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1. O tempo medieval

A ocupação humana do Vale do Mouro no Neolítico está comprovada pela
existência de um núcleo dolménico em Couço referido na Carta Geológica de
Portugal (Folha 1-B) e na mamoa da Mina da Mota na zona de Travassos.
Da Idade do Ferro poderão subsistir povoados castrejos em algumas cristas dos montes
envolventes a Parada ainda não objecto de escavações arqueológicas.
Relativamente próximo encontraram-se casas redondas nas elevações que se perfilam
no curso inferior do rio Mouro (Monte da Ascenção, Senhora da Graça, Tangil, Trute),
A montante e ‘a SW de Castro Laboreiro, que está assente num velho Castro protohistórico, também existe à cota 1033, outro Castro’( Ribeiro e Moreira, 1986:41). Parada
do Monte poderá ter sido um núcleo da cultura castreja. Só a Arqueologia o revelará.
Dos tempos da Romanização não existem vestígios descobertos mas não será de
excluir a hipótese de as legiões romanas terem subido o Vale do Mouro para
dominarem os povos do Laboreiro utilizando uma via partindo das margens do Minho
e passando por Messegães, Valadares, Riba de Mouro e Gave. Parada seria um
‘entreposto, local de paragem a caminho de outros locais’ (Domingues, 2008: 90).
Por esta via também teriam passado os cavaleiros da Reconquista em luta com os
Muçulmanos e D. Afonso Henriques quando tomou o castelo de Laboreiro.
A fixação de ordens militares depois da expulsão da mourama está compreendida na
política de estabilização e povoamento do território dos nossos primeiros reis. Lamas
de Mouro, freguesia próxima de Parada do Monte, esteve ocupada pelos Templários
(Domingues, 1999). Houve também interesse régio em colocar na raia do Minho,
cavaleiros fiéis concedendo-lhes vastos domínios. A Soeiro Alves, D. Afonso Henriques
coutou a terra de Valadares que incluía o Vale do Mouro e as povoações de Badim,
Cousso, Paderne e Fiães (Mattoso, 1988: 140-141).
Parada do Monte era ainda uma pequena aldeia, de casas cobertas a colmo,
rodeada de algumas herdades pertencentes aos monges de Fiães que procuraram
ampliar os seus domínios para além do couto que lhes havia sido concedido pelo
nosso primeiro rei. Uma das formas que utilizaram foi a de receberem terras por
doação testamentária.
Bernardo Pintor ao estudar a documentação existente no Arquivo Distrital de Braga,
encontrou uma escritura no ‘Cartulário’ do Mosteiro de Fiães, datada de 1194,
referindo Parada do Monte como estando situada ‘subtus mons leporario’, ou seja, sob
os Montes Laboreiro (Pintor, 1975-reed. 2005: 341).
Num outro documento também do séc. XII são definidos os limites de Parada do
Monte os quais para aquele investigador corresponderiam aos da freguesia (Pintor,
1975-reed. 2005: 73).
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Uma doação testamentária feita por Afonso Pais e mulher Urraca Dias ao Mosteiro de
Fiães, datada de Setembro de 1221, cita uma herdade correspondente à ‘oitava
parte da Parada’ com os limites: ‘Pelo Mourilhão até ao Curro de Abril e daí a
Fervença e daí ao Parte Águas daí desce pelo rio Menduro e fecha no Mouro…’ (ADB,
1221). Bernardo Pintor em ‘A Voz de Melgaço’, de 1 Novembro de 1947, explica que
‘Curro de Abril se chama hoje Cruz de Abril e fica entre as brandas de Mourim e de
Covelo. Fervença é junto à branda de Bouça talvez um nada afastado dos actuais
limites. Rio Menduro é o Medoira’ (Domingues, 2008: 97).
O processo de aquisição de terras pelas doações testamentárias possibilitou uma
acumulação fundiária pelos monges do Mosteiro de Fiães que as exploraram
concedendo parcelas em regime de aforamento. Segundo Isabel Medeiros ‘a
multiplicação de casais e dos aforamentos poderá ter densificado a malha de
ocupação, sobretudo nas terras baixas, mais ricas e férteis , e nas coutadas, embora
também nos altos planaltos a intensidade da vida pastoril tenha contribuído para
desenvolver um ponteado de cabanas e cortas, situadas sobretudo nas áreas
privilegiadas em pasto, frequentadas principalmente no Verão’ (Medeiros, 1984: 63).
A produção de gado tinha nos baldios o seu principal espaço. Os pastos comuns
situavam-se nas zonas mais altas da freguesia envolvendo as brandas de Travassos e
Mourim. Era o território do ‘gado do vento’ referido nos forais.
Dos baldios obtinha-se ainda matos, lenha e carvão. Isabel Medeiros data a sua
origem dos tempos da ‘primeira fase da Reconquista’ (Idem, ibidem: 27).
Para a mesma investigadora, ‘a evolução registada na utilização da área baldia em
relação com a própria posição dos lugares repercutiu-se amplamente nas formas de
organização do pastoreio’ (Idem, ibidem: 36). A ‘vezeira‘ era predominante
ocupando a comunidade de pastores que em dias alternados se deslocavam com a
‘fazenda’ de ovelhas e cabras para os baldios por caminhos íngremes e muitas das
vezes arrostando com intempéries sem outra protecção contra o frio e a chuva a não
ser a da ‘croça’. Percorriam grandes distâncias até Santo António de Val de Poldros e
Aveleira. Durante a sua permanência nos montes utilizavam, como poiso, as
‘cardenhas’ - construções ciclópicas em falsa cúpula dispondo de rudimentares
condições de conforto mas subdivididas em dois andares para alojamento separado
dos animais e do pastor .
Com este movimento interno coexistia um trânsito pela raia seca de Porto dos Asnos
de gados e mercadorias praticado pelos dois povos desde tempos imemoriais e que
não foi afectado pela divisão entre os dois estados (Domingues, 2007: 94).
‘Nos tempos medievais já os Montes de Laboreiro recebiam rebanhos provenientes da
Galiza, movimento compensado por deslocações de gados portugueses também
para o lado da fronteira. Este intercâmbio, que durante muito tempo nem teria sido
sujeito a tributação, e que animava o pastoreio na montanha, passou mais tarde a ser
afectado pelo imposto de montado, o qual recairia decerto sobre os gados galegos
transumantes que, a partir de Abril, utilizavam as ervagens frescas da serra’ (Idem,
ibidem).
Para Carlos Alberto Ferreira de Almeida, ‘a complementaridade que o mosteiro de
Fiães desenvolveu entre a criação de gado e cultivos de Verão (na serra) e a
agricultura em ecologia de vale, é bem possível que o sistema de brandas e das
inverneiras lhe deva muito’ (Almeida, 1991: 79-cit. Lima, 1996: 88-nota. 6).
Bernardo Pintor encontrou documentos do mosteiro de Fiães do séc. XIV nos quais
‘aparece delimitada a «granja de Fervença», entre a «granja de Travassos», hoje um
lugar de Parada do Monte e a «Bouça dos Homens», branda da freguesia da Gavieira.
Da mesma forma surge o «aforamento do montâdego» de Campelo, junto à Aveleira.
Esta última povoação é hoje uma branda de Gave’ (Lima, 1996: 83-cit. Pintor, 1981:20).
As Inquirições de 1258 são omissas a Parada do Monte mas ao referirem-se a S. Pedro
de Mouro (hoje Riba de Mouro) ‘disseram que quando houver guerra hão de guardar
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as travessas (travesssias) do Monte de Laboreiro’ (Pintor, 1977-reed. 2005: 341). Os
habitantes de Parada do Monte estavam também obrigados a prestar tal serviço pois
o seu território integrava-se no de Riba de Mouro (Lima, 1996: 87). Havia ainda o
costume antigo de prestarem ‘rogos’ quando algumas pessoas da Galiza casavam e
que eram ‘o mesmo que geiras ou prestações de serviços agrícolas e cada geira do
campo, sendo completa, constava de cinquenta homens de cava’ (Marques, 1994:
20). Este costume causava a ruína dos lavradores conforme se aludia numa petição
dirigida pelo conselho de Valadares a D. Afonso V. Em 1462, o Rei decidiu que taes
rogas nom aver nem se darem nem irem dar a Gualiza nem virem de la os dar ca’,
tendo fixado a multa de 1.000 reais aos que infringissem esta sua directiva (idem,
ibidem).
Na ocupação humana do território sob os Montes Laboreiro e em particular do Vale
do Mouro exerceu importância significativa a circulação de pessoas e bens por
estradas e caminhos.
Existia uma via vinda de Valadares pelo Monte da Cumieira e que se dirigia para
Cousso, Pomares, Cubalhão e Lamas de Mouro (Domingues, 1999: 17). Daqui
continuava para Alcobaça e Porto de Cavaleiros onde atravessava a fronteira. Uma
outra derivação atingia Portelinha ramificando-se para o Soajo, Castro Laboreiro e
Entrimo. Era o eixo do comércio do gado pela raia seca referido em documentos
(Marques, 1978). Também permitia a circulação do carvão, mel, cera e caça
(Medeiros, 1984:64).
Parada do Monte comunicava com aqueles destinos através do percurso pela branda
de Travassos, de difícil progressão dado o relevo do terreno, ou então atravessando o
Mouro pela ponte da Minhoteira e subindo a Pomares. Era também nesta direcção
que se ía à feira em Melgaço com passagem por Paderne, lugar de Moinhos, ponte
da Folia e Remoães. O percurso estabelecia também ligação com S. Marcos onde
existia uma barca de passagem do Rio Minho permitindo a entrada na Galiza por
Arbo.
Havia ainda o caminho seguindo pela margem esquerda do rio Mouro com passagem
por Gave, Riba de Mouro até Valadares, sede do concelho. Era por ele que se fazia
um importante trânsito de pessoas e mercadorias, particularmente nos dias em que
havia feira em Valadares.

2. O tempo do mays
A introdução do milho grosso (mays) no séc. XVI provocou uma alteração estrutural na
economia do Vale do Mouro. Isabel Medeiros considera a difusão e generalização da
cultura do milho grosso posterior a 1527 ( data de um primeiro ‘Numeramento’ da
população do Reino) mas anterior a 1758, ano do ‘Inquérito paroquial’ onde, pela
primeira vez, aparece referido (Medeiros, 1984:67).
Os monges de Fiães deveriam ter tido alguma influência na introdução da nova
cultura nas suas granjas. Os beneditinos eram profundos conhecedores das melhores
técnicas agrárias. Sob a administração dos abades trienais, a congregação passou
por profunda remodelação de modo a retirá-la da situação de decadência
encontrada pelo superior da congregação D. Saulieu que em Janeiro de 1533 a
visitou acompanhado do seu secretário Claude Bronseval (Cocheril, 1986: 44). Foi a
recuperação pós-tridentina, após o ‘trágico ciclo dos comendatários’ e que foi
iniciada com constituição da Congregação autónoma dos mosteiros portugueses, em
1567, passando a Real Abadia de Alcobaça a ser considerada a sua cabeça ou casa
mãe (Marques, 1990: 33).
Entre as medidas adoptadas procurou-se obter um melhor aproveitamento dos seus
domínios que eram vastos.
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Para além dos bens de exploração directa situados no interior do seu couto (as hortas,
campos de feno, cercas de carvalhos, tapadas de tojo, souto de castanheiros, etc.) e,
por aforamento, os localizados numa vasta área que incluía 8 freguesias do concelho
de Melgaço, 11 freguesias dos termos de Valadares, Monção e Valença (interior da
praça), a freguesia de Gondomil (couto de S. Fins), Castro Laboreiro e terras de
Valdevez, Bouro, Lanhoso, Vieira do Minho, Ribeira de Pena, Santa Cruz, Felgueiras,
Santa Maria de Revinhade e Santa Eulália de Barrosas. Na Galiza, possuíam prazos nos
coutos de Gogilde, Ganceiros e em Padrenda ( Marques, 1990: 62-64).
Parada do Monte estava entre os domínios que os monges de Fiães exploravam
indirectamente por aforamento. No quadro elaborado pelo Prof. José Marques e
inserido no seu estudo ‘O Mosteiro de Fiães (Notas para a sua história)’, encontra-se a
referência a um pagamento de 2.600 réis pelos foreiros de Parada, termo de
Valadares. Quantia relativamente avultada representando 74,3% da média dos
pagamentos em numerário- 3.498, 6 réis.
Havia ainda a comenda de Távora que recebia do Casal do Fojo de Travaços, a
prestação de ‘$300 réis brancos de moeda corrente e duas boas galinhas’
(Domingues, 1999: 38).
Possivelmente nestas contribuições pecuniárias entraria o rendimento proporcionado
pelo milho.
A inovação com a introdução do ‘mays’ no agros das terras de Parada do Monte e
das outras freguesias vizinhas deve-se, sobretudo, aos lavradores que ordenaram o
seu território desafectando áreas incultas e até aí
revestidas por florestas,
reorientando-as para milheirais.
O processo de apropriação do solo das várzeas e da meia encosta foi lento exigindo
um denodado trabalho de despedrega e o alargamento do regadio por uma
intrincada rede de regos e levadas partindo de represas (ou presas), algumas delas
também servindo os moinhos de rodízio horizontal cujo número aumentou
extraordinariamente.
No interior dos agregados houve necessidade de ampliar a capacidade de
armazenamento dos grãos e as casas sofreram transformações com a reserva do seu
piso térreo para estabulação do gado no Inverno ficando o andar superior dedicado
à área de habitação.

3. O Inquérito de 1758
Parada do Monte conheceu, depois da introdução do milho grosso, um surto de
desenvolvimento que veio reforçar a sua matriz agro-pastoril . Em 28 de Abril de 1758, o
pároco Francisco de Caldelas Bacelar respondendo ao ‘Inquérito’ dizia: ‘Os frutos que
os moradores recolhem em maior abundância hé o milho grosso, vulgarmente
chamado milho mais’. Cultivava-se nas leiras que bordejavam as margens do Mouro e
onde também cresciam as latadas pois o vinho (12 cabaços) entrava na composição
da renda que a freguesia pagava ao pároco. Na serra rodeavam-se as brandas de
‘centeio, algum milho miúdo, e pouco linho e muita herva no Verão de que fazem os
labradores feno para darem de Inverno aos gados’ (…) ‘A criação de gados que tem
esta serra hé no tempo do Verão trazerem nella os labradores os seus bois de noutte e
de dia dois outros mezes e as bacas e bezerros andam também na serra de dia e à
noutte vão procurá-los e recolhem-nos nos lugares das brandas e o mesmo fazem ao
gado miúdo de cabras e ovelhas’ (IAN/TT , 1758).
Ao descrever o Rio Mouro salientava ser de ‘curso arrebattado em toda a sua
distancia desde o seu nascimento athé botar fora dos limites desta freguezia, somente
em hum sítio chamado Agras de Mouro corre quite hum tiro de mosquete’. Rio pouco
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piscoso, pois ‘somente no tempo de Verão alguns rapazes caçam nelle algumas trutas
pouca e pequenas, mas gostozas’ (Idem, ibidem).
Das ‘Memórias Paroquiais’ e ainda pela análise das prestações entregues pelos foreiros
e rendeiros aos monges de Fiães e Paderne (Marques 1990: 62-63) poder-se-á esboçar
qual seria a composição da dieta alimentar das populações do interior montanhoso
do Vale do Mouro. A base da alimentação era fundamentalmente constituída por
caldo de couves e feijões engrossado com farinha de milho à qual, por vezes, se
seguia alguma carne de aves de criação, de porco (conservada nas salgadeiras) e
em certas ocasiões a do cabrito ou a obtida pela caça nos montes onde abundava a
perdiz, o javali e em menor número os corços, cuja carne ‘he como a de vittela ‘ no
dizer do pároco memorialista. O pescado raramente entrava nas ementas e limitavase às sardinhas de Caminha descarregadas na Lapela ou vindas de Arbo (Galiza) e
vendidas em Melgaço pelas ‘sardinheiras’ ( Marques, 2004: 221). A lampreia, o sável e
o salmão ‘pilhados’ nas cabaceiras e botirões armados nas pesqueiras do Rio Minho
eram quase exclusivamente consumidos pelas populações ribeirinhas ou pelos monges
de Paderne e Fiães, detentores da propriedade de grande parte daquelas
construções fixas para a pesca fluvial (Leite, 1999). Recebiam o sal vindo de Caminha
‘em barcos pello Minho acima, até á Lapella e depois em carros até o lugar de S.
Gregório, aonde há armazéns, aos quaes se vem prover todos os povos do bispado d’
Orense’ (Villasboas, 1800).
O núcleo populacional, em 1758, era já expressivo com os seus ‘cento e oitenta e
nove vizinhos e quinhentas e vinte e duas pessoas entre grandes e pequenos’ (idem
ibidem). Esta população havia justificado a construção de uma igreja com três altares
estando o da capela-mor dotado de uma tribuna. O seu pároco era apresentado
pela reitoria matriz de São Pedro de Riba de Mouro e tinha uma ‘renda doze mil réis,
doze fanegas de pão, doze cabaços de vinha e dois alqueires de trigo pera hóstias ,
que lhe paga o colhedor dos fruttos desta terra e tem mais de cada freguês cazado
hum alqueire de pão e sendo veuvos meio e solteiros hum coarto’ (Idem, ibidem).
Era uma comunidade que procurava a autarcia no vestir para o que dispunha de
‘duas cazas de pisoins chamados nesta terra folloins, cada caza tem duas rodas e
nelles se apizoam os buréis para mantas de cama e vestiários dos labradores e
também se apizoam ou folloam outros materiais ordidos de estopa e tecidos de lam,
de que se fazem manteos pera as molheres e calçoins pera os homens e vestias pera
meninos’ (Idem, ibidem).
Contudo, existiam debilidades como eram a da não existir ‘hospital algum’ nem ‘caza
da misericórdia’, a falta de correio servindo-se do da villa de Monção distante por
‘sima de duas legoas’ (idem, ibidem). As estradas apesar de colocarem o agregado
em relação com outros mais distantes não permitiam, pelo seu traçado e piso,
deslocações rápidas das diligências e malapostas. Existem descrições de viajantes
estrangeiros que, nos séculos XVII e XVIII, se deslocaram por outras regiões do País
manifestando o seu descontentamento pelas condições em que se viajava.
Na reposta ao’Inquérito’ de 1758, o pároco Francisco de Caldelas Bacelar não alude
a quaisquer intenção de apropriação privada dos baldios da freguesia. Contudo, o
processo de tapamento dos montes comuns já se havia iniciado em outras freguesias
do Vale do Minho. Em Gondarém (Vila Nova de Cerveira), no dizer do memorialista, as
populações sentiam ‘consternação por não terem onde cortar lenhas para seu uso e
matos para a cultura das terras’ desde que ‘pessoas sem título algum acoutaram
para si muita parte do monte’. E rematava que ‘ faria Sua Magestade que Deos
guarde hum grande serviço a Deos se mandasse demulir todas as tapadas e coutadas
desta freguezia de quarenta annos a esta parte e se puzesse tudo a monte commum
como antigamente se conservava’ (IAN/TT, 1758).
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4. 1758-1800
Em 23 de Junho de 1766, Pombal faz publicar uma Lei que pretende regular a
‘questão dos baldios’. Nela ‘legalizava-se o tapamento dos baldios - que, na sua
opinião, tinham ido demasiado longe, a ponto de «ameaçarem os progressos da
agricultura e a subsistência do povo» - e reforçava os cofres municipais para onde
revertia a maior parte dos fundos assim obtidos, não continha nenhum incentivo à
desarticulação radical dessa forma de propriedade’ (Feijó, 1992: 108).
Para José Viriato Capela, a apropriação e divisão dos baldios insere-se no que é
‘comummente chamado de individualismo agrário que dos campos se passa aos
montes’ (…) ‘O individualismo agrário remonta aos inícios do século XVIII com a divisão
das veigas e a abolição progressiva das servidões colectivas no Minho’ (…) ‘ a
apropriação individual atinge por todos os lados o seu clímax entre 1790 e 1810. É
sobretudo uma realização das classes políticas (governanças das câmaras),
proprietários e plutocratas que na apropriação dos baldios buscam os meios de
completar os seus rendimentos de natureza rentística’ (Capela, 1997: 35).
No caso do concelho de Valadares (ao qual pertencia Parada do Monte), ‘os foros e
rendas produzem à câmara uma receita ilíquida muito reduzida… ’ (Capela, 2003:
122). Entre 1782 e 1788, a média dos ‘foros, aferimentos, barcos e fornos e campo da
Rebofa’ atingiu um valor de 8.260 réis com acréscimo de 25,6% entre 1782 e 1784 para
depois manter um crescimento constante de 1% entre 1785 e 1788. (Idem, ibidem:
quadro pp. 122).
Significa este reduzido valor dos aforamentos que a privatização dos baldios não foi
significativa no concelho de Valadares e naquele período? A resposta poderemos
encontrá-la em Custódio José de Villasboas; a dificuldade em cultivar. Na ‘Descripção
Topographica das Commarcas Fronteiras da província do Minho’ ao referir-se ao
estado da agricultura escreveu:
‘O terreno das comarcas fronteiras he de natureza fria, tenaz, e difícil de cultivar; por
isso o fabrico das terras demanda muito estrume, e assíduo trabalho. O estrume he
feito de tojo curtido nos curraes com mistura de folha, feno e palha, porém nas terras
mais frias, como é o concelho de Coura, e em todos os districtos que se avizinhão das
serras da Peneda, e Amarella, são os estrumes feitos de giesta por dar milhor adubo
para as mensionadas terras. Daqui vem a necessidade que os lavradores tem dos
montes, não só para o pasto dos gados, mas para o roço dos adubos, o que he huma
razão demais para ser menor a extensão das terras cultivadas que demandão sempre
huma certa porção de baldios propicíos ao matto que as terras exigem: matéria para
reflexão sobre as novas tapadas que se fazem nos baldios com obrigação de os
rotear’(Villasboas, 1800) .
Para o capitão do Real Corpo dos Engenheiros e membro da Real Sociedade, a
agricultura nas comarcas fronteiras do Alto Minho tinha na alta produtividade do
milho a principal justificação para o porfiado trabalho dos lavradores. Os seus
cálculos para a produção de sementes assim o demonstram: ‘por hum alqueire de
milho , dá 22; por hum de centeyo 6; por hum de trigo 7, e por hum de feijão 5 e estes
últimos semeão-se por entre o milho em pouca quantidade para não perturbar a
recíproca vegetação’ (…) ‘O terreno que dá 30 alqueires de milho, só dá 10 ou 12 de
trigo: esta diferença faz preferir aquelle ao trigo, além da conveniência de colher o
feijão por entre o milho’ (Idem, ibidem).
Contudo, Villasboas chamava a atenção para a desigualdade nos rendimentos
obtidos pelos agricultores: ‘Computando o número de lavradores entre 52 e 75 por
cada freguezia, deve notar-se que destes só metade cultiva quanto baste para o seu
sustento; porque a outra metade não chega o que cultivão para se manter todo o
anno depois de pagarem o dízimo, e as pensões das terras, que ordinariamente são
de prazo, e foreiras ou aos muitos conventos monachaes que há na província, ou às
comendas, ou a cazas particulares de nobres que habitão nas villas e cidades: a
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ribeira do Lima e do Minho, como berço da Nobreza de Portugal, abunda muito
destas cazas particulares. Hum terço porem dos mencionados lavradores tem algum
supérfluo que vendem’ (Idem, ibidem).
Relativamente aos ‘lavradores que não cultivão quanto baste para o seu sustento,
procurão suprir esta falta hindo com os seus bois e carro conduzir os géneros de
importação, exportação que navegão pelos rios Lima e Minho, mas como são muitos,
e as distâncias pequenas tirão disto pouco lucro, razão porque preferem antes sahir a
trabalhar para terras remotas, deixando a cultura entregues às mulheres e filhos’
(Idem, ibidem).
Segundo Villasboas, ‘esta he a genuína razão de se observar huma grande falta na
população dos homens a respeito das mulheres, a qual sendo quazi geral na província
do Minho he muito maior nas comarcas fronteiras…’ (Idem, ibidem).
Em Valadares e na freguesia de Parada do Monte, a demografia dos finais do Séc.
XVIII apresentou um quadro diferente do esboçado por Villasboas.
Em primeiro lugar, a evolução foi de crescimento: Dos 522 habitantes referidos pelo
memorialista no Inquérito de 1758, passou-se para 662 habitantes em 1801, segundo o
Censo do Conde de Linhares (Sousa, 1997: 92).
Em segundo lugar não se conhecem, entre 1758 e 1800, movimentos de emigração e
alteração na composição por sexos da população: Em 1758, o pároco Francisco de
Caldelas Bacelar não referiu haver gente a trabalhar no exterior da freguesia mas
apenas informou de que nas brandas de Travassos, Mourim e Fitoiro e em ‘cazas
cobertas de colmo’ morava ‘gente somente no tempo do Verão coando não há
neves’ (IAN/TT, 1758). Em 1801, pelo censo do conde de Linhares, no total da
população, 52% eram homens e 48% mulheres (Sousa, 1997: 92).
No decurso destes 43 anos, Parada do Monte ter-se-ia revelado atractiva na fixação
humana para o que teria concorrido a sua economia de base agro-pastoril
permitindo a subsistência dos agregados e o crescimento equilibrado demográfico.
Em outras freguesias do termo de Valadares onde o vinho constituía a produção
principal a evolução económica sofreu influência da política magestática do
Marquês de Pombal . Em 1756 um Alvará cria a Companhia Geral do Alto Douro com
privilégios vários entre os quais o que lhe foi concedido em 16.12.1760 do exclusivo da
produção e venda das aguardentes nas três Províncias do Norte-Minho, Trás-os-Montes
e Beira. Os lavradores destas regiões não podiam exportar vinho mas apenas vendê-lo
à Companhia que o destilava em ‘fábricas’. Valadares tinha uma: a do Hospital (Leite,
2006: 180).
Bela, Cambeses e Longos Vales foram as freguesias com maiores contingentes de
vinho entregues, entre 1779 e 1780, ao comissário Balthazar Coutinho que pagava aos
lavradores um preço médio inferior ao tabelado anteriormente pela Câmara de
Monção, quer em épocas de grandes colheitas, quer quando o vinho era escasso .
Houve recusa dos lavradores em venderem vinho à Companhia nos anos de 1784 e
1785, o que lhes causou prejuízos por não poderem escoar a sua produção para
outros destinos (Idem, ibidem: 192). Um projecto de constituição de Sociedade
Pública d’Agricultura e Comércio da Província do Minho, apresentado à Rainha D.
Maria I em 7 de Outubro de 1784 pelos ‘Comerciantes e Homens Bons de Viana’,
procurava contrariar a situação de ‘deplorável decadência em que se acha a
agricultura das vinhas’. (Idem, ibidem: 188). A petição não foi aceite e a produção de
vinho desceu entre 1787 e 1796 Capela, 2003: 68-72). ‘Para esta evolução recessiva
da produção e vendas contribuiu o abandono de muitas vinhas em resultado da
acção da política comercial da Companhia via compressão dos preços e a
exclusividade das compras para o fabrico da aguardente’ (Leite, 2006: 198).
Ocorreu, então, no Alto Minho uma alteração estrutural nas economias camponesas:
vinhedos deram lugar a milheirais, sendo o alargamento da área cultivada em
‘milhão’ também devida ao abandono da produção de outros cereais. Segundo uma
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Estatística de 1792, ‘para toda a região da antiga comarca de Viana, a média geral
dá 78,2% ao milho, 13,7% para o centeio, 5,7% para o trigo e 2,3% para o feijão’
(Capela, 2005: 607).
Esta especialização na cultura do milho e perda da importância relativa do vinho
tornou a economia agrária do Alto Minho extremamente dependente da evolução
do preço daquele cereal caracterizada por flutuações acentuadas com subidas e
descidas alternadas que se verificaram ao longo de quase todo o Séc, XIX , dando
lugar a períodos de açambarcamento e de especulação ( Feijó, 1992: 159).
Para o incremento dos milheirais concorreu a apropriação de novos espaços onde se
pudessem implantar leiras. Os férteis vales já estavam suficientemente agricultados e
havia necessidade de colocar milho em todo o terreno que o pudesse produzir. O
corregedor Morais Homem, em 1792, ‘considerava que, apesar das capacidades
produtivas da região, a agricultura na comarca de Viana apresentava «infinitos
defeitos», criados pela obsessão do milho em detrimento do trigo ou centeio, levando
a semear aquele em terrenos impróprios por falta de água’ . Propõe 215 baldios para
arrotear no distrito de Viana , susceptíveis de 248 móios de semeadura. Em Monção
existiam 18 montes maninhos que podiam levar 42 móios de semeadura( Sousa, 1997:
74, q. 25), ou seja 2.520 alqueires.
Os montes maninhos comunais ou ‘baldios do povo’, passam a ser vistos como terras
que poderiam se repartidas e aforadas para darem maiores rendimentos. Privados e
Câmaras concorrem para essa apropriação em tapamentos e apoiados na
legislação publicada durante e após a transição do Antigo Regime para o Portugal
Novo saído do Liberalismo.
As novas leis inspiram-se nas ideias fisiocráticas veiculados por alguns autores nas
Memórias Económicas da Academia que sustentavam que ‘a repartição dos baldios
acarretaria um aumento da quantidade de terra arável disponível’ (Feijó, 1992: 108).
De pouco valeu a chamada de atenção de Villasboas para ‘ a necessidade que os
lavradores tem dos montes, não só para o pasto dos gados , mas para o roço dos
adubos, o que he huma razão demais para ser menor a extensão das terras cultivadas
que demandão sempre huma certa porção de baldios propícios ao matto que as
terras exigem: matéria para reflexão sobre as novas tapadas que se fazem nos baldios
com obrigação de os rotear’ (Villasboas, 1800: 157).
5. Baldios e expansão agrária
O art.º 8º da Lei dos Forais de 3 de Junho de 1822 vem regular a questão dos baldios:
Os Baldios, e maninhos, são verdadeira propriedade dos Povos, enquanto não se
mostrar reserva, ou doação expressa deles. Sua administração pertencerá às Câmaras
pela maneira que a Lei determinar; salvo porém aos povos o uso, e direitos que por
posse antiga tiverem em quaisquer logradouros, baldios, maninhos e edifício.s
São elaborados Tombos dos concelhos, obrigação que já havia sido estabelecida
pela Alvará pombalino de 23 de Julho de 1766.
O de Valadares começou a ser redigido em 27 de Outubro de 1823 na ‘Caza de
Apuzentadoria do Doutor Manoel Lopes de Figueiredo . Dezembargador da Caza e
Relação do Porto com exercício de Provedor nesta Câmara e de Viana da Foz do
Lima’. Depois de invocar o Alvará de 1766, aludiu-se a um edital de 2 de Outubro de
1820 pelo no qual foram avisados por pregão todos os possuidores de maninhos para
virem louvar e verem as medições sendo ainda obrigados a reconhecer a Câmera
como Directa Senhora deles’ sob ‘pena de Rebeldia’ (A. M. M., 1829: 2v).
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Parada do Monte entrou no Tombo a partir de 12 de Novembro daquele ano.
Lavraram-se autos nos quais os louvados atestaram a existência de ‘tomadas sem
título algum’, tendo procedido a medições e indicado as confrontações em varas .
Referiram a capacidade em semeadura e arbitrou-se o valor anual do foro. Para
algumas das tomadas indicaram o seu estado.
No quadro seguinte encontram-se reunidos os dados:

Nome
Manuel António Marques
Francisco Lourenço
Lourenço Rodrigues
Manuel José de Sousa
Manuel António Esteves
Francisco Loureiro
José Pereira
Manuel Esteves Videira
Raimundo Alves
Francisco Rodrigues
Ana Peres (viúva)
Manuel Afonso
Manuel José Alves
Agostinho Pires
Manuel Luís Pereira
António Afonso
Francisco Pereira (Filho)
Bento da Rocha
Domingos Pereira
Bento Manuel Afonso
Francisco José D. Lemos
Rosa Chouselas
TOTAL

Localização
Parada do Monte
Parada do Monte
Trigueira
Trigueira
Trigueira
Carrascal
Trigueira
Costa
Trigueira
Aldeia Grande
Costa
Parada do Monte
Aldeia Grande
Trigueira
Costa
Trigueira
Parada do Monte
Costa
Parada do Monte
Trigueira
Aldeia Grande
Cotto Santo

Semeadura

2 alqueires
½ alqueire
1 alqueire
½ alqueire
¼ alqueire
¼ alqueire
¼ alqueire
1 alqueire
¼ alqueire
1 alqueire
½ alqueire
¼ alqueire
½ alqueire
¼ alqueire
1 alqueire
1 alqueire
½ alqueire
¼ alqueire
¼ alqueire
¼ alqueire
¼ alqueira
1 alqueire
13 alq.s

Valor
-500 rs.
1.000 rs.
500 rs.
250 rs.
250 rs.
250 rs.
1.000 rs.
250 rs.
1.000 rs.
500 rs.
250 rs.
500 rs.
250 rs.
1.000 rs.
1.000 rs.
--250rs.
250rs.
250rs.
--

Fonte: A. M.M.-Tombo do extincto concelho de Valladares (1829) s/cota

Uma primeira constatação é a de que as tomadas
situavam-se em terrenos hoje integrados no núcleo
urbano da freguesia (caso dos localizados na Trigueira
ou Aldeia Grande) ou próximos dele. Em algumas das
actas refere-se: ‘tomada no baldio’ ou ‘tomada que
tinha sido baldio’ (as localizadas nos lugares de Costa
e Trigueira), ou ‘tomada no monte’ (lugar de Cotto
Santo, hoje Couto Santo). Em algumas (muito poucas)
designava-se o cereal cultivado: centeio ou trigo.
Distinguia-se ainda as que estavam em ‘estado rústico’
das que se encontravam cultivadas.
A capacidade em ‘semeadura’ era de 13 alqueires
para as 22 tomadas. Não havendo indicação, em
todas as actas, do cereal cultivado ou podendo ser

Foro
40 rs.
10 rs.
10rs.
10rs.
5 rs.
5rs.
5rs.
20 rs.
5 rs.
20 rs.
10 rs.
5 rs.
20 rs.
10 rs.
20rs
20rs.
10rs.
5rs.
5rs.
5rs.
5rs.
20rs.
265 rs.

Estado

Rústico
Rústico
R. cultivado

Rústico
Cultivado

Cultivado

Cultivado

Rústico
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cultivado
torna-se
impossível
estabelecer
comparações de produtividade entre os terrenos .
Contudo, para o conjunto das freguesias que
pertenciam ao concelho de Valadares, existe um
‘Relatório’ enviado pela câmara ao Governo Civil com
o cálculo da produtividade em trigo, milho, centeio,
batata e feijão.

Por 1 alqueire semeado obtinha-se a seguinte quantidade máxima, média e mínima:

Freguesia

Alvaredo
Badim
Ceivães
Messegães
Penso
Podame
Riba de Mouro
Sá
Segude
Tangil
Valadares
Cousso
Cubalhão
Gave
Parada
do
Monte

Trigo
(alqueires)

Milho
(alqueires)

Centeio
(alqueires)

Batatas
(alqueires)

Feijão
(alqueires)

Mx

Me

Mi

Mx

Me

Mi

Mx

Me

Mi

Mx

M

Mi

Mx

Me

Mi

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
-

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
-

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
-

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
20
20
20
20

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
12
12
12
12

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
8
8
8
8

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
18
18
18
18

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
12
12
12
12

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
6
6
6
6

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3

Fonte: AMM-Livro de Registo da correspondência expedida pela Câmara de Valadares (1853). Cota
1.18.6.20

Pode-se encontrar diferenças de produtividade
conforme o produto agrícola considerado : o milho é o
cereal com maior rendimento, seguido do centeio e
do trigo. Diferenças também em dois grupos de
freguesias: um primeiro grupo reunindo as freguesias
situadas na Ribeira Minho ou pouco dela afastadas e
que se revelavam mais produtivas em milho e feijão; o
outro conjunto agrupava quatro freguesias serranas,
entre as quais estava Parada do Monte, com a mesma
produtividade em centeio , maiores rendimentos em
batata, mas menos produtivas em milho e feijão. Para
este grupo não se refere resultados para o trigo pois
nas quatro freguesias , segundo o Relatório, ‘apenas
se colhe milho grosso’.
Em Parada do Monte ele ocupava os prados situados
nas férteis veigas irrigadas pela água trazida por um
conjunto de levadas e regos partindo de várias presas.
Algum vinho em latadas bordejando as leiras. O
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centeio era cultivado em tomadas que tinham sido
baldio e nos barbeitos junto às brandas de Mourim e
Travassos. Semeava-se linhaça em certos terrenos
(linhares) constantemente objecto de irrigação e
monda de modo a manter a cultura fresca sem ervas
daninhas . Era o início de um conjunto de trabalhos ou
‘tormentos’ do linho.
Havia entreajuda na época das lavradas: ‘Marcam-se
de antemão os dias de cada um para a sua lavrada.
Chegado ele, todos aparecem aos campos dispostos
a trabalhar como sendo para si próprio .O proprietário
oferece, pelas oito horas, uma parva1; ao meio dia, o
almoço ou o jantar como se chama na terra, e ao
terminar, pelas 17 ou 18 horas, a merenda. Cada
lavrada tem quase vinte pessoas para cima. Dentro de
um mês fica a terra com a semeadura feita e os gados
sobem para as brandas, acompanhados dos seus
pastores’ (Domingues, 2008: 25).
Nas
malhadas
participava
‘muita
gente,
principalmente vizinhos, parentes e amigos. O acto de
malhar era reservado aos homens, formando-se dois
grupos que se enfrentavam na mesma eira. Os
instrumentos eram os manguais que consistiam em dois
paus desiguais, servindo o mais delegado e comprido
para as mãos dos homens , e o mais grosso e mais
curto para zurrar o cereal. Eram ligados por um
pedaço de couro cru de animal forte’ (Idem, ibidem:
23).
Para a cultura do linho prevalecia o mesmo espírito
comunitário quando se tratava de picar e aplanar a
terra, dividi-la em talhões, semear, arrancar a
baganha no ‘ripo’, enfeixar os caules e alagá-los nas
poças, depois estendê-los para secar, maçar,
espadelar e fiar (Idem, ibidem: 32-35).
Este quadro de uma economia agro-pastoril era
complementado com um conjunto de actividades e
ofícios: a trituração dos grãos de milho e centeio em
mós de pedra movidas pelos rodízios dos moinhos
permitia obter a farinha para produzir broa de milho ou
pão meado; nos fulões , os malhos preparavam a lã
das ovelhas com que se faziam ‘mantas para as
camas, capas para andar a guardar os rebanhos,
polainas para agasalho das penas e até casacos para
os homens’ (Idem, ibidem: 29); as serras nos engenhos
cortavam os troncos em tábuas
com que se
soalhavam as casas e as mobilavam (Idem, ibidem: 2728).
No interior do agregado, ferreiros fabricavam nas forjas as alfaias, ‘desde as cardas
para os tamancos até foices e enxadas, passando pelas ferraduras e o apontar dos
picos e até garfos em arame ‘ (Idem, ibidem: 45). Socas e tamancos saíam de hábeis
mãos e nos teares, a teia de linho transformava-se, ao fim de muitas horas de trabalho
1‘Pequena refeição correspondente ao pequeno almoço’ (in ‘Dicionário da Língua Portuguesa’ de J.
Almeida Costa e e A. Sampaio e Melo, Porto Editora).
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das tecedeiras, em panos de que se faziam ‘camisas, toalhas de mesa, e
guardanapos, e ainda, lindas e brancas como a neve, toalhas franjadas, com que
adornavam os açafates que levavam à feira, admirados pelas senhoras da «ribeira»
(Idem. Ibidem: 31).
Ao longo da primeira metade do séc. XIX estas actividades conheceram um
crescimento induzido pela evolução demográfico: Entre 1801 e 1845 o número de
habitantes de Parada do Monte passou de um total de 662 para 800 pessoas, ou seja
um aumento de 20,8%. O número de fogos era de 206 em 1801 e de 233 em 1845, a
que corresponde um acréscimo de 13,1%2.
É desta época o aumento e melhoria das habitações até aí construídas sem grandes
preocupações de conforto com paredes em alvenaria irregular e cobertas a colmaço
sobre varedo e amparado pelas cápeas das empenas. Os espigueiros em pedra
substituíram os canastros em vime3.

6. 1846

1846 é o ano da Revolução do Minho ou também chamada de ‘Maria da Fonte’,
movimento de génese ainda pouco esclarecida e para o eclodir do qual são
invocadas várias razões e entre elas:
-A crise social dos campos provocados por uma conjuntura de baixa nos preços e
dificuldades na comercialização dos excedentes agrícolas agravadas pela
importação ou entrada clandestina de cereais;
-A apropriação e divisão dos baldios na esteira do individualismo agrário e da
intervenção capitalista nos campos;
-A aplicação das Leis da Saúde do governo de Cabral que proibiam os enterramentos
de defuntos dentro das igrejas obrigando à construção de cemitérios públicos para o
que se fixava um novo imposto ‘o covato’ a pagar pela inumação;
-O agravamento da fiscalidade municipal e a imposição de novos impostos e
contribuições: a Décima substituída pela Nova Contribuição de Repartição que exigia
a utilização do papel selado para as declarações; o pagamento do Subsídio Literário
e impostos sobre o linho, o ferro, o vinho verde; a entrada em vigor de novas tabelas e
pautas das Alfândegas, em particular, quanto aos direitos dos gados; o lançamento
do cruzado para as estradas4, ou, em alternativa a prestação de três ou quatro dias
de trabalho;
-As arbitrariedades dos administradores dos concelhos nas heranças e nos
recrutamentos dos mancebos;
-As ameaças de extinção de paróquias e concelhos integradas na Reforma da
Administração (Capela, 1997: 63-69).
Preexistiam ainda motivações político-ideológicas vindas dos tempos conturbados da
Guerra Civil quando cartistas e absolutistas se degladiaram. Com a vitória daqueles, os
fiéis devotos a D. Miguel continuaram a conspirar contra o Portugal Novo5. Foi,
Segundo o Recenseamento de 1801 e Censo Eclesiástico da População da Comarca de Valença (in
‘Melgaço 2000. Roteiro’ de A. Luís Vaz e Carlos Nuno Vaz, Ed. ‘A Voz de Melgaço’, 2000).
3
Alguns espigueiros apresentam datas do primeiro quartel do séc. XIX.
4 Ou também chamado pelos camponeses de ‘contribuição do chapéu’ (Capela, 1997: 219).
5 A ela se referia o Governador Civil do Porto em ofício dirigido em 24 de Junho de 1846 ao Ministro e
Secretário de Estado dos Negócios do Reino relatando os acontecimentos de Montalegre, Boticas e Ruivães:
’Existe nesta parte do Distrito uma conspiração miguelista (projecto antigo) com ramificações no Porto e nas
três Províncias do Minho, Beira Alta e Trás-os-Montes‘(…) ‘Tem havido em todos estes concelhos vivas ao
Usurpador, acompanhados de Te Deum, tumultos, reuniões de gente armada e geralmente, desobediência
às autoridades constituídas e nomeações de vintenas, etc’ (Capela, 1997: 216, nota 68). O Governador Civil
2
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sobretudo, a partir de 1832 que a luta surda começou a evidenciar-se em resultado
da publicação das ‘leis terríveis’ entre elas a de 30 de Julho por Mouzinho da Silveira
suprimindo os dízimos do clero, a de 29 de Julho de 1833 abolindo o foro eclesiástico, o
Decreto de 30 de Maio de 1834 que extinguiu as Congregações Religiosas e
finalmente a legislação publicada em 5 de Agosto de 1833 ‘dividindo os eclesiásticos
entre a obediência às autoridades religiosas nomeadas pelas antigas hierarquias e as
novas, nomeadas pelas autoridades político-constitucionais, ditas intrusas ou
cismáticas, levantando problemas de legitimidade e obediência’ (Capela, 1997: 156).
À facção legitimista da Igreja adepta do Absolutismo aliou-se também, no exarcebar
da oposição, certa nobreza e fidalguia ressentida pela legislação anti-senhorial do
fim do Antigo Regime. Ex-oficiais das ordenanças e Milícias que tinham seguido D.
Miguel comungavam dos mesmos ímpetos de desforra pois ficaram sem comando
após a reorganização militar levada a cabo pelos constitucionais. Organizaram as
‘guerrilhas das ordenanças, milícias, nobres e fidalgos’ (Capela, 1997: 325).
Havia ainda as guerrilhas chefiadas por párocos (sete na área de Braga) destacandose a do Padre Casimiro que se juntou ao movimento numa fase já adiantada (Idem,
ibidem: 317-324).
Depois dos acontecimentos de Fonte Arcada em 23 de Março de 1846 durante os
quais um grupo de mulheres ‘armadas de chuços, roçadouras, forcados de ferro e
carreteiras’ se revoltaram contra os ‘empregados de saúde pública e contra os
bilhetes de enterramento’ ( Idem, ibidem: 291), seguiram-se uma série de motins que
se espalharam por todo o Minho.
Os protestos dirigiam-se às Leis da Saúde, à fiscalidade pública, às tabelas e pautas
das alfândegas, ao excesso de funcionários públicos, aos aboletamentos das tropas e
restauração de concelhos que haviam sido extintos. As acções consistiram em
assaltos às casas das Câmaras e Administrações com queima dos impressos das
declarações para a nova contribuição e dos livros das alfândegas, a destruição das
medidas do vinho nas tabernas (Braga, Dume), a expulsão dos funcionários públicos
nomeados pelo Governo de Costa Cabral e os escrivãos do juiz ordinário e
Recebedor (Esposende). Em Ponte da Barca, as cadeias foram arrombadas e os
presos soltos. Não se registaram casos de agressões físicas por parte dos amotinados
que em quase todas as terras proclamaram ‘vivas à Rainha, morram os Cabrais e
abaixo os tributos’ (Capela, 1997:197-225).
Contudo, a Corte estava temerosa da influência vinda
da Galiza onde decorria também uma revolta. Uma
circular urgente do Ministério do Reino, datada de 8
de Abril de 1846, procura alertar o Governador Civil de
Viana do Castelo para a possibilidade de ‘ o General
Iriarte se encaminhar para este Reino munido de
dinheiro, com o fim de penetrar em Hespanha e
levantar em Vigo o grito de rebelião’ (AGCVC, 1846:
circ. 437). Uma semana depois, a 15 de Abril, novo
aviso desta vez do Conde de Tomar, Secretário do
Ministério do Reino, recomendava vigilância do
Governo Civil de Viana para a intenção dos
agitadores deste Reino quererem fazer ‘causa comum
com aquelles, ou indo reunir-se-lhes nas terras
sublevadas ou exortando motins e desordens no País’

(AGCVC; 1846: circ. 430).

de Viana, em ofício enviado a 17 de Agosto ao Duque de Palmela, escreveu:’Neste Distrito a meu cargo,
continua a reinar socego (…) todavia a facção miguelista continua a agitar-se muito e a conspirar aberta e
descaradamente e os seus agentes e emissários fervem e cruzam-se em todas as direcções neste Distrito e
no de Braga (…) Eu apreendi várias correspondências, cujo fio vou seguindo, as quais provam
irrecusavelmente que existe uma trama em que figura ostensivamente a classe proletária e os homens dos
ofícios mecânicos e que de certo modo é urdido, dirigido e coadjuvado por mão oculta de alguns chefes
que de certo não pertencem a estas classes’ (Idem, ibidem: 221, nota 82).
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A 22 de Abril de 1846, ‘aproxima-se de Viana , mais a
norte e pelo lado da ponte uma porção de povo em
número de 150 a 200 homens; e no dia 25 aparecem
pelo lado da Vila em maior número conservando-se à
distância de meia légua’ (…) ‘em Monção, a 9 de
Maio havia fundados receios de que os sublevados
que se conservavam unidos na freguesia do Monte, do
concelho de Valadares, tentassem novamente
apresentar-se na Praça’ (Capela, 1997: 303-304).
O tumulto tinha sido motivado pela fiscalidade, em
particular, pelos novos direitos sobre o gado e
aumento do imposto sobre o vinho. Em 8 de Junho, a
Câmara de Monção em deliberação dirigida à Rainha
pedia ‘a reforma radical na imensidade dos empregos
e que se aproxime quanto for possível a antiga
organização financeira judicial e administrativa para
que desta forma possa ser aliviado do insuportável
peso tributário. Uma das grandes ansiedades do povo
tem sido e é a reforma de todas as tabelas e da pauta
das Alfândegas, muito especialmente nos direitos dos
gados. Este comércio na Beira Minho era dos mais
vantajosos para este Reino antes de se estabelecerem
tais direitos e por causa deles e da fiscalização que
lhes é inerente está em grande decadência. Esta era
uma das maiores causas do intranhável ódio que o
povo manifestou quando destruía os edifícios das
Alfândegas, queixando-se muito a tal respeito (…) Uma
das leis que muito consternou o povo, foi o aumento
do Subsídio do vinho, igualando o verde ao maduro…’
(Capela, 1997: 213).
O apelo foi atendido pela Rainha e em 15 de
Setembro de 1846 o Conde das Antas, Comandante
Superior das Forças na Província do Norte, dirigiu um
ofício ao Subdirector da Alfândega de Monção
comunicando-lhe que estava autorizado pelo Director
do Círculo a ‘proceder no negócio das guias dos
gados segundo o seu prudente arbítrio’ e que
adoptasse as providências que julgasse oportunas
para conciliar a manutenção da tranquilidade pública
com os interesses da Fazenda Nacional (A.G.C.V.C.;
1846).
Em 22 de Setembro de 1846, o Duque de Palmela,
Secretário de Estado dos Negócios do Reino, em ofício
confidencial, informava o Governador Civil de Viana
do Castelo, sobre uma ‘notícia oficial’ segundo a qual
‘os
agitadores
Miguelistas
teem
apparecido
novamente nos Concelhos de Melgaço, Valladares e
Monção sendo um d’elles um indivíduo por appelido
«Rosa» e outro um Coronel Hespanhol Carlista que de
combinação com os taes Suengas, e os Abreus e
outros tratão de instigar os povos do Alto Minho à
revolta, agitadores que descaradamente percorrem a
Província , saindo de Braga onde teem a sua principal
residência’(AGCVC; 1846). Solicitava ainda ao
Governador Civil que procurasse ‘capturar aquelles
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agitadores para serem processados pelo Poder
Judicial, mas igualmente que diligencie efficazmente o
desarmamento dos moradores das povoações de
mao espírito e que mais hostis se manifestam à actual
ordem pública, combinando as medidas necessárias
para levar isto a effeito com o General Commandante
das forças nas Províncias do Norte, sendo todavia esta
diligência praticada por um modo seguro, e com a
maior circunspecção e prudência para que o
resultado não seja contraproducente ao fim que se
dezeja que é assegurar a tranquilidade e paz pública’
(AGCVC; 1846 ).
Já em Junho de 1846 se havia registado a presença
comprovada de militares espanhóis na região de
Monção, como refere um ofício do Administrador do
concelho ao Governador Civil de Viana participandolhe que na freguesia de Troviscoso foram vistos ‘30 a
40 militares hespanhois vindos do Porto entre os quais
dizem estarem alguns officiaes e hum Chefe que lhes
paga huma peseta diariamente e além destes me
consta que se acham mais alguns nas freguesias de
Trute e Sago’ (AGCVC, 1846).
A Revolução do Minho generalizou-se a todo o País
criando uma situação de conflitualidade que conduziu
à demissão em 17 de Maio de 1846 do Governo de
Costa Cabral sucedendo-lhe o do Duque de Palmela
substituído em Outubro daquele ano pelo Duque de
Saldanha. Esta alteração não foi aceite no Porto, onde
se formou uma Junta Governativa legislando em nome
da Rainha.
A Corte temendo o aproveitamento por parte dos
miguelistas da situação de pré-Guerra Civil decidiu
pedir a intervenção de países que se opunham ao
regresso do Absolutismo. Seguiu-se a Patuleia (Outubro
1846 a Junho de 1847) marcada por uma série de
operações militares opondo as forças da Junta do
Porto à da Rainha. Com a intervenção das forças
estrangeiras da ‘Quádrupla Aliança’, a Junta do Porto,
em 1 de Junho de 1847 aceita depor as armas o
mesmo acontecendo no sul com os patuleias.
Em 29 de Junho é celebrada a Convenção de
Gramido que estabeleceu as bases para a rendição.

7.Crescimento e ocaso
A Revolução do Minho e a Patuleia provocaram alguns efeitos na política com a
nomeação de um novo Governo ‘que entre outra medidas suspendeu algumas leis
gravosas (da Saúde, do recrutamento) e aboliu ou desagravou os impostos e as custas
judiciais que era o que mais insistentemente era pedido pelos povos’(…)’de um modo
geral os administradores dos concelhos e os juízes de Direito tiveram que abandonar as
terras e foram substituídos’ (Capela, 1997: 383).
No plano económico e para o caso das povoações serranas, a abertura, a partir de
1847, do mercado inglês à nossa exportação de bovinos (idem. ibidem) possibilitou um
incremento do pastoreio. As brandas de gado de Parada do Monte reanimaram e, nas
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veigas, a produção agrícola continuou a proporcionar bons rendimentos para o que
concorreu a alta nos preços dos cereais devida às exportações para Espanha atingindo
o milho o ‘exorbitante valor de 960 reis em Melgaço (…) que foi fixado pelos grandes
proprietários da localidade de combinação com a autoridade’ conforme refere um
Relatório ou ‘Resultado das informações sobre sereaes nos differentes concelhos do
distrito de Vianna’ existente no Arquivo do Governo Civil de Viana do Castelo
(Rodrigues, 1995: 53, n. 145). Para obviar à especulação, a Câmara de Valadares
estabeleceu um tabelamento mensal dos preços dos principais produtos (AMM, 1853)
Houve uma tentativa de florestação dos baldios que
não surtiu efeitos. A Câmara de Valadares recebeu do
Governo Civil de Viana do Castelo sementes de
penisco ‘que no ano de 1851 distribuiu pelos
proprietários dos terrenos tendo as sementeiras sido
feitas na forma das instruções que pelo Governo Civil
lhe forão dirigidas’ (AMM, 1853). Contudo, sem
resultados pois ‘não produzirão e por experiência se
sabe que produzem nestes sítios somente as sementes
de pinho deste país’ (Idem, ibidem). No ofício que
dirigiu em 5 de Outubro de 1853 ao Governo Civil, a
Câmara informava de que os terrenos baldios do
concelho eram ‘pouco suficientes para plantações de
arvoredos em todas as freguesias da Ribeira, junto ao
Minho, por serem muito necessários para susterem de
matos, de que muito carecem para aduvos dos
terrenos; à porém montados grandes nas montanhas
das freguesias de Riba de Mouro no valle de Poldros e
nas das freguesias de Gave e Parada, onde com
muita dificuldade se poderão fazer plantações
d’arvoredos pelas grandes distâncias de tais montados
d’aquellas freguesias, ignorando-se a maneira de fazer
proceder as plantações e sementeiras a que os
habitantes se denegão’ (Idem, ibidem).
Cerca de dois anos depois começam a correr boatos
de que o Concelho de Valadares iria ser extinto. Em 31
de Agosto de 1855, a Câmara enviou um oficio ao
Governo Civil informando-o ‘do descontentamento
geral dos habitantes de todas as classes que bradão
constantemente contra tal medida’(AMM,1853).
Acrescentava ainda que em 6 de Outubro do ano
anterior havia exposto ao Governo Civil para serem
atendidas pela Junta Geral ‘todas as circunstâncias,
que tornão este Concelho digno de ser considerado
com a garantia de Julgado por ascender a 2.700
fogos, mas até de dever ser Cabeça de Comarca por
ser o mais central’ (Idem, ibidem). Porém, e na opinião
da Câmara de Valadares, a Junta Geral não
considerou esta petição ‘votando pela supressão do
Concelho com razões infundadas’ (Idem, ibidem).
A decisão de extinguir o concelho de Valadares havia
sido tomada na sessão da Junta Geral Administrativa
do Distrito de Viana do Castelo realizada a 29 de
Julho de 1839 e estava compreendida na reforma da
administração territorial levada a cabo pelos governos
saídos do Liberalismo. A Junta, na sua proposta,
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invocou:
‘sendo bem sabido que os concelhos
pequenos são prejudiciais aos povos e à boa
administração por carecerem de material e pessoal e
sendo bem certo que o concelho de Melgaço precisa
de ser auxiliado com algumas freguesias para poder
com o peso que lhe causam os contínuos
aboletamentos’ (Capela, 1997: 250).
O Decreto de 24 de Outubro de 1855 veio concretizar
a extinção do concelho de Valadares tendo as suas
freguesias sido distribuídas pelos concelhos de Monção
e Melgaço.
Parada do Monte passou a pertencer a Melgaço. Era
um agregado com 800 habitantes e 233 fogos,
segundo o censo eclesiástico de 18456. Relativamente
ao
censo
anterior
(1828),
aqueles
dados
representaram crescimentos na ordem dos 33% (
população) e de 4,5% (fogos).
A evolução positiva na demografia manteve-se até 60,
embora se tenha registado decréscimos nos subperíodos 1878-1890 e 1911-1930. O andamento da
respectiva curva prova-o:

Fonte: Medeiros, 1984

Verifica-se, pelo gráfico, que Parada do Monte apresentou um crescimento
populacional a maior ritmo do que as freguesias vizinhas de Gave, Fiães, Cubalhão e
Lamas de Mouro. Ou seja, entre 1864 e 1960, Parada do Monte continuou a exercer
forte atractividade na fixação humana possivelmente devido à evolução da sua
economia de base agro-pastoril reflectindo a maior produtividade dos terrenos das
veigas e o bom aproveitamento dos montes para o pastoreio.
Isabel Medeiros no seu estudo ‘Estruturas pastoris e povoamento na Serra da Peneda’
refere ‘a importância, se bem que a diferentes níveis, dos montes baldios no
funcionamento dos sistemas pastoris. Importa frisar que a área baldia, em todas as
freguesias serranas, compreende dois sectores, cujo elo de significância nos sistemas é
diferente: ‘os montes baixos’, onde predominam as ‘tapadas’ particulares – as
‘bouças’-, envolvem o lugar povoado, utilizados durante todo o ano, sobretudo no
Inverno, e por muito tempo foram alvo de interesses particulares e de carvoeiros; e os
‘montes altos’, acima daqueles, nos sectores de maior altitude, de grande extensão
nas freguesias de Cabreiro, Sistelo . Gavieira, Soajo e Parada do Monte e Castro
Laboreiro são apenas aproveitados, por circunstâncias climáticas, de fins de Março a
Dezembro, mas encontram-se largamente abertos ao pastoreio’ (Medeiros, 1984: 30).
Porém, a partir de 1936 com a criação da Junta de Colonização Interna, os sistemas
agro-pastoris das povoações serranas recebem o impacto da política de
aproveitamento dos baldios para a florestação. ‘As árvores implantaram-se
6 In Melgaço, 2000-Roteiro, de A. Luís Vaz e Carlos Nuno Vaz, Ed. ‘A Voz de Melgaço’, 2000, quadro ‘A
População da Comarca de Valença’ na pp.150.
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principalmente nos montes médios e baixos, muito perto das povoações, sobretudo
das situadas a meia encosta, reduzindo drasticamente a uma estreita faixa o
elemento equilibrante do sistema económico - o logradouro comum - peça também
essencial no funcionamento da vida pastoril. Se bem que depois da árvore ter atingido
determinado nível de crescimento fosse permitida a livre circulação dos rebanhos, o
certo é que, no período correspondente à sementeira, as áreas afectadas ficaram
interditas, recorrendo as populações apenas ao pequeno sector delimitado com
logradouro, mais do que insuficiente para suportar os efectivos existentes e já de si
retalhado por várias ‘tapadas’ (Medeiros, 1984: 33). Se o gado entrasse nas zonas
reservadas pelos Serviços Florestais, o seu dono pagava uma coima, o que
sobrecarregava os orçamentos das famílias mais desfavorecidas (Idem, ibidem).
Como refere Isabel Medeiros, ‘nem todas as freguesias serranas sentiram de igual
modo o impacto da floresta: as que possuíam os seus baldios entre 600 e 800 m e já
bastante partilhados foram mais atingidas que as mais altas, com o seu casario a
essas cotas, uma vez que não dispunham de montes para lá dos limites florestais, ao
contrário das segundas. Dadas as funções tradicionais do baldio podem
compreender-se os graves problemas surgidos: muitos rebanhos foram desfeitos até
um limite compatível com o auto-abastecimento, sobretudo no plano dos ovinos,
enquanto a baixa nos caprinos foi muito vultuosa e quase radical. A redução
verificada arrastou consigo decadência do próprio sistema de cultura, pela forte
carência de estrume sentida’ (Idem, ibidem).
Os baldios de Parada de Monte que foram florestados situavam-se acima da banda
de Mourim: em Chideiro, Gresso, Gralheiros, Corga da Fisga e Corga do Ramisquedo.
Era a principal zona de pastoreio utilizada pelos rebanhos de ovinos e caprinos
conduzidos ‘à vez’ pelo pegureiro.
Foi, sobretudo, a partir de 1940 que se começaram a verificar os efeitos da florestação
na redução do número de cabeças de gado, quer de ovinos, quer de caprinos,
conforme se pode analisar pelos gráficos :

Gráficos extraídos de
‘Estruturas
pastoris
e
povoamento na Serra
da Peneda’ de Isabel
Medeiros, INIC, 1984 pp.
20 e 22.

Evolução dos ovinos

Evolução dos caprinos
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De salientar a evolução da curva do gado ovino de Parada do Monte que a partir de
1940 manteve-se sempre com tendência regressiva enquanto que a de Riba de Mouro
evidencia uma recuperação entre 1955 e 1972. O comportamento das curvas das
outras duas freguesias apresenta também tendência para o decréscimo embora
menos acentuado do que a de Parada de Monte.
Para o caso dos caprinos a evolução é a mesma-tendencialmente regressiva, para a
curva de Parada do Monte. Cubalhão apresentou uma recuperação entre 1955 e
1972. Significativa é a queda abrupta, entre 1955 e 1972, da curva de Castro Laboreiro.
Alguns autores consideram que a florestação dos baldios nos agregados serranos
concorreu para o surto emigratório ocorrido após 1960 e do qual resultou também o
envelhecimento da população e a alteração na relação homens/mulheres. Evidente
é o declínio do pastoreio de gado por falta de pastores, os campos passaram a ser
cultivados por mulheres e velhos. Entretanto, as remessas dos emigrantes começaram
a afluir e parte delas são aplicadas na construção, na periferia, de novas habitações
com tipologias e materiais nada condizentes com a arquitectura tradicional que fica
votada ao abandono.
8. O ‘futuro do passado’ em Parada do Monte
Na evolução das sociedades rurais de montanha o seu isolamento tem sido
considerado como um factor de permanência ou de perenidade da identidade
cultural. Determinadas formas de viver comunitário, os dialectos, os usos e costumes, as
crenças, etc. mantiveram-se em comunidades com poucos contactos com o exterior
vivendo em relativa autosuficiência. Entre nós são paradigmáticos os casos de
Vilarinho das Furnas e Rio de Onor estudados por Jorge Dias. Castro Laboreiro poderá
também enquadrar-se no elenco destas sociedades quer considerando a sua
organização social, quer o peculiar sistema de deslocações sazonais entre brandas e
inverneiras a reflectir uma sábia adaptação dos seus habitantes às condicionantes
naturais.
Alude-se muitas vezes ao ‘conservadorismo’ destes povos em contraponto ao
‘progressismo’ das sociedades urbanas. Esquece-se que o abandono a que foram
votadas pelo poder político conduziu à necessidade de se bastarem a si próprias
reduzindo os contactos com o exterior às trocas comerciais. Da Coroa, ou mais tarde
do Estado, apenas recebiam as intimações para o pagamento de impostos e para
entregar os seus filhos ao exército. Por isso, sentiam-se ‘isolados’. Mesmo assim, as
sociedades foram evoluindo. Leite de Vasconcellos quando em 1904 fez a ‘excursão
arqueológica-etnográfica’ a Castro Laboreiro’ acompanhado do Abade de Melgaço,
montados em mulas, constatou: ‘Apesar da sua rusticidade, Castro Laboreiro procura
acompanhar o progresso’(Vasconcellos, 1927:20-30). Alguns anos depois já lá existia
uma fábrica de chocolates e um jornal.
Ao nível das mentalidades, a constância de certos valores nas sociedades serranas
explica que se tenham mantido diferentes. Jorge Dias, a propósito, escreveu:
‘Numa comunidade há muito fixada e com poucos contactos pode haver maior
concordância entre o real e o ideal. Entre tudo aquilo que tradicionalmente se faz
porque sempre se fez e aquilo que é para desejar se venha a fazer existe uma perfeita
concordância. Porém em muitos outros casos, e hoje pode dizer-se que em
esmagadora maioria, existe uma cisão entre o ser e o dever ser. As sociedades de tipo
tradicional em contacto com a civilização ocidental dão origem a conflitos de
consciência e a conflitos de opinião. Dentro da comunidade uns consideram
desejáveis algumas formas de vida ocidental, outros reprovam-nas. Outros aceitam
certos aspectos dessa cultura, mas condenam outros de maneira absoluta’ (Dias,1957,
reed.1990: 115).
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O mesmo etnólogo, contudo, já em 1970 constatava: ‘Vemos, assim, que, por um lado,
os progressos da técnica e da industrialização no nosso país, por outro lado, os
contactos estabelecidos por massas de emigrantes ainda novos e permeáveis a novas
ideias e formas de vida, o turismo, que invade muitas regiões do País, têm exercido
uma profunda acção sobre a herança social portuguesa, que se reflecte em múltiplos
aspectos da vida tradicional’(Idem, ibidem: 286).
E propunha: ‘Importa estudar todos estes aspectos da mudança e procurar interessar
os poderes públicos para que se guarde em museus regionais e nacionais tudo aquilo
que foi um património vivo de um povo e que, pela sua natureza material, é
susceptível de ser conservado e que em poucos anos terá completamente
desaparecido’ (Idem, ibidem).
Parada do Monte encerra um conjunto de
testemunhos materiais e do saber fazer tradicional a
aguardar uma valorização no âmbito de um plano
integrado de desenvolvimento alicerçado na
revitalização da base produtiva tradicional, apoio à
pequena indústria familiar e a salvaguarda da
Memória, elemento dinamizador de múltiplas relações
no tecido económico e factor de coesão social. O
‘futuro do passado’ em Parada do Monte só poderá
ter viabilidade se for endogenamente sustentado o
que significa dever partir das iniciativas locais e os seus
resultados reverterem
para a comunidade. É
necessário para a execução do plano de
desenvolvimento que se constitua uma associação
local com fundos obtidos dos naturais emigrados e,
através de uma parceria autárquica, aceder a fundos
comunitários. Entre as acções a implementar pela
associação destacamos: a construção de um Lar para
a Terceira Idade (para o que existem terrenos),
melhoria da estrada vinda de Pomares, a
recuperação da ponte da Minhoteira e do antigo
caminho que lhe dava acesso, a realização de obras
de conservação nas pontes do Porto do Rio e de São
Marcos, a recuperação dos moinhos, fulões e engenho
de serrar, a realização de cursos de formação nas
técnicas tradicionais de construção, artes e ofícios
(tecelagem e bordados) e principalmente a
reabilitação das casas do agregado para o que seria
necessário obter o acordo dos seus proprietários,
havendo que resolver os casos difíceis de propriedade
partilhada por muitos herdeiros.
A reabilitação do Património Cultural construído de
Parada do Monte induzirá efeitos não só a montante
(Sector de conservação) como a jusante ( Turismo e
Restauração) para além de propiciar melhoria nas
condições de vida dos habitantes residentes com o
alargamento e aperfeiçoamento de infra-estruturas
básicas, em particular o saneamento, hoje ainda
incompleto e deficiente.
As casas em granito do agregado constituem
repositórios do saber construir que deveria ser
transmitido aos mais novos de modo a possibilitar no
futuro a realização de obras respeitando a herança
dos mestres pedreiros que as ergueram. Existia uma
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técnica apurada com preocupações de conforto no
levantar as paredes de pedra, de grande espessura,
acrescentadas (no seu interior) de um «coração de
barro» que permitia um bom isolamento da habitação
do rigor do clima (Domingues, 2008: 51). Em algumas
robustecia-se o aparelho dos paramentos com
juntoiros. A cobertura de duas águas , inicialmente em
colmo e mais tarde em telha, era assente num
complexo sistema de traves, caibros e ripas. Os vãos
que se abriam eram poucos limitando-se a portas com
fechos em madeira, pequenas janelas ou postigos
(Idem, ibidem: 48). Construía-se, quase sempre, em
dois pisos ficando o térreo afecto a corte dos animais e
lagar reservando-se o segundo piso para habitação e
cozinha. A ele se acedia por uma escadaria
perpendicular, ou adossada lateralmente, terminando
num patamar que, em alguns casos, era coberto por
alpendre. Havia ainda casas em que o patamar
ocupava uma grande parte da fachada formando
varanda interligando quartos laterais e coberta por
aba do telhado apoiada em colunas de pedra. O
colmo deu lugar à telha de canudo. Restaram as
cápeas (Idem, ibidem: 48-49).
Uma eira em lajes margina algumas das casas do
povoado tendo a meio o espigueiro em pedra dotado
de paredes fendilhadas para ventilação e assentes em
pés com mós ( ‘torna-ratos’) que impossibilitavam o
acesso dos roedores. Certos exemplares são de
grande apuro construtivo com cobertura em
capeado, paredes laterais constituídas por blocos de
balaústres em granito e lintéis recortados nos topos.
Os moinhos, engenhos de serrar e fulões que
marginam os rios Mouro e Mourilhão poderiam ser
recuperados e integrados num núcleo de arquitectura
pré-industrial
a divulgar em percurso guiado por
elementos de associação local. O do ciclo da lã
poderia ter nos fulões uma das
visitas sendo
demonstrado o seu funcionamento.
Num edifício construído de raiz e dotado das
condições
necessárias,
poder-se-iam
guardar
exemplares dos instrumentos utilizados no fabrico da lã
(sarilho, dobadoura, carda, urdidor, tear etc.), as
alfaias, os carros de transporte, as louças e mobiliário,
as peças de trajo antigo, as mantas e bordados,
utensílios do pastor, a croça, etc.etc. A não ser feita
esta recolha com urgência, em pouco tempo nada
restará dos elementos materiais de uma cultura com
características próprias revelando um viver marcado
pelo trabalho do campo e o pastoreio na serra
envolvente.
Entre esses elementos destaca-se o trajo antigo.
Parada do Monte, no vestuário, procurou adaptar-se
às condicionantes do clima pela utilização de fibras
naturais que lhe proporcionavam a maior resistência
aos frios rigorosos e humidade. As cores em tons
escuros exemplificam a necessidade de absorver calor
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quando o corpo estava em repouso ou deslocando-se
lentamente, enquanto que as camisas brancas do
trabalho ajudavam a reflectir a incidência da luz solar
minimizando o efeito térmico sobre o tronco.
As mulheres de Parada vestiam uma saia comprida,
camisa branca com mangas, colete e corpete. No
tempo frio agasalhavam-se com a ‘curbata’, género
de xaile que depois de cruzado sobre o peito se atava
nas costas. Sobre a cabeça e ombros colocavam o
‘mandil’ feito em tecido de lã que, em tamanho mais
pequeno, servia de avental. Normalmente cobriam a
cabeça com um ‘lenço chinês’ ou de murino. Nas
pernas usavam meias simples, não rendadas e
calçavam ‘soques’ com cobertura em couro fixa por
tachas à base em pau. Em tempo de chuva cobriam
os joelhos e pernas com polainas em burel ou em
couro.
Para fazer as meias empregava-se agulhas de ferro
com a extremidade em ‘aspita’ (barbela), pequeno
gancho golpeado de forma a poder puxar o fio (de lã
ou de algodão) e assim obter a malha.
O homem usava calças feitas no tear, camisa em
linho, colete e casaco. Protegia-se também com
polainas e calçava sapatos cardados quando havia
festas e tamancos no trabalho. Para o pastoreio e no
Inverno cobria-se com a ‘croça’ em junco.
Teciam-se mantas com fio de lã. O ciclo começava
pela tosquia das ovelhas com tesouras. Depois a lã era
lavada e seca. A seguir ‘carpeada’, para ficar sem
nós e limpa de impurezas o que se fazia com os dedos
das mãos ou com uma ‘carpeadeira’. Passava depois
pela ‘carda’, (prancha em madeira cravada de
dentes em ferro) que a soltava desenriçando-a.
Formavam-se então ‘manelas’ para serem colocadas
na roca de fiar. Com a ligeireza dos dedos de uma das
mãos o fio tomava forma nascendo da «manela» de lã
colocada na roca enquanto a outra mão rodava o
fuso em que ía ficando enrolado. Estas fases do clclo
da lã eram realizadas, à noite, por mulheres, ‘vizinhas e
amigas umas vezes com porta aberta para os rapazes
namorarem as raparigas e outras vezes não permitindo
entrada a pessoas estranhas ao trabalho. Era acto
muito sério. Ou entravam todos os rapazes que
quisessem ou não entrava nenhum ’(Domingues, 2008:
29-30). Quando se permitia o namoro, este era ‘à vez’.
Cada um dos rapazes tinha o direito de “namorar”,
(diga-se conversar) com uma das raparigas durante o
tempo “combinado”. Terminado esse tempo tinha de
“dar o lugar a outro para ir «namorar» a mesma
rapariga. Por vezes, dava barulho” conforme nos
relataram pessoas idosas.
Depois de fiada, a lã era ‘ensarilhada’, passada ao
‘sarilho’ que a transformava em meadas. Estas eram
depois escaldadas, cozidas em água quente e sabão
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num pote grande para a lã ficar branquinha. Então, as
meadas, já secas, eram colocadas na ‘dobadoira’
que as transformava em novelos. Seguia-se a
‘urdidura’ que preparava os fios para serem colocados
no tear onde, para além das mantas em lã, se
fabricavam também panos em linho.
Depois de tecidos, os panos de lã eram conduzidos
para o fulão onde eram colocados em tinas ou pias
com água a ferver a fim de serem pisoados por dois
malhos de pau que os comprimiam de modo a
conferir-lhes maior resistência. Obtinha-se assim o burel
que depois de seco era entregue à costureira ou
alfaiate para serem feitos as saias, as calças, o mandil,
as mantas, etc.
Dos panos em linho faziam-se lençóis, tolhas e as alvas
camisas.
Refere o P.e António Domingues: ‘Recordo ainda com
muita saudade certas senhoras, já falecidas, que
sempre me falavam da alvura das camisas dos
homens e das toalhas dos açafates das mulheres de
Parada do Monte. Diziam elas que sabiam distinguir a
gente desta aldeia de toda a outra população do
concelho pelo estilo de vestir e de se adornar para
descer à Ribeira, como vulgarmente se dizia’
(Domingues, 2008: 32).

Um fulão-Desenho de F. Galhano
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