
ra Internacional de Turismo, em Berlim, e a Festa do 
Queijo, em França. Aqui, diz Catana, com uma pontinha 
de orgulho, “durante um mês Idanha-a-Nova esteve 
representada pelo nosso grupo”.

Catarina Monteiro, Catarina Campos, 
Ivone Campos e Rita Pádua

José Rego Relvas, curioso de nascença, não 
perdeu tempo a aprender e a adquirir todos os 
conhecimentos sobre esta arte que já corria na 
sua família.
Artesão de profissão, como seu pai, José Relvas foi 
aperfeiçoando a sua técnica. E hoje é reconhecido 
como o melhor construtor de adufes do país.

Como surgiu esta arte?
Os meus pais já faziam estes objetos e trabalhavam 

assim com albardas para burros, selins para cavalo. Tra-
balhavam em cabedais e depois, isto há 50 anos, onde 
ninguém dava grande apreço a este instrumento, ele 
até fazia os instrumentos e dava-os às pessoas. Foi por 
volta dos 12 anos que o comecei a imitar e fui andando 
devagarinho, profissionalizando-me através o conheci-
mento dele.

Com essa idade, ainda jovem, já conseguia construir um 
adufe sozinho?

Sim, sozinho. Eu já tinha umas luzes mas naquele tempo 
eu fazia mais aquilo por brincadeira e depois só comecei a 
fazer mais a sério na Festa do Avante. Comecei a trabalhar 
para a Festa do Avante, para Lisboa, e então ali é que eu vi 
que as pessoas estavam interessadas neste instrumento. 
Eles compravam e depois todo o material que eu levei para 
a Festa do Avante foi vendido, e aí é que me entusiasmou 
a trabalhar mais intensivamente nisto.

Em 2008, fruto dessa prática intensiva, conseguiu ter a 
distinção de melhor construtor de adufes. Como se sentiu 
ao receber tal distinção?

Foi o Centro de Formação Profissional do distrito de 
Lisboa que fez um apanhado, tanto no Continente e Ilhas - 
Açores e Madeira, e classificaram os melhores construtores 
de instrumentos de pele. Foi com grande agrado que eu 
recebi aquele prémio da própria Organização.

Em relação à técnica de construção, existe alguma técnica 
especial que use? 

Meu caro amigo, se eu faço uma guitarra e não lhe sei 
tocar, não vale a pena estar a enganar as pessoas. Eu faço 
este instrumento, e a sua construção é da minha inteira 
responsabilidade. Qualquer pessoa que toque sabe que 
isto é profissional, não é brincadeira.

O que difere os seus adufes dos de outros construtores?
Difere porque tudo aquilo que eu faço é com as próprias 

mãos e não utilizo qualquer máquina para fazer o adufe, 

tirando a madeira. O resto é pele e é tudo cosido à mão. 
Não uso qualquer tipo de máquina e a qualidade do ma-
terial é sempre muito importante.

A quem é que costuma vender estes instrumentos? Co-
mentou, anteriormente, que já fez vendas a músicos.

Ora, aqui neste concelho existem dezassete freguesias. 
Cada freguesia tem um grupo de Adufeiras, e eu só forneci 
a dois grupos aqui do concelho. Também vendi à Câmara, 
onde há muitos anos assinei um projeto, que não o execu-
tei, pois foram contratados outros responsáveis.

Já conseguiu transmitir às gerações mais novas a sua 
arte?

Tenho dois filhos que têm umas “luzinhas”, mas quando 
isto já não der para mim também não vai dar para eles. 
Neste concelho de 8500 habitantes é um pouco duro nos 
dias que correm. Digo-lhe com toda a minha honestidade 
que sou do tempo em que qualquer pessoa que quisesse 
aprender uma profissão seriamente, tinha de andar três 
anos de borla a trabalhar para o patrão.

Teme que esta arte se perca com o passar dos anos?
Sou o último fabricante. Como sabe, o adufe foi criado 

nesta região, e eu sou o último a quem foi entregue o teste-
munho para continuar e acho que já fica por aqui. Na minha 
convicção pessoal, acho que já não o vou passar a ninguém, 
nem que estivessem aí com um milhão de euros.

Já fui tantas vezes enganado que também já ninguém 
me engana a mim. Para o ano, tenho mais uns anitos para 
ir para a reforma e até lá vou-me entretendo com os meus 
passatempos. No fim, ficam cá alguns adufes. Serão sím-
bolos de recordação.

jOsÉ relvAs: O seNHOr dOs AduFes
Joana Santos, Andreia Tavares , Ricardo Pinto e Constança Moreira

GrupO de AduFeIrAs 
de IdANHA-A-NOvA FOI esTeIO dA 

CANdIdATurA à uNesCO

Modelos de Adufes na Oficina

José Relvas,  artesão

JORNAL ÁGORA 
SÁBADO 15/07/17
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D
esde a profundeza dos séculos, que o culto dos mortos sempre esteve ligado 
a cultos agrários. Nas primitivas religiões, rogava-se às almas dos antepas-
sados, para que a germinação fosse fecunda. Assente em cultos pagãos em 
que os lugares altos eram os eleitos, desde a Alta Idade Média, que o culto 
dos mortos é celebrado em Portugal com o fim de pedir a intervenção de 

Deus, a favor das almas sujeitas às penas do Purgatório.
Os homens de gabão e as mulheres de xailes negros pela cabeça rezam, cantando 

a Encomendação das Almas, em algumas das localidades, especialmente nas sextas 
feiras da Quaresma.

O grupo, na maioria dos casos, constituído por encomendadores e encomendadoras, 
em muitas das noites frias, dirige-se, pela calada da noite, aos lugares altos e por vezes 
até às encruzilhadas dos caminhos. Aqui entoam-se melodias nos arcaicos modos 
gregorianos. Impressionam, na noite escura, a alma de quem as ouve:

Dizem alguns dos versos das três estrofes de uma canção, que é também um alerta, en-
saiada vezes sem conta algumas horas antes da saída, para ajudar a distrair do sono.

Antigamente, diz António Catana, “as pessoas com o máximo de devoção ouviam 
cantar os outros, e eles depois contavam dentro das suas próprias casas, e rezavam pelos 
seus familiares que já partiram”. É aqui, diz, que se fundamenta “toda esta questão das 
Encomendações das Almas”.

Esta prática religiosa é vivida coletiva e individualmente, no mais puro silêncio e 
respeito. Continua a ser “mantida de geração em geração”.

Carolina Caixinha, Carla Silva e Carina Ferreira
O

s Mistérios da Páscoa em Idanha-a-Nova estão a ser redescobertos. Déca-
das de trabalho resultam num projeto de cultura de preservação da sua 
história e culmina numa proposta que será brevemente apresentada na 
UNESCO. “Este é um trabalho de todos para todos”, afirma António Catana, 
coordenador da iniciativa.

A sua localização singular, no centro da Península Ibérica, resultou num polo prior-
itário que aliciava os povos invasores. Hoje, o município, com as suas 17 localidades, 
procura uma saída para uma região alternativa à agitação das cidades.

São escassos os lugares que nos fazem viajar e nos remontam a uma terra por onde 
passaram tantas culturas e vestígios históricos como esta região. Idanha-a-Nova é 
rica em tradições e rituais graças à alma sentida da população. Os habitantes sempre 
preservaram a herança que os seus antepassados lhes deixaram, o que faz com que 
este povo tenha uma enorme riqueza espiritual. Apesar de não entenderem o antigo 
latim da igreja, usavam as manifestações como forma de entendimento.

O raiano concelho reúne assim um conjunto admirável de costumes e expressões 
religiosas no ciclo da Páscoa. Na Quaresma realiza-se o Mistério da Cruz e na Páscoa, o 
Mistério da Ressurreição. Resulta em 90 dias de práticas de devoção e fé, desde cultos 
pré-romanos até à devoção popular, que, a partir dos anos 80 dos séc. XX, se foram 
fortificando, ao invés de se diluírem com o passar do tempo.

Para o desenvolvimento de uma estratégia de promoção com propostas de sal-
vaguarda patrimonial, desde 2009, o Município de Idanha-a-Nova tem concebido as 
agendas dos Mistérios da Páscoa.

A apresentação da agenda de 2017 realizou-se em Proença-a-Velha, dando “um 
enfâse muito significativo à freguesia”.

Todos os anos é escolhida uma paróquia, na qual se reúne um conjunto de mani-
festações da piedade popular.

António Catana afirma que o interesse do registo desta prática religiosa se centra 
na valorização de uma terra que procura inovar-se.

Para além do potencial registo dos Mistérios da Páscoa em Idanha no Inventário Na-
cional do Património Cultural Imaterial, a proposta para a inscrição na lista das melhores 
práticas da UNESCO já foi aceite e apresentada ao público. O Presidente da Câmara, 
Armindo Jacinto, refere que “são as boas práticas que têm mantido as tradições” e que 
estas manifestações integram o processo da estratégia de contrariar o despovoamento 
da região. Independentemente do resultado, o que mais importante é a valorização 
desta época que é vivida com bastante respeito pelas pessoas que vão fazendo um 
esforço diariamente para manter os costumes.

Esta riqueza histórico-cultural constituí um inestimável património antropológico 
de que os habitantes muito se orgulham.

mIsTÉrIOs dA pásCOA :
de IdANHA pArA O muNdO
Mariana Braga, Catarina Castro e Catarina Cardoso

Curso inovador com Estúdio Multiplataforma e 6 semestres de tecnologias

Ciências da Comunicação no ISMAI

Acorda ò pecador  
acorda não durmas mais  

olha que se estão queixando  
as almas dos vossos pais.

um rITO em lOuvOr AOs mOrTOs
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Luís Carlos, engenheiro civil, trocou a engenharia 
pela agricultura biológica. É uma das três pessoas 
que trabalha diariamente na Herdade do Conde 
da Várzea, na Sementes Vivas.
A empresa conta com uma equipa internacional 
que acredita que o futuro da agricultura 
biológica é próspero. Acreditam que a produção 
de sementes e, consequentemente, a sua 
exportação irão aumentar.

Qual a diferença entre a agricultura biológica e bio-
dinâmica?

A biológica é mais tradicional, não uso adubos e destina-se 
à produção de alimentos e fibras têxteis de elevada qualida-
de. Promove práticas sustentáveis. Agricultura biodinâmica 
está mais associada com as luas; ou seja, trabalha com o 
conhecimento do ciclo cósmico e certos “preparados” que é 
necessário fazer, como preparar a terra, e não usa adubos. O 
nosso foco principal está nas sementes.

A empresa foi fundada em 2015, como referiu, mas o con-
ceito da empresa foi elaborado fora de Portugal. Porquê 
que Idanha-a-Nova foi a vila escolhida para alargarem a 
empresa em Portugal?

Foi uma oportunidade que surgiu, desconheço os detalhes 
da razão da escolha pois não estou na empresa desde o iní-
cio mas foi uma oportunidade que a Câmara de Idanha nos 
deu assim como também condições para trabalhar como o 
clima, solo e infra-estruturas e por isso mesmo decidimos 
aproveitar. Tivemos novas oportunidades a nível de terreno 
e de clima assim como boas condições que nos permitiram 

fazer a plantação de certas variedades onde não seria possível 
num outro local.

Quais são as sementes mais tradicionais?
Estes campos na herdade eram, antigamente, tudo plan-

tação de tomate. E essa semente acabou por se perder e 
a nossa ideia era recuperá-la e replicá-la. Contudo, te-
mos trabalhadores que trabalham para nós através da 
agricultura de norte a sul do país. Temos pessoas a fazer 
acompanhamento diariamente, ou seja, as variedades 
que não conseguimos cultivar aqui temos agricultores a 
trabalhar para nós.

Quando a empresa foi fundada em Portugal, contavam com 
cerca de 30 variedades no mercado. Atualmente, segundo o 
que conseguimos apurar, contam com 74 variedades.

Existe alguma variedade mais exclusiva ou mais  
comercial?

Existem variedades mais comerciais que outras. Mas esta-
mos a tentar desenvolver e produzir sementes de Portugal 
e da Região. Temos vários sócios de empresas e de centros 
de investigação como ESAC-IPC (Coimbra) e ESACB (Castelo 
Branco), para desenvolver sementes, que já estavam um 
pouco esquecidas, e para as tornar ainda mais desenvolvidas 
e comerciais de forma a ser possível exportar para dentro e 
fora de do país.

Um dos objetivos da empresa era aumentar as exporta-
ções e o lucro. Esse objetivo tem dado “sementes”?

Sim. Apesar de o número não ser tão alto como gostaríamos, 
a empresa ainda é recente, teve a sua fundação na região há 
pouco tempo e acredito que no futuro e com o tempo vamos 
definir o nosso valor tanto em Portugal como na Europa.

A empresa é considerada um exemplo de inovação. Qual 
é o foco dessa inovação?

Temos infraestruturas na herdade que em Portugal nin-
guém tem. Daí a nossa inovação, tanto a nível de infraestrutu-
ras como de trabalho exterior, que reúne todas as condições 
necessárias para inovar e o fator máquinas que nos permite 
fazer uma melhor seleção de produto. Tudo o que tem a ver 
com sementes passa por aqui, pelo pavilhão de limpeza. Ino-
vamos no que diz respeito à utilização da água para o terreno, 
criamos uma cascata onde a água é oxigenada.

Apesar de ser uma atividade antiga, considera importante 
o contacto com os mais jovens?

Acho que sou um bom exemplo disso. Deixei o meu antigo 
trabalho, engenharia civil, para me juntar a este projeto. Acho 
que a agricultura é algo que em Portugal, mais a agricultura 
biológica, se encontra pouco desenvolvida e se todos nos 
agarrarmos a este projeto, eu e os meus colegas, temos tudo 
para dar certo. Acho que a agricultura em Portugal já esteve 
mais esquecida. A agricultura tem tendência a subir e fazer a 
taxa de exportação aumentar também.

Para terminar, o que diria a quem ainda pensa que a 
agricultura biológica é apenas uma atividade antiga, 
sem qualquer tipo de futuro ou rentabilidade?

Cada vez mais vemos pessoas a regressar ao interior, o que 
é uma mais-valia. E juntarmos isso ao regresso à agricultura 
tradicional, acho que é uma boa iniciativa. Já o facto de as pes-
soas estarem a regressar e a deixar os seus antigos projetos e 
se dedicarem a esta atividade é o início. Conheço muitos casos 
que estão a dar muitos frutos. Quem está no litoral acaba por 
conhecer sucessos ligados à agricultura e, com isso, tem mais 
curiosidade não só pelo o interior, como pela agricultura.

“TemOs INFrAesTruTurAs NA HerdAde
que em pOrTuGAl NINGuÉm Tem”

Joana Santos Andreia Tavares  Ricardo  Pinto e Constança Moreira

Ensaio de Sementes Luís Carlos mostra a sementeira biológica

JORNAL ÁGORA 
SÁBADO 15/07/17
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Catarina Cerqueira , Teresa Campos e Ana Sofia Silva

Que memórias guarda do tempo em que viveu em Idanha-a-nova?
Guardo da minha infância em Idanha-a-Nova uma recordação vaga. O meu pai foi lá 

colocado como delegado do procurador da República em 1949 e saímos da Idanha em 
1954. Com três anos de idade a memória das coisas fica só no nosso inconsciente.

Que ligações ainda mantém com a sua terra natal?
 Foi em 1995, quando da inauguração do Centro Cultural, que vim reencontrar a 

Idanha, que tinha como presidente da câmara, na época, o meu amigo Joaquim Morão. 
E hoje é um outro grande amigo, Armindo Jacinto, que me tem trazido a redescobrir 
a Idanha, de tal forma que hoje me sinto bem da terra. Isto bem antes de eu ser mi-
nistro...

Idanha-a-Nova tem vindo a destacar-se na área da cultura. No seu entender, a vila 
tem potencial para continuar a crescer culturalmente e, assim, valorizar a Beira 
Interior?

Hoje cabe-me reconhecer o grande papel cultural e social que a Idanha tem tido 
nesta aventura de renascimento do nosso interior, em que estamos todos apostados. 
Protagonismo que é bem confirmado pelo notável reconhecimento internacional que 
a Idanha tem hoje, quer pela UNESCO, quer pela parceria com Estrasburgo.

                                                                                                                       
Idanha-a-Nova está, desde 2015, classificada pela UNESCO como Cidade da Música. 
Na sua opinião, que importância tem este feito para o município, a região e o país?

As grandes tradições musicais da Beira Interior e, em particular, de diversas vilas 
e aldeias do concelho de Idanha-a-Nova justificam inteiramente essa distinção, que 
honra a Beira Interior e Portugal. 

A realização do Eco Festival bienal Salva a Terra constitui um exemplo de originali-
dade na programação, combinando valores locais, regionais, nacionais e internacio-
nais irmanados em objetivos comuns de proteção ambiental e de revalorização das 
tradições mais autênticas das comunidades. Felicitamos vivamente a autarquia por 

ter conseguido alcançar essa distinção e fazemos votos para que saiba conservá-la, 
para bem da região e do país, mediante o constante incentivo e apoio a todos os tipos 
de eventos musicais, especialmente aqueles que marcam a diferença no panorama 
atual.

 Enquanto ministro da cultura, como avalia a candidatura dos “Mistérios da Páscoa” 
de Idanha a património cultural da humanidade (UNESCO)?

Em muitas localidades da Beira Interior, mercê de particularidades do seu desen-
volvimento histórico, as realizações etnográficas em torno da Páscoa são marcadas 
por diálogos interculturais e interconfessionais que têm merecido um progressivo 
reconhecimento nacional e internacional, nos últimos anos. 

Os “Mistérios da Páscoa” de Idanha-a-Nova envolvem hoje cerca de 250 manifesta-
ções de piedade popular, que acontecem ao longo de 90 dias, desde a Quarta-Feira de 
Cinzas ao Domingo de Pentecostes, as quais se traduzem numa riqueza cultural muito 
significativa que é também um Património que contribui para o desenvolvimento 
sustentável do território do concelho.

Estive presente no lançamento do projeto que visa apresentar a candidatura dos 
Mistérios da Páscoa à Lista do Património Imaterial da Humanidade e reafirmo o apoio 
do Ministério da Cultura a essa candidatura através dos serviços competentes da 
DGPC. Como acontece com todos estes processos, ela terá de preencher os requisitos 
indicados pela Comissão Nacional da Unesco.

É uma importante iniciativa, a juntar a muitas outras, com as quais obteve distinções 
da Unesco nos domínios da Música e do Ambiente, uma vez que visa proteger e divul-
gar uma das mais autênticas manifestações de cultura enraizadas na religiosidade 
popular.

Que plano tem o Ministério da Cultura para a valorização/revitalização cultural do 
interior do país? O Interior conta no mapa do Ministério? 

O Programa de Promoção da Leitura,  denominado Promoção das Literacias e da 
Cidadania, desenvolvido pela Cultura, nas suas diversas medidas,  tem particular 
atenção ao interior. Uma das linhas de atuação diz respeito  ao novo programa de 
apoio a bibliotecas, direcionado para a intervenção em comunidades  identificadas 
como mais frágeis a nível de cobertura  de bibliotecas públicas e tendo como prin-
cipais  destinatários as Comunidades Intermunicipais,  que tivessem,  no mínimo, 
50% dos seus concelhos identificados como municípios do interior. Este programa 
2018/2020  irá contemplar as  comunidades intermunicipais com grupos de trabalho 
formados e acordos assinados (CIM e DGLAB),  exclusivamente direcionado para as 
comunidades  intermunicipais do interior. Neste momento a DGLAB já se encontra  
a apoiar tecnicamente  a formação e organização dos referidos grupos de trabalho:  
CIM da Região Oeste, CIM do Alentejo Central, CIM Médio Tejo, CIM das Beiras e Serra 
da Estrela.

luís FIlIpe CAsTrO meNdes AO áGOrA

Nasceu em Idanha-a-Nova, mas é vaga a recordação da infância. Foi 
embaixador. É poeta desde jovem e o DL Juvenil serviu-lhe de berço 
literário.  O atual ministro da cultura concedeu uma longa entrevista 
ao Ágora. Fala pouco do passado, muito do futuro. O desenvolvimento 
cultural do interior do país torna-se relevante. O Plano Nacional de Leitura 
é apontado como um fator decisivo na redução das assimetrias regionais. 
Luís Filipe Castro Mendes defende “uma cultura ampla nos domínios 
científico, literário e artístico”, com recurso às tecnologias digitais.



As escolas vivem em geral afastadas do património cultural de cada região, no 
sentido de uma interpenetração significativa. Educação e Cultura estão, de algum 
modo, enclausurados nos seus campos. 
Está prevista no Governo alguma medida que perspetive alteração neste âmbito 
e que faça a escola sair mais dos seus recintos para os espaços do património e da 
cultura?

A Cultura encontra-se a trabalhar de forma muito empenhada com a Educação, a 
Ciência Ensino Superior e Tecnologia e as autarquias no Plano Nacional de Leitura 
(PNL) 2017/2027.  Foi estabelecido um quadro de atuação e de aprofundamento 
das relações e dinâmicas interministeriais, que irão fomentar e propiciar  que o PNL 
possa abranger diversos destinatários, que integram várias faixas etárias e múlti-
plos setores da população, contemplando diversas áreas do conhecimento. Desta 
forma, procurar-se-á fortalecer uma política do livro,  da leitura e das bibliotecas, 
que  possa favorecer e incrementar os hábitos de leitura ao longo da vida. E que irão, 
naturalmente, contribuir para a diminuição das assimetrias, para a qualificação e 
inovação das populações, nunca esquecendo  um particular olhar para as pessoas 
com necessidades especiais, desenvolvendo uma cultura ampla, nos domínios cien-
tífico, literário, artístico, também com recurso a novos  suportes, nomeadamente as 
tecnologias digitais. 

Veria com bons olhos a criação de uma disciplina que, através dos Media e da Cultura, 
contribuísse para uma Literacia Cultural de nova geração, no Ensino Secundário? 

Há exemplos desse intercâmbio, por exemplo no serviço público de televisão. A 
Plataforma Ensina da RTP é uma plataforma educativa, organizada pela RTP, onde 
se encontram programas do serviço público de rádio e de televisão que podem ser 
úteis para alunos, professores e pais. 

O portal Ensina partilha o desafio dos professores na educação e na formação de 
alunos. Na preparação do ano escolar, disponibiliza os artigos produzidos que podem 
apoiar esse trabalho e acrescentar interesse às matérias curriculares. Ao longo das 
últimas décadas, a Rádio e Televisão de Portugal (RTP) produziu inúmeros conteúdos 
cujo interesse não se esgotou na sua divulgação televisiva ou radiofónica. Entrevistas 
com figuras notáveis das letras, das artes, das ciências, bem como documentários 
sobre o património e a história, frequentemente procurados por professores e es-
tudantes, têm tido acesso limitado ou caem até no esquecimento. Esses conteúdos 
são um complemento relevante para o trabalho feito na sala de aula, e passam agora 
a estar disponíveis online, através das várias plataformas digitais que o Ensina uti-
liza. É um espaço de consulta fácil para os utilizadores, através de computadores, 
tablets ou smartphones, em permanente construção e, em breve, com o contributo 
de entidades externas à própria RTP. 

– Entrevista concedida via e-mail

plANO NACIONAl de leITurA
  vAI dImINuIr AssImeTrIAs

Catarina Cerqueira , Teresa Campos e Ana Sofia Silva

luís FIlIpe CAsTrO meNdes AO áGOrA

A esta distância, como avalia o contributo do DL Juvenil para a emergência de 
novos valores literários?

O suplemento “Juvenil” do Diário de Lisboa desempenhou um papel muito 
importante, ao longo da década de 1960, pela revelação de novos valores que 
então começavam a despontar. Os seus coordenadores eram o Mário Castrim e 
a Alice Vieira, sempre atentos e disponíveis.

Independentemente do que hoje possamos pensar a respeito de cada texto 
lá publicado, a verdade é que o “Juvenil” do DL teve o mérito de acolher nas 
suas páginas uma geração jovem à procura de si própria. Sobretudo gente da 
escrita, mas também havia desenhos, fotografias, ilustrações… Eram pessoas de 
formação muito variada, ainda à procura das suas vozes, que ali encontravam ter-
reno para mostrar aos leitores, e à crítica implacável do Mário Castrim, os textos 
que iam escrevendo. Eu fui um deles… Publiquei poemas e contos. E lembro-me 
de por lá terem passado nomes como o Eduardo Prado Coelho, o José Mariano 
Gago ou o Paulo Varela Gomes, já desaparecidos. E outros que felizmente ainda 
estão entre nós: o Nuno Júdice, o Jorge Silva Melo, o Luís Miguel Cintra, o Miguel 
Serras Pereira, o José Pacheco Pereira e tantos outros…

Passaram muitos anos e é claro que a esta distância percebemos melhor quais 
as obras que entretanto mais se consolidaram. De qualquer modo, naquela al-
tura, o “Juvenil” representou um encontro de vozes e de pensamentos de uma 
geração que se veio depois a afirmar em muitas e diversas áreas e que ali criou 
laços de afinidade e de solidariedade em tempos de ditadura.

 Faz falta, hoje, um projeto jornalístico como o DL Juvenil?
Os tempos mudaram… A verdade é que hoje os nossos jovens navegam muito 

na Internet, onde publicam muitos dos seus textos, bem como imagens, desen-
hos, fotografias, etc.

Sabemos que existe um suplemento da revista Visão, a Visão Júnior, para uma 
faixa mais nova, do 2º e 3º Ciclo, mas talvez fizesse sentido um suplemento dirigido 
a jovens um pouco mais velhos, os do Ensino Secundário ou mesmo das Universi-
dades. No entanto, essa é uma iniciativa que cabe aos jornais e não ao Governo.

O DL Juvenil foi, nos anos 70 (Séc. XX), uma referência para muitos jovens 
escritores. Luís Castro Mendes colaborou nele, com poemas e contos. 
Por isso mesmo, o assunto não poderia ficar de fora da entrevista.

“Criou laços de afinidade
 e solidariedade

 em tempos de ditadura”

JORNAL ÁGORA 
SÁBADO 15/07/17



Como é que a ordem surgiu na região? E há quanto tempo 
apareceu?

A comenda de Idanha começou apenas em 2010 com 
os primeiros cavaleiros da ordem do templo desta era 
moderna, sendo estes nomeados pelo grão-Prior Francês, 
porque ainda não existia Grande Priorado no país.  Entre-
tanto, a nossa ordem começou a ter prior quando existiu 
um número suficiente de comendas, que deu origem ao 
grão-priorado de Portugal, que é constituído por um grão-
prior que, por conseguinte, tem as suas comendas em que 
cada uma delas tem o seu comendador.

Qual era o intuito inicial para que a Ordem fosse criada 
em Portugal?

Atualmente os templários não têm a mesma função que 
tiveram na primeira cruzada, que era de proteger os peregri-
nos quando estes iam para a terra santa. Hoje, os objetivos 
dos templários prendem-se com aspetos referentes à parte 

humana e social, na medida em que damos apoio a pessoas 
carenciadas e outras instituições a nível social.

Qual o impacto desta comenda na região?
Dentro da ordem e dentro da comenda, temos por lema 

fazer um trabalho que é o de cavaleiro silencioso. Tudo o 
que a comenda faz não é promovido, ou seja, fazemos o 
bem pelos outros e ajudamos em termos sociais, mas não 
fazemos promoção do que fazemos. Entretanto, temos 
colaborado com o município de Idanha, no que diz respeito 
à parte histórica, e dar a conhecer o território templário 
através de passeios, visitas e publicações. 

Contribuímos então para que este estudo fosse apro-
fundado por diferentes historiadores.

Esta comenda foi recriada em 2010. Porque foi extinta e 
recriada depois novamente?

As feiras não são organizadas pelos templários, cabendo 
essa responsabilidade à Câmara. De 2 em 2 anos, em Penha-
Garcia faz-se a recriação do Foral atribuído por D. Afonso III à 
Ordem do Templo. A comenda cinge-se apenas ao que está 
no planeamento da ordem, nomeadamente aos 4 rituais 
referidos anteriormente, que são abertos a toda a gente, 
sendo realizado normalmente em templos. Mas temos tido 
o apoio da igreja que nos cede sempre um templo onde 
fazemos sempre o cerimonial templário. Esse cerimonial é 
feito sob uma ordem de trabalhos e sob uma ata.

Sabemos que a comenda é composta por vários elemen-
tos, pode falar-nos um pouco mais sobre isto?

Nós somos vinte cavaleiros templários e damas na nossa 
comenda para já, mas estamos a aumentar progressiva-
mente. Para ingressar tem de se pagar uma cota anual que 
tem o custo de 88 euros por ano, e ainda adquirir o manto 
no valor de 300 euros. Para além disto é necessário apre-
sentar um currículo e um registo criminal limpo.

Consegue dizer alguma diferença entre esta comenda 
situada aqui em Idanha-a-Nova relativamente ás do Porto, 
Braga, ou outras espalhadas ao longo do país?

As comendas têm o mesmo objetivo, agora depende 
muito da zona onde estamos inseridos, e saber o que pre-
tendem desenvolver em relação á temática templária.

Quais são as vantagens de aderir á ordem? 
A principal vantagem é colaborar e trabalhar para o bem 

Ricardo Gonçalves, Hugo Ferreira e André Carneiro

“FAzemOs O bem pelOs OuTrOs”
O líder da Ordem dos Templários espera-nos no seu 
café, no centro da vila de Penha Garcia. A decoração 
evidencia o mundo de Mário Pissarra. Ao entrar, 
deparamo-nos com um ambiente rústico, decorado 
com vários símbolos templários: bandeiras, 
galhardetes, peças de barro, molduras referentes ao 
passado templário e objetos do quotidiano medieval.  
A instituição de Mário Pissarra é uma das sete Ordens 
dos Templários em Portugal. 

comum, como há os rotários, os lions, os rotários também 
fazem muitas vezes angariações de fundo para apoiar 
várias causas. Nos nossos capítulos fazemos sempre um 
peditório final para entregarmos a uma instituição, perante 
as pessoas que estão presentes.

Sendo assim, podemos dizer que por Idanha ter os 7 
castelos templários tem um papel diferenciador na eco-
nomia em relação a outras comendas como a de Braga 
por exemplo?

Não posso tirar essa extrapolação, porque Braga pode ter 
uma atividade muito mais importante para a economia do 
que a nossa. As pessoas que estão à frente, é que devem dar 
a conhecer o aspeto de programas a nível, não de comenda 
propriamente dita, mas de causas a desenvolver. 

 
E como é que funciona a escolha das instituições para 
angariação de fundos?

Nós normalmente sabemos quais são as que estão mais 
necessitadas na nossa área e nessa altura vai para essa 
instituição.

Tivemos conhecimento de que houve uma cerveja tem-
plária. É uma receita especial?

Não, essa cerveja aparece na zona templária de Idanha, 
assim como aparece o café templário, porque é uma cerveja 
artesanal e essa cerveja artesanal como foi criada numa zo-
na templária, os próprios criadores da cerveja resolveram 
batizá-la de cerveja templária. Simplesmente é apenas 
marketing comercial…

Mário Pissarra, Ordem dos Templários
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bar Templário
Uma sigla templária na parede do bar está na origem 

da denominação deste espaço convivial em Penha Gar-
cia. A descoberta foi feita por dois cavaleiros templários 
há vários anos.

Antes desta função, o espaço servia de oficina de 
ferreiro. Aí se faziam ferraduras para ferrar os cavalos 
e espadas. 

Um dia, o presidente da câmara descobriu esta ofi-
cina com símbolos templários e comentou com Mário 
Pissarra: “Então tu é que és o comendador templário e 
não dás o nome de bar templário?!”.
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É 
na praça central da vila que encontramos um dos 
mais curiosos edifícios de Idanha-a-Nova. Construí-
do no ano de 1900, o Palácio Hermínia Manzarra 
começou por ser o lar de uma das famílias de maior 
prestígio da região. Anos depois, o espaço acabou 

na posse da Câmara Municipal.  “Na altura em que se colocou 
a hipótese de trazer o Ensino Superior para Idanha-a-Nova, 
há 25 anos atrás, a autarquia disponibilizou de imediato 
estas instalações”, explicou a subdiretora da instituição, Sara 
Brito Filipe. No entanto, para ser possível lecionar o ensino 
superior foram necessárias “obras de requalificação para 
construir todos os espaços fundamentais”.  No Palacete em 
si funcionam somente os serviços da Escola Superior.

Partindo à descoberta do edifício, rapidamente nos aper-
cebemos de que a sua adaptação não apagou a identidade do 
palacete. A particularidade desta escola é sem dúvida o facto 

de ter preservado elementos originais do palácio. Objetos 
decorativos e mobiliário da família podem ser encontrados 
em quase todos os espaços por onde passamos, sendo que 
algumas das divisões permanecem ainda intactas. Desde os 
quartos, à capela e à sala de reuniões, cada uma delas sur-
preende com as peças únicas e ornamentações – destaque 
para as pinturas que se podem ver nas paredes e nos tetos, 
sem dúvida uma das maiores riquezas conservadas no que 
diz respeito ao espaço interior.

Porém, apesar de toda a graciosidade do local, o primeiro 
impacto por parte dos alunos nem sempre é positivo consi-
derando a localização da Escola Superior de Gestão. Vindos 
de todos os pontos de Portugal, continental e arquipélagos, 
quando deparados com a quietude de Idanha-a-Nova a 
primeira reação é sempre de grande apreensão. Após o 
primeiro choque a ambientação ao local e a integração 
são facilitadas pelo “auxílio dos docentes e colegas mais 
velhos, por atividades promovidas pela associação de 
estudantes e pela praxe académica” revela o presidente 
da Associação de Estudantes, Rui Silva.

Cerca de 450 alunos frequentam a Escola Superior de 
Gestão de Idanha-a-Nova. A aposta nesta área faz todo o 
sentido numa região em que o Turismo Rural está em alta. 
O presidente da associação, que frequenta curso de Gestão 

Hoteleira, confessa que “este é um bom sítio para investir.”  
O objetivo, no ponto de vista do aluno, seria promover 
aquilo que a vila tem para oferecer. “Se eu tivesse capital, 
provavelmente era aqui que iria investir. Acho que é uma 
potência enorme.” 

A subdiretora destaca que estando a Escola inserida 
numa zona com grandes potencialidades turísticas e num 
território GeoPark “é essencial formar pessoas capazes 
de dar resposta às necessidades do território em termos 
turísticos, não basta ser um local com atrações” tornando-
se pertinente a “qualificação dos residentes nesta região 
que chamam de isolada”.

Este estabelecimento de ensino prima pela diferença 
por ser liderada por 2 mulheres. Ana Rita Garcia e Sara Bri-
to Filipe, diretora e subdiretora respetivamente, ocupam 
este cargo há 7 anos.  A instituição distingue-se então com 
esta singularidade a nível nacional, revelando ser um bom 
exemplo da igualdade de géneros e com o desejo de “que 
esta exceção deixe de o ser”. A subdiretora acrescenta 
ainda que “as competências não se medem pelo género, 
mas sim pelo esforço que cada um coloca no trabalho que 
desenvolve”.

A próxima aposta passa pela especialização da área de 
turismo, uma mais-valia para a região de Idanha-a-Nova.

CursO de GesTãO CONquIsTA beIrA bAIxA
Jéssica Miranda e Soraia Pires

Distingue-se por estar instalada num antigo palacete 
e por ser gerida por duas mulheres. A Escola Superior 
de Gestão de Idanha-a-Nova prima pela aposta na 
área da Gestão. Tem 25 anos e conquistou a Beira 
Baixa, a partir de uma vila do Interior. 

esCuTeIrOs AbrAçAm O FuTurO em AGOsTO
Vandira Rodrigues e João Rêgo

É 
já a terceira vez que os escuteiros se reúnem em 
acampamento nacional em Idanha-a-Nova. A ed-
ição deste ano traz novidades. Quem nos conta é 
António Lisboa, natural e residente em Idanha-a-
Nova. Com um currículo invejável a nível escutista, 

adiantou-nos os vinte mil escuteiros esperados virão de to-
dos os pontos do país e ainda alguns elementos dos PALOPs, 
o que não é novidade em relação às edições anteriores.
 É de salientar que o facto de as duas edições anteriores 
se terem realizado em Idanha-a-Nova se prende com o 
grande apoio logístico prestado pela Câmara, além da 
localização geográfica e da qualidade do campo escutista. 
O que é uma novidade é a implementação de dois super-
mercados de dimensões reduzidas para abastecer toda 
a população que estará no acampamento.
O impacto desta atividade num concelho como o de 
Idanha não passou ao lado de Lisboa, até porque, como 
nasceu e cresceu no concelho, tem uma visão que muito 

poucos possuem, no que concerne à evolução da visibi-
lidade do concelho que é património da UNESCO. Na sua 
opinião, uma parte desta visibilidade também se deve 
ao ACANAC. Recordando o 1º acampamento, em 2007, 
afirma: “Há sempre benefícios, hoje como escuteiro, 
amanhã como adulto, pode vir a fazer outras visitas ao 
concelho, porque passa por aqui e pode reviver o que 
passou no ACANAC”.

 “Aprender fazendo”

Esta é a ideia base do escutismo, para António Lisboa, o 
que segundo ele confere mais responsabilidades e serve 
para os jovens escuteiros poderem aprender com os mais 

velhos. Esse é ainda o objetivo principal do ACANAC, en-
quanto atividade. Segundo o dirigente, montar as tendas, 
fazer as mesas e construir uma cozinha, uma sala de jantar 
e um quarto num espaço de 40 m² é uma situação que 
transmite os valores básicos da vida em sociedade. 
António Lisboa acrescenta que “o escutismo é aventura e 
serve para o desenvolvimento psíquico e anímico”. Este 
movimento, recorda, “foi criado há mais de 100 anos, já 
serviu a muita gente, pena é que quando se sai para a vida 
futura, seja um bocadinho diferente, embora os princípios 
fiquem sempre”. 
“Abraça o Futuro” é o tema do 23º acampamento nacional, 
que remete para a conservação da natureza, um dos 
projetos no âmbito da economia verde que o concelho 
de Idanha está a explorar. Este evento decorrerá de 31 
de julho a 6 de agosto.

Escola Superior de Idanha-a-Nova
Sara Brito Filipe, subdiretora Escola Superior 
de Gestão
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O Ágora fez-se à estrada e precisamente no terreno 
que irá acolher cerca de 20.000 escuteiros em 
agosto chegou à fala com António Lisboa, chefe 
do agrupamento de Idanha-a-Nova e um dos 
elementos base de toda a organização.  

António Lisboa

Local do acampamento ACANAC
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S 
ituadas na fronteira com terras espanholas, as Temas 
de Monfortinho são o escape perfeito para cuidar 
da saúde e desligar-se do stress da rotina diária. 
Quem lá passa envolve-se com toda a natureza, 
mas também com uma elegante mansão de estilo 

contemporâneo. Ao entrar respira-se tranquilidade em 
cada pormenor minucioso e acolhedor. Nada foi feito ao 
acaso. As cores azul e bege predominam e permitem a 
absorção das energias calmas do espaço. Aqui não existem 
apenas simples gabinetes de tratamentos mas sim várias 
zonas que oferecem um relaxamento profundo.

O cheirinho a amêndoas doces que se sente ao longo dos 
corredores, bem como a paisagem que pode ser observada 
nas espreguiçadeiras durante as pausas dos tratamen-
tos fazem com que o visitante se sinta verdadeiramente 
relaxado e de mente limpa.  No entendimento de Pedro 
Próspero, diretor das Termas de Monfortinho, “um trata-
mento termal não se resume apenas ao banho, mas sim a 
toda a sua envolvência e acolhimento, sendo fundamental 
que o cliente se sinta realmente bem”. 

As termas representam um dos melhores balneários 

termais da Europa. Esta classificação advém da qualidade 
da água da Fonte da Santa de Monfortinho, rica em teores 
de sílica. Pedro Próspero acrescenta: “Apresentam um pH 
de 5,45 muito próximo do pH da pele, o que as torna as 
melhores termas no tratamento de doença de pele”.

Hoje, completamente remodeladas e equipadas com uma 
oferta diversificada de tratamentos, as termas inserem-se 
num espaço com capacidade para receber os mais exigentes 
visitantes. Talvez por isto, os clientes que mais aderem são 
os que procuram solucionar problemas de saúde, no entanto 
existem bastantes pessoas à procura do bem-estar. 

As termas oferecem 4 tipos de tratamentos: balneoterapia, 
ventiloterapia, massagens e eletroterapia. O banho geral de 
imersão com água corrente insere-se na balneoterapia e é o 
tratamento mais procurado devido ao poder curativo muito 
forte em problemas de pele, como a psoríase, eczemas, se-
quelas de queimaduras, úlceras, acne e outras dermatoses. 
Porém, o Duche Vichy (com massagem 4 mãos) também é 
bastante cobiçado por aqueles que lá passam. 

Os principais visitantes são turistas portugueses vindos 
de todo o país, existindo também uma grande afluên-

cia de espanhóis devido à proximidade da fronteira.  
Anteriormente fechadas na altura do inverno, as termas 
reabrem agora o ano todo com o intuito de satisfazer os 
clientes plenamente e permitir que recebam o tratamento a 
qualquer altura. Esta mudança foi igualmente impulsionada 
pelo impacto que as termas têm a nível local. Luís Gonçalves, 
funcionário das termas, fala numa certa dependência, tanto 
da população de Monfortinho como da parte hoteleira. 

A direção gosta de proporcionar aos visitantes a sensação 
de constante novidade e, por isso, estão sempre atentos à 
evolução das técnicas e da medicina. Futuramente, dese-
jam crescer não só a nível nacional, mas também interna-
cional, especialmente no mercado espanhol.  

Após horas, dias ou semanas passadas nas termas, o im-
portante é a opinião sobre a experiência obtida. O retorno 
apurado é positivo. No ponto de vista do Diretor “vê-se 
pelo facto de que os clientes são regulares, voltando to-
dos os anos quer pela sua satisfação em termos de saúde, 
quer pelo bem-estar”. Luís Gonçalves revela ainda que a 
experiência termal passa de geração em geração trazendo 
visitantes de todas as idades e das mesmas famílias.

Vânia Moreira, Margarida Rodrigues e Filipa Cunha

relAxAr em mONFOrTINHO

Sala de descanso entre os tratamentos

Entrada Termas Monfortinho
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A água voltou a correr no moinho quan-
do visitamos o Núcleo Museológico de 
Proença-a-Velha. Apesar de ainda estar 
a funcionar, “esta tecnologia entrou em 
desuso por não conseguir produzir azei-
te em quantidades industriais”. Quem 
o afirma é Carlos Lourenço, técnico de 
turismo, que sublinha a importância do 
azeite na preservação as tradições e cos-
tumes da região.

O concelho de Idanha é rico em lagares 
com muita história. No entanto, hoje em 
dia, o azeite não tem recursos de indus-
trialização que possibilitem o aproveita-
mento de todo o seu potencial.

Em Proença-a-Velha existe um Núcleo 
Museológico, resultante da recuperação 
municipal de um dos mais antigos lagares 
que se encontrava em ruínas.

Por não conseguirem acompanhar a 
evolução da tecnologia do azeite, a famí-
lia Pinto da Rocha, família de agricultores 
ainda residentes na localidade, decidiu 
ceder o seu terreno para a criação deste 
museu.

Antigo arraial beirão, o núcleo é um no-
tável exemplo arquitetónico onde se con-
centram diversos aspetos relacionados 
com o trabalho de grandes empresas.

Este Núcleo em particular “distingue-
-se pela continuidade evolutiva das  
tecnologias relacionadas com a produção 
do azeite, em relação a outros do país”  
– diz-nos Carlos Lourenço.

São visíveis as diferentes tecnologias 

e espaços de um processo complexo de 
produção de azeite. Além do cabanal e das 
palheiras, dois lagares de azeite, um com 
duas prensas de vara e pio de três gal-
gas de tração animal, e outro mecânico,  
com duas prensas hidráulicas. 

Numa outra sala, mais instrumentos 
mecânicos, como uma prensa de parafuso  
central com dois enormes blocos de pedra, 
comportando pesos suplementares e  
o pio de fabrico industrial, mas de tração 
hidráulica. Uma das palheiras é uma galeria  
de exposição, a outra é uma moderna uni-
dade de extração de azeite.

O espaço mais antigo do núcleo conta 
com mecanismos originados pelos gre-
gos e utilizados por mais de 5.000 anos, 
remetendo-nos aos primórdios da ex-
tração do azeite. Numa outra sala, ainda 
se encontra em laboração uma máquina 
permite moer cerca de 800kg por hora, 
substituindo diversos mecanismos e eta-
pas. Acontece de setembro a dezembro, 
na chamada “época do azeite”.

O núcleo tem uma especial ligação 
com o festival anual do Azeite e Fumeiro 
desde 2005, organizado pelo Município 
com o objetivo de promover, divulgar e 
comercializar o afamado azeite, o fumei-
ro e enchidos da região.

O principal objetivo do núcleo é fazer 
parte da educação e formação das novas 
gerações, para que não se perca na his-
tória o saber de como era feito o azeite e 
como é hoje em dia a sua produção.

Ao encontro de uma cultura gastronómica 
oposta à que encontramos nas grandes cida-
des, a equipa do jornal Ágora deparou-se em 
Idanha-a-Nova com um conceito de cozinha 
bem diferente. Numa região onde existe a 
maior reserva de caça do País, escolhemos 
uma das melhores mesas de Idanha. O que 
procurávamos encontrar no prato, era um 
ensopado de javali, um arroz de lebre, ou, 
quem sabe, uma caldeirada de borrego que 
nos permitisse recostar e repousar o resto 
do dia. Mas já seguindo as palavras do es-
critor Denis Waitley, as nossas limitações 
serão sempre baseadas nas expectativas 
que colocamos em nós mesmos. E foi o que 
viemos a perceber com a ajuda dos locais, e 
com o chef Mário Ramos. Na sua casa “He-
lana” - bem no coração de Idanha-a-Nova 
-, variedade e inovação é algo que ameaça 
abraçar a restante restauração da cidade, 
mesmo com alguma resistência por parte 
da população, o que é natural.

Enquanto observámos como o azeite 
é misturado com glicerina derretida, a 
explicação mostra as particularidades do 
cozinheiro: “mesclado com flor de sal eu 
procuro obter a tradicional espuma de azei-
te”. A cozinha evoluiu muito nos últimos 
dez anos. A própria cidade contribui para 
isso. Mário Ramos reforça: “Tem que haver 
mente aberta na cozinha, tal como em to-
dos os aspetos culturais em que vivemos.  
A comida é também um deles.”

Uma das particularidades que encontrá-
mos foi a ímpar perdiz de escabeche. De-
rivado de uma receita que encontrou a sua 
origem há dezenas de anos, na época em que 
os homens iam à caça e as mulheres guarda-
vam as perdizes em escabeche, durante todo 

o inverno, pudemos assistir à elaboração de 
um dos pratos mais simbólicos da região. 
Depois de marinado em vinho branco no dia 
anterior, e enfeitado com louro e alecrim, 
era possível sentir o perfume do refogado 
enquanto aguardávamos pelo passo seguin-
te. Com um pouco de cebola e vinagre para 
juntar à decoração, completava-se o cenário 
odorífero de uma perdiz que, literalmente, 
nos fez chorar por mais. 

Fomos também visitar O “Moinho de 
Idanha-a-Nova”, uma das maiores casas de 
Idanha, e por entre os aromas cruzados do 
famoso arroz de tomate com as migas de 
peixe, ouvimos Odete Santos que vive lá 
desde que se conhece: “Vivo em Idanha há 
30 anos e conheço tudo que já passou por 
aqui. Durante muitos anos não punha cá os 
pés, mas admito que há dois, três anos, que 
começamos a comer fora uma vez por se-
mana, em família. Permite-nos ver outra va-
riedade, que, sinceramente, não estávamos 
habituados. O meu marido, por exemplo, 
recusava-se a comer fora!”.

A equipa verificou que há realmente al-
guma resistência, principalmente na faixa 
etária mais elevada. Há também uma outra 
cultura de exigência e bem-estar que vai 
aumentando nas famílias e que vai susci-
tando o interesse dos turistas. Enquanto a 
rotina de outrora seria sempre trabalhar e 
ir para casa jantar; hoje ir a uma boa casa de 
Idanha para comer bem, passou a ser a olhos 
vistos uma opção válida. Uma faceta que vai 
crescendo em Idanha e que não existia até 
há uma década; mas que vai cimentando, dia 
após dia, refeição após refeição, a cultura de 
uma região que nunca tinha encontrado na 
cozinha um dos seus baluartes.

Fernando Costa, Diogo Barbosa, Flávio William e João Torres  

Diana Brenha, Cecília Gomes e Sara Monteiro

Chef Mário Ramos, Restaurante Helana

Moinho do Sistema Hidráulico

lAGAres de CulTurA
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umA vIAGem AO sAbOr de IdANHA



António Maria dos Santos, antigo 
presidente do Clube União 
Idanhense, conta histórias de um 
coletivo que acompanha desde 
1961. Com 72 anos, o ex-presidente 
do clube de Idanha continua a 
trabalhar pelo bem do “União”.

Qual é a sua relação com a comunidade 
local e quais os ofícios que desempenhou 
na sua vida?

Tudo começou em 1961 quando me ins-
crevi como sócio do clube, quando a cota 
ainda eram 25 tostões. Entre 1965 e 1968 
fiz o serviço militar, tendo sido destacado 20 
meses na Guiné-Bissau. Já em Portugal, feliz-
mente retornei a Idanha-a-Nova, onde traba-
lhei como funcionário numa companhia de 
eletricidade, a Hidroelétrica Alto-Alentejo, 
que mais tarde fundiu-se com a EDP.

Depois, trabalhei ainda durante alguns 
anos na barragem Marechal Carmona como 
operador e chefe de turno da central, mar-
cando essa época a minha habitual frequên-
cia no Clube União Idanhense.

Que influência tem tido o clube na vida da 
população local?

Em 1915, em Idanha-a-Nova, existia, de 
certa forma, um sistema de classes. Existia o 
grupo dos chamados “jornaleiros”, compos-
to maioritariamente por gente pobre como 
pastores e pequenos comerciantes, que, 
na altura tinham como ponto de encontro 
a Casa do Povo. Foram essas pessoas que 
formaram o Clube União Idanhense. 

Por outro lado, existia também outro grupo 
que já tinha a sua própria instituição, a cha-
mada Assembleia de Idanha, composta pelos 
homens de ricos e influentes de Idanha.

Nessa época, os artistas e funcionários pú-
blicos de Idanha encontravam-se na Casa do 
Povo para discutir aquilo que era do seu inte-
resse. Foi criada uma comissão organizadora 
que elaborou os estatutos e formalizou todo 
o processo da criação desta instituição.

Já em 1920, o clube introduz pela primeira 
vez um grupo musical chamado “Os dramá-
ticos do União Idanhense”, focalizando o 
seu trabalho na organização de eventos e 
espetáculos. Fundou-se uma banda filarmó-
nica que acaba por surgir mais cedo do que 
o próprio clube de futebol, tendo o último 
sido criado já em 1928.

Que condições foram impostas à associação 
de Idanha-a-Nova para que a vida desporti-
va do clube se iniciasse?

Para competir, o Clube União Idanhense 
precisou, antes de mais, de garantir uma 
conta bancária específica, não podendo 
esta estar associada ao grupo dramático. A 
direção impôs que fosse criada essa conta 
de modo a que o clube de futebol fosse ad-
mitido. Este processo, que dividia o departa-
mento social e o departamento desportivo, 
foi trabalhado durante alguns anos. Cabia 
ao departamento desportivo angariar patro-
cínios, mas sobretudo receitas suficientes 
para garantir a estabilidade do clube e a 
sua continuidade. O departamento social 
era responsável pela cobrança das cotas e 
a realização de sorteios e eventos que ga-
rantissem o futuro da associação que agora 
ligava a cultura ao desporto.

Quando começa o seu trabalho como ele-
mento da direção?

É na década de 1980 que servi pela pri-
meira vez a direção do clube. Foi no cargo 
de Vice-Presidente que começou a minha 
vida enquanto membro da direção do clube, 
no entanto, passei algumas dificuldades por 
motivos profissionais. A vida social de Ida-
nha sempre fez parte dos meus interesses 
e, como tal, decidi a todo o custo trabalhar 
em prol do clube.

Como descreve a sua relação com o clube?
O meu percurso no clube fica marcado 

por dois mandatos na direção e um como 
presidente do clube. O clube tornou-se a 
minha família, a minha casa. Para mim não há 
nenhuma prova de amor maior que a dedica-
ção de alguém em prol de uma instituição.

Jorge Pereira

O “pequeNO” IdANHeNse já Tem Cem ANOs: A HIsTórIA 
de COmO O pOvO uNIdO AINdA só FOI veNCIdO duAs vezes

A FOrmAçãO de um HOmem, 
um Clube, umA COmuNIdAde

Clube União Idanhanse. 100 anos de 
história. Só estas duas frases chegariam 
para descrever o tema em que esta re-
portagem nos envolve. Sob a ‘dinastia’ 
de João Almeida, o clube do povo de 
Idanha-a-Nova está agora no topo da 
tabela da primeira divisão distrital de 
Castelo Branco, mas nem sempre tudo 
foram rosas.

Depois de parado alguns anos, um 
grupo de amigos que incluía o atual 
presidente, decidiu reunir-se e tomar 
conta do pequeno Idanhense que até 
então todos julgavam adormecido. Com 
o objetivo de “devolver a dignidade” 
ao clube, João Almeida e os seus joga-
dores afastam o fantasma da subida de 
divisão e revelam-nos que a união dos 
adeptos e a genuinidade da equipa são 
o seu principal objetivo.

Para isso passaram por todo um pro-
cesso de recrutamento de jogadores 
jovens e naturais de Idanha-a-Nova e 
apelaram ao coração dos sócios para que 
estes, como dignos alicerces da institui-
ção ainda em crescimento, apoiassem o 
clube e dessem a sua máxima força.

Apelo ouvido, estádio cheio quase to-
das as semanas. São muitos os adeptos 
que se deslocam ao Estádio Municipal 
de Idanha-a-Nova e, por vezes, com ajuda 
da respetiva Câmara Municipal e Junta 
de Freguesia, aos estádios vizinhos para 
apoiar o clube que entretanto, se tornou 
grande com a ajuda de todos.

O Estádio, cujas instalações estão co-
mo novas desde a última remodelação, 
recebe os jogos mais importantes do 
campeonato deste clube que se mantém 
a disputar os primeiros lugares da 1ª Di-
visão Distrital de Castelo Branco.

Apesar de admitir que se torna difícil 
angariar patrocínios para fazer crescer o 

Idanhense, muito por causa da sua locali-
zação, João Almeida mostra-se grato a to-
dos os que até agora “nunca lhe fecharam 
a porta”, sejam dirigentes, sócios, patro-
cinadores, mas em especial ao treinador 
Ricardo Costa, por quem João Almeida 
diz nutrir total confiança. Ele é ”um dos 
grandes responsáveis pela travessia, 
quase sempre vitoriosa, do Idanhense 
pelo campeonato distrital.”

O que fica a faltar é uma aposta nos 
mais pequenos, assunto que João Al-
meida diz não ser importante neste mo-
mento, pois já há uma outra instituição 
na região com essa responsabilidade. 
Uma fusão entre as duas não está, se-
gundo o presidente, posta de parte, no 
entanto não é de todo a prioridade do 
Idanhense.

Por fim, em conjunto com o capitão 
de equipa, João Almeida descarta o 
assunto da paragem do Idanhense no 
passado, dizendo que se tornou “irre-
levante” falar disso.

Instalações do Clube

António Maria dos Santos, ex-presidente 
do Clube União Idanhense

Inês Geraldes e Diogo Araújo 

João Almeida, 
presidente do Clube 
União Idanhense
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Marta Almeida Fernandes, Juliana Carvalho e Mafalda Franco

A
poiada no empreendedorismo e qualidade de 
vida, conta já com várias famílias ligadas ao pro-
jeto, apelando à descoberta de Idanha. Os prin-
cipais objetivos são desafiar o país a olharpara o 
mundo rural como um espaço de oportunidade 

e atrair pessoas e talentos para o município.
 As grandes cidades concentram o maior número de 

interessados em mudar de vida e apostar no potencial 
de Idanha-a-Nova. É ali que aspiram e encontram uma 
alternativa aos constrangimentos dos grandes centros 
urbanos, conciliando o bem-estar e a proximidade da 
natureza com o profissionalismo e criatividade.

A Estratégia Recomeçar pretende fazer de Idanha um 
centro de qualidade de vida, conhecimento e inovação 
rural. Assim, tem o objetivo de tornar possível um regresso 
ao interior de forma diferente; com mais prosperidade e 
modernidade, proporcionando o acesso a uma vida mais 
equilibrada no âmbito social, ambiental e económico. 
Apresentando-se ainda numa fase inicial, a Estratégia 
Recomeçar explora 4quatro pontos diferentes que cul-
minam num só englobando diferentes áreas: o Idanha 
Green Valley, o Idanha Vive, Idanha Experimenta e o Idanha 
Made In.

À conversa com a coordenadora do projeto, concluímos 
o entusiasmo dos que fazem mais por Idanha e também dos 
que recebem. Muitos são os casos de famílias e empresas de 
que recomeçaram apoiados numa estratégia que permite 
ajudar na qualidade do dia-a-dia.

Uma das empresas aliadas a este projeto é a Aromas 
do Valado situada em Segura, uma aldeia da cidade de 
Idanha-a-Nova. Helena Vinagre, a proprietária da empresa 
sublinha que o apoio empresarial prestado pela estraté-
gia foi e continua a ser bastante importante. Sendo que 
era já possuía uma quinta neste local, foi mais fácil a rea-
lização do projeto que enfatiza o espirito empreendedor 
do município, motivando e apoiando a recente empresa 
a nível internacional.

 A Aromas do Valado continua a crescer, a encontrar pon-
tos de distribuição no país e além-fronteiras, e ambiciona 
ser a empresa nacional com maior diversificação na área 
das plantas aromáticas. Um exemplo feliz no alargamento 
da atividade é a Academia Aromas do Valado, inaugurada 
no ano passado. 

António Fonseca, arquiteto de formação, trocou Lis-
boa pelo interior para o desenvolvimento do cultivo 
de figo. Uma vez que a Estratégia recomeçar ainda não 
existia a quando do começo da sua empresa, só agora 
recebe apoios do programa. O proprietário afirma que 
é benéfico uma vez que ajuda na criação de contactos 
entre agricultores.

Na Incubadora de Base Rural, situada na Herdade do 
Couto da Várzea, no Ladoeiro,  a empresa tem instalado um 
viveiro-laboratório, onde conduz experiências e ensaios 
sobre novas técnicas e aplicações, e onde também produz 
plantas para novos pomares.

Contando apenas com um ano no ativo, a Estratégia 
Recomeçar dá a Idanha um novo brilho uma vez que dá 
continuidade à campanha “Não emigres, migra”, lançada 
pela câmara em 2012, com o objetivo de divulgar os apoios 
destinados sobretudo aos jovens empreendedores. 

Esta iniciativa deu origem a uma incubadora de empresas 
de base rural, que tem permitido a Idanha um crescimento 
da população, criatividade e harmonia, no âmbito de um 
recomeço no quotidiano.

reCOmeçAr: vIdA NOvA em IdANHA
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Lançada no final de março de 2015,  
a Estratégia Recomeçar conquista cada vez 
mais potenciais idanhenses aliando inovação 
com história rural.

O dia dos Caldeira de Sousa começa por volta das 8h 
da manhã. A preparação do pequeno Pedro para a escola 
é prioridade, mas também dar os bons dias á população 
começa a pairar nos pensamentos da família.

A casa da velha fonte abre portas e sorrisos depois das 
9h e assim começa mais um dia neste projeto. 

Vindos de Sintra, Rui e Maria Caldeira deixaram para 
trás dois empregos, amigos e família, em busca de um 
ambiente diferente. Não queriam continuar a ser “um 
nada numa cidade tão grande”.

A decisão de mudar existe já desde 2006, altura em 
que começaram a fazer férias em casa de um amigo no 
Ladoeiro. 

Foi aí que a sedução começou. Depois, cheirar, olhar 
em volta e interrogar-se: onde tomar um café e ler um 
livro? A partir de então, o projeto nasceu.

Colocada no centro de uma praça, envolvida com 
pequenas habitações e árvores, a Casa da Velha Fonte 
transmite de imediato sensações de inovação e ruralida-
de que se complementam. Apoiada por uma explanada, o 
edifício com dois pisos deixa passar o cheiro a produtos 
frescos e livros antigos, que fascina qualquer um. 

Num clima descontraído, Rui sublinha que desen-
volve muitas vezes um papel de sociólogo; juntam-se 
as pessoas de um meio mais pequeno com produtos 
criativos e uma boa conversa que culmina num conjunto 
alargado de histórias. Nestes momentos, é percetível 
que a aldeia do Ladoeiro não tem património histórico. 
A história está nas pessoas.

O primeiro dia de escola do Pedro, que serviu para 
perceber uma possível adaptação, foi um misto entre 
o nervosismo dos pais e o sentimento de alegria que a 

criança sentia no final do dia. “Nesse dia, quando o fo-
mos buscar ele disse que aqui podia ser selvagem e isso 
deixou-nos muito felizes”.

Inserida na Estratégia Recomeçar, a Casa da Velha 
Fonte constitui um dos muitos exemplos bem-sucedidos 
do programa. A estratégia ajudou essencialmente no 
aspeto logístico e no enquadramento empresarial. 

Mas esta não é uma pastelaria qualquer. 
O objetivo final passa por desenvolver um conjunto 

de atividades com eventos de música, teatro, caminhadas, 
exposições e palestras sobre assuntos diversificados. 

Com “o céu mais bonito do pais” como fundo, este 
projeto regista um sucesso ascendente desde o inicio. 

Rural e urbano juntam-se de forma harmoniosa. Um 
projeto moderno, com novas histórias e experiencias 
no Ladoeiro. 

É uma pastelaria diferente. Apresenta-se 
com um espírito inovador em Ladoeiro. A Casa 
da Velha Fonte abriu ao público ao som do fla-
mengo e pretende promover eventos musicais, 
teatro e outras atividades. De Sintra, os donos 
trouxeram a vontade de mudar. 

Pedro Caldeira gosta de “ser selvagem”

Marta Almeida Fernandes e Juliana Carvalho
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PODER SER “SELVAGEM” 
DITOU A DECISÃO DOS PAIS

CAsA dA velHA FONTe
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CIêNCIAs dA COmuNICAçãO NO IsmAI ATIvIdAdes NACIONAIs e INTerNACIONAIs

Ricardo Araújo Pereira
espalhou humor

 no ISMAI
Ricardo Araújo Pereira foi a figura de destaque do X 
Congresso Estudantil de Comunicação. Sobre o tema 
Redes Sociais, o humorista afirmou que a juventude de 
hoje é “tão idiota” quanto a dele. Com uma diferença: 
o uso das redes sociais.
No final da sua participação no congresso, deu uma en-
trevista ao Ágora Digital. Nela defendeu que não deve 
haver limites ao humor, com uma exceção: A morte de 
uma criança não é suscetível de riso. 

Ver entrevista em:  
http://agora.ismai.pt/ricardo-araujo-pereira-no-ismai/

Atuação de alunos em Idanha-a-Nova

Seminário Entre as Estrelas com Diogo Piçarra e Jimmy P

10º Congresso Estudantil da 
Comunicação com Fausto Vasconcelos

Seminário Fora de Jogo com  Daúto Faquirá, 
Carina Caldeira, Alexandre Faria e Cândido Costa

Entrevista a Angel Boligán, 
caricaturista (PortoCartoon)

Extensão PortoCartoon 2017, 
até setembro

Seminário PackFit, com Juliana “Píton”
Atuação de Tiago Braga 
no Seminário Follow and Share

Humorista encheu o auditório

Equipa de reportagem do Ágora 
em Idanha-a-Nova



GRANDE REPORTAGEM: Idanha-a-Nova // 19
JORNAL ÁGORA 
SÁBADO 15/07/17

C
om uma vista que se estende pelos 1 416,34 km² 
de Idanha-a-Nova, Monsanto é uma freguesia não 
só conhecida pela sua identidade paleolítica mas, 
também, por ser a “Aldeia mais portuguesa de 
Portugal”. Com uma população envelhecida, mas 

não menos valorizada, as pessoas que preenchem as ruas e 
vielas são rostos que observaram as transformações que por 
ali foram acontecendo - a pobreza, a mais influente de todas, 
foi a que levou a uma fuga dos habitantes que procuraram 
“um melhor nível de vida lá fora”.

Não obstante, há quem volte depois de uma vida de emi-
grante. É o caso de Raúl Proença, um fabricante de adufes 
e marafonas, não só conhecido pela sua veia artesanal, 
mas também pela sua visão artística das paisagens incon-
fundíveis da sua terra natal. O adufeiro de 80 anos, natural 
de Monsanto, admitiu que chegou a passar dois anos na 
Alemanha, onde procurou uma vida económica mais estável, 
justificando que “a necessidade obrigou-me a tudo”. Dono 
de um dos cafés da vila e “porta-com-porta” com o antigo 
e famoso consultório do escritor Fernando Namora, com 
quem traçou uma relação de longa data, a sobrevivência de 
Raul passou por todas as fases e tentativas. A restauração foi 
também um dos seus ofícios e, apesar de ter tentado uma 
vida no estrangeiro, admite que sempre sentiu necessidade 
de voltar à sua origem e que nunca quis abandonar de vez 
a sua casa. É, como se pode dizer, um fã incondicional da 
“Nave de Pedra”, expressão que o escritor amigo deixou 
imaterializada nos seus famosos textos.

A identidade de Monsanto é inegável e foi, ao longo 
dos anos, descrita por diversos artistas que por lá foram 
passando e ficando. Esta localização extremamente “por-
tuguesa” viu diversas crises históricas a acontecer e, não 
esqueçamos, o grande decréscimo demográfico que tem 
vindo a acontecer nos últimos 40 anos.

Um dos testemunhos que o descreveu durante a sua 
carreira foi o escritor Fernando Namora, que dividia a rua 
do seu consultório com Raul Proença, onde se deparou 
com toda a pobreza e doença que abalaram a vila durante 
os anos 40. 

Apesar dos curtos anos que passou a cuidar de pa-
cientes desfavorecidos pelas difíceis condições, o autor 
não deixou de edificar “os penhascos e os dinossauros 
negros que nem a Primavera veste”. A famosa analogia 
que reveste os seus livros, em que Monsanto é comparado 
à Escandinávia e enaltecido como sendo “a aldeia das 
aldeias”, permite que as idiossincrasias de um lugar tão 
bem preservado ao longo da história fique na memória 
de todos os que por ali passam.

No topo de Monsanto, no Castelo, encontra-se uma das 
vistas mais emblemáticas do país. Lugar milenar que aca-
bou por se converter numa fonte de inspiração e imersão 
sem fim. É aí, entre as grandes rochas, que existiu até há 
cerca de duzentos anos atrás a vila de S. Miguel, lugar que 
acabou por se tornar nas ruínas que abrem caminho até 
ao panorama verde e milenar que nos permite observar 
o esplendor natural de Idanha-a-Nova.

  Maria Barbosa Carvalho

umA NAve de pedrA

Uma ruína. Uma fachada. Uma placa de homenagem. 
Assim se resume a casa de José Afonso (1929-1987) 
que poderá vir a ser um pólo musical em Monsanto.
Questões burocráticas e algum distanciamento têm 
estado na origem da falta de utilização da ruína da 
referida casa, que Zeca Afonso comprou (antes do 
25 de abril), mas não teve tempo de recuperar e 
habitar.  
Tanto a Câmara de Idanha-a-Nova, como Zélia Afonso, 
a viúva do cantor, manifestam, ao Ágora, interesse 
em juntar esforços para concretizar um sonho an-
tigo:  fazer da pequena casa de Monsanto um centro 
musical evocativo do cantor de abril. 
Ao jornal Ágora, Armindo Jacinto declara: “somos os 
primeiros em estar interessados”. Por sua vez, Zélia 
Afonso diz-nos:  “poderia ser um pólo de música da 
Cova da Beira, região tão rica e tão ligada ao Zeca”
Para o presidente da Câmara Municipal de Idanha, “o 
projeto terá de ser desenvolvido em articulação com 
os desejos da família”. Para Zélia Afonso, ainda não 

houve a conjugação de vontades. Também Joaquim 
Morão, antigo presidente das Câmaras de Idanha  
(14 anos) e de Castelo Branco (16 anos) afirma que “o 
processo de recuperação da casa deve avançar”.  Acres-
centa o atual secretário executivo da CIMBB (Comu-
nidade Intermunicipal da Beira Baixa) que “não há 
qualquer impasse legal”.
Por razões diversas, o processo está parado. Desen-
contro? Alheamento? Inércia?
Nem a Câmara Municipal, nem a família de José Afonso 
assumem a razão do impasse.  
Mas de ambos os lados há um reconhecimento as-
sumido:  com Idanha classificada pela UNESCO como 
cidade da música, faz todo o sentido uma casa dedi-
cada a Zeca Afonso, em Monsanto.
Quando será?
Ninguém arrisca uma data. 
Mas há uma certeza: a casa deve ser pólo musical. Pelo 
património da região, pela ‘memória de abril’, pelo 
legado de José Afonso.

Casa de José Afonso vai ser pólo musical

A planície vista de Monsanto

Penedo de Monsanto esconde ruína

Placa assinala homenagem nos 40 anos de Abril José Afonso não teve tempo de desfrutar da casaRuínas da casa de José Afonso
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O
calor fazia-se sentir na pequena aldeia de Pe-
nha Garcia. A dar as boas vindas aos visitantes, 
encontra-se, desde 2005, a estátua de Catarina 
Chitas, uma pastora conhecida pela forma pe-
culiar como tocava adufe. 

Entra-se no Largo do Chão e aí começa a Rota dos Fósseis, 
com cerca de três quilómetros. Pelas estreitas ruas da aldeia, 
o caminho mostra a antiga casa da lenha que servia o forno 
comunitário. Hoje é Posto de Turismo.

Deste percurso faz parte outro antigo forno comunitário, 
o único, de seis, ainda em funcionamento. Resistiu ao êxodo 
rural e foi reaberto há cerca de cinco anos. Mantém as téc-
nicas de produção tradicionais, sob a responsabilidade de 
Ana Mena. Esta “nova padeira” tem um mestrado em Artes 
e estava desempregada em Lisboa. Voltou às origens e viu 
no forno a oportunidade de estabelecer o seu negócio. 
Escolhe a farinha, estende a massa, coze o pão, no forno a 
lenha. Assim recupera uma tradição secular. 

Junto ao forno, nas portas da vila, está o fontanário, cons-
truído pela população, em 1957. 

Segue-se a Rua do Jogo Malhão, nome associado a uma 
atividade de força que ditava o detentor das propriedades 
ao lançarem uma pedra de grandes dimensões. Esta artéria 
desemboca na Praça Medieval. Aqui sobressai o Pelourinho, 
construído no reinado de D. Sebastião. Um instrumento que 
assinalava o poder e o castigo em público.

Uma das atividades comerciais da aldeia é o artesanato. 
Com diferentes abordagens, a “Tia” Florinda e Augusto Pires 

criam peças únicas em Penha Garcia. Dedicada à tecelagem, 
a artesã mostra várias peças feitas à mão, como a típica 
marafona, sacos para pão e tapetes.

Das mãos do artesão saem pequenas esculturas criadas 
a partir de troncos e lascas de madeira. São “peças de arte 
fabulosas”, sublinha a mulher de Augusto Pires.

Subindo a calçada de granito, ergue-se a Igreja Matriz de 
Penha Garcia. Remodelada pela própria população, guarda 
no seu interior a imagem de Nossa Senhora do Leite. Trata-
se de uma figura polémica, considerada ofensiva da moral 
pela Igreja. Porquê? O guia turístico que acompanhou a 
reportagem, Jorge Costa, explica-nos: “Nossa Senhora 
está a amamentar o menino com o peito à mostra”. Hoje é 
património nacional.

O percurso pedestre estende-se ao longo da serra à des-
coberta do primeiro geoparque português inserido na rede 
da UNESCO, o Parque Icnológico de Penha Garcia. O geomo-
numento apresenta fósseis, icnofósseis e um dos maiores 
núcleos de moinhos de rodízio. O Centro Interpretativo das 
Trilobites incorpora um dos moinhos. Antigo animal mari-
nho, a trilobite deixou vestígios ainda hoje visíveis naquela 
que, há milhões de anos, era uma terra submersa.

Num dos pontos altos da serra, avista-se a barragem de 
Penha Garcia, localizada no Rio Pônsul, um dos afluentes 
do Rio Tejo. A paisagem é deslumbrante. Daqui se avistam 
todos os locais que integram a Rota dos Fósseis.

Degrau a degrau, eleva-se o Castelo de Penha Garcia, “um 
excelente miradouro geológico”. Daqui, o olhar estende-se 

para outros geossítios do Geopark Naturtejo como as Ser-
ras da Moreirinha e da Gardunha. “No meio desta planície 
ergue-se aquele imponente monte que é Monsanto, a aldeia 
histórica, também conhecida como a mais portuguesa de 
Portugal”, frisa Jorge Costa.

Desce-se a escadaria do castelo até à “Mina do Ti Meio 
Quartilho”. Esta denominação tem uma curiosidade: um 
senhor que “andava sempre com o meio quartilho” fazia da 
extração do quartzo a sua fonte de rendimento. Atualmente, 
é uma área protegida.

Na zona mais baixa do percurso, situa-se um dos maiores 
complexos moageiros, com 24 unidades. Neste local per-
maneciam famílias numerosas, cujo o trabalho era triturar 
trigo ou centeio nos moinhos. Hoje, um dos moinhos está 
transformado em núcleo museológico. Domingos Costa, 
funcionário municipal e responsável pelo restauro dos 
moinhos, explica-nos o processo de moagem. “Daqui saíam 
quarenta quilos de farinha moídos em vinte minutos”.

O último ponto desta viagem no tempo é a Praia Fluvial 
de Pêgo, um dos locais turísticos de eleição. Explorado habi-
tualmente por visitantes espanhóis, oferece uma paisagem 
única, com a queda de água entre as montanhas.

Após três quilómetros de descoberta, a rota despede-se 
com a figura de um livro aberto, desenhado nas montanhas. 
Uma curiosa metáfora do que ainda há por descobrir pelas 
terras de Penha Garcia.

  Ver reportagem de vídeo em:
 http://agora.ismai.pt/penha-garcia-um-livro-aberto-2/

Ana Sofia Silva, Catarina Cerqueira e Teresa Campos

peNHA GArCIA, um lIvrO AberTO
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Ana Mena, proprietária do Forno ComunitárioJorge Costa, guia turístico“Tia” Florinda, artesã


