
Resumo

 A Vezeira de Fafião, como o nome o diz, é a prática de ir “à vez” guardar o 
gado que sobe e percorre a montanha do Gerês, em terrenos baldios, desde o início 
de Maio até finais de Setembro. No final da primavera e durante o verão os campos 
onde normalmente o gado pasta vão ser ocupados pelas culturas cerealíferas. Assim, 
os animais, esgotadas as reservas das forragens, têm de subir para a montanha, para 
lugares de pastagem predeterminados por uma tradição já estabelecida há muitos anos 
pela comunidade. No primeiro dia da Vezeira, todos os homens que têm gado sobem 
com ele para limparem as “cabanas” onde permanecerão durante o tempo que o gado 
está na montanha. Esta atividade é a oportunidade para a comunidade encontrar a sua 
coesão social e manifestar as preocupações e esperanças que as alterações do mundo 
rural vêm provocando. Trata-se de uma prática extremamente importante para a iden-
tidade cultural desta comunidade de Fafião, situada no Norte de Portugal, Serra do 
Gerês e concelho de Montalegre. Esta pesquisa é uma oportunidade para nos ques-
tionarmos sobre o sentido das ancestrais tradições rurais no mundo contemporâneo.

Abstract

 This paper discusses a very important practice for the cultural identity of the 
community of Fafião, Montalegre (Gerês mountain, Northern Portugal). The “Vezeira 
de Fafião”, as the name in Portuguese says, is the practice of to go in “turns” herding 
cattle up and across Gerês Mountain from the beginning of May until the end of Sep-
tember. At the end of spring and in the summer cereals take the fields where normally 
the cattle graze. Once the foraging reserves are depleted, the animals have to climb up 
the mountain to predetermined places of pasture. The route and the places of pasture 
are defined by community agreement that was established in long forgotten time. On 
the first day of the “Vezeira”, all men who own cattle go up the mountain with the herds 
and go to clear the “cabanas”, where they will remain for as long as the cattle is on the 
mountain. This activity is an opportunity for community to find its social cohesion and 
to voice the worries and expectations that the changes of the rural world have brought. 
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Introdução

 Assistimos no início do século XXI ao acentuar do final das grandes tradições que marcaram o espaço rural du-
rante décadas, senão séculos. Desde o fim do Antigo Regime, com as alterações realizadas pelo liberalismo nos regimes 
legais fundiários (Capela 1997; Campelo 2007), até à afirmação da actual economia de serviços, que as novas tecnologias 
informáticas extremaram, passando pela emergência do primeiro proletariado no espaço rural e pelo fenómeno conhe-
cido da emigração (Brettell 1991), a organização e prática do espaço rural sofreu profundas alterações. O mundo rural 
que foi retratado pelas primeiras pesquisas de campo etnográficas em Portugal, com base científica, estava a viver os seus 
valores e tradições ancestrais em grande choque com a modernidade (Dias, 1953; Cailleer-Boisvert 1966; Cutileiro 1971; 
O’Neill 1982, 1984; Cabral 1989; Brito 1996; Baptista et al. 1996; Ribeiro 1997; Silva 1998). Assim, os nossos etnógrafos 
ainda encontraram comunidades a viver em plena autarcia (Dias 1981; 1953), quando à sua volta as mudanças sociais e 
culturais, a que teríamos de acrescentar as tecnológicas, eram evidentes. Afinal nada de diferente ao que havia acontecido 
na Europa mais desenvolvida ou o que estava a suceder na região sul, mediterrânea (Campbell 1964; Mendras 1970, 1978; 
Davis 1977; Reboredo 2002). Não escapa a esse primeiro olhar a surpresa da ancestralidade, a admiração pela sobrevivên-
cia e capacidade organizativa, ao mesmo tempo que transparece nos textos a angústia pelo destino das comunidades que 
estudavam. Em lugares recônditos do Portugal rural, permaneciam as aldeias comunitárias, as práticas e saberes passados 
de geração a geração de agricultores e campesinos que importava registar e estudar, numa tentativa última de “salvar” 
esse mundo, de todos conhecido, mas por poucos valorizado. A exposição no Museu Nacional de Etnologia com o tema 
“O Voo do Arado”, e consequente publicação do livro que a regista para a história da etnografia portuguesa é a concret-
ização mais significativa desta gesta e deste propósito, quando o desfecho fatídico da permanência desse mundo estava 
selado (Baptista et al. 1996). De alguma forma, a economia de mercado que se foi impondo exige novas reorganizações, 
esquecendo os valores de solidariedade das sociedades tradicionais (Loomis & Beegle 1950; Polanyi 2000; Portela 1986).

 Apesar de tudo, o mundo rural manteve-se e até procurou reagir ao fim proclamado, quando novos ideais co-
munitários surgem, por exemplo com as famosas colónias internas (JCI 1939, 1941; Varela 1960); com novas formas de 
organização, como o emparcelamento (Mascarenhas 1960; Campelo 2010); ou quando a liberdade de Abril compromete 
a sociedade rural (Almeida 2009; Freire et al. 2004); ou ainda quando a entrada de Portugal na Comunidade Europeia, e 
o uso dos fundos da PAC deram alguma esperança (Cavaco 1992; Varela 1992, 1997). Mas as exigências das novas polìti-
cas agrícolas não estavam programadas para o minifúndio, nem para as contingências tecnológicas e organizacionais de 
grande parte da agricultura portuguesa. O mundo rural aparece agora associado a outros usos, outros estilos de vida, ou 
refúgio dos desiludidos da vida urbana, sob o nome de “novas ruralidades” (Wanderley 2000; Appadurai 2004; Covas 
2008; Van der Ploeg 2010). É a crise económica do final da primeira década do século XXI que vai repor o discurso sobre 
o papel da agricultura na economia portuguesa, ao manifestar-se como uma alternativa ao desemprego, ou um campo 
de inovação para jovens empreendedores, com mais formação académica e focados em produtos alimentares de valor 
acrescentado.

 No entanto a investigação antropológica tem a obrigação, hoje, de trabalhar os dados recolhidos pelo trabalho et-
nográfico no campo rural, ultrapassando a dicotomia entre um mundo rural campesino e tradicional extinto e um outro, 
das novas ruralidades e da patrimonilização turística dos seus restos. Ou seja, os “restos” da cultura campesina, com suas 
tradições ancestrais, merecem um olhar antropológico moderno e interessado, não já somente enquanto reminiscências 
de um passado distante, mas tentando descobrir neles algumas das preocupações mais fortes das sociedades atuais, para 
que o “uso” e aproximação a esse património cultural não se transformem em “abuso” complacente. Os saberes destas co-
munidades rurais e a necessidade de pensarmos um mundo ecologicamente sustentável, numa economia mais humana, 
é um desafio para quem trabalha o campo da antropologia rural. Assim, rural não pode significar mais um mundo do 
passado, mas uma realidade cada vez mais contemporânea e desafiadora aos saberes tecnológicos.

 A prática etnográfica desenvolvida no mundo rural transforma-se em desafio para pensarmos o meio ambiente, 
a relação do homem com o espaço ecológico e com os animais (Mullin 1999; Descola 2005; Knight 2005; Candea 2010; 
Campelo 2011), ou a capacidade sempre inovadora das comunidades maximizarem os proveitos oferecidos pelo meio 
ambiente, numa relação sustentável (Peace et al 2012.). Verifica-se ainda que a anterior oposição entre conhecimento lo-
cal e conhecimento universal (supostamente mais científico) não é assim tão real, pois aquele é tão complexo, crítico e 
derivado de debate por parte dos atores sociais, que se apresenta como muito distante desse pensamento e conhecimento 
“selvagem” que lhe atribuía a norma cartesiana, fugindo assim a uma epistemologia hegemónica, o que obriga o antropó-
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logo a investir na sua interpretação (Redfield 1956; Geertz 1983; Goody 1968; Bateson 1973; Kloppenburg 1991; Estêvão 
1992; Latour 1993; Nygren 1999). As próprias lógicas económicas de mercado não deixam de ser contornadas por estra-
tégias comunitárias, onde o “valor” económico ultrapassa a dimensão financeira e monetarista (Mauss 1973; Chayanov 
1966; Warriner 1939; Wolf 1976; Godelier 1996; Cavalcanti 2002; Dalton 1971; Herskovits 1965).

 A Vezeira1 de Fafião é uma tradição ancestral desta aldeia da freguesia de Cabril2. Pertencendo ao concelho de 
Montalegre, que se identifica com a região do Barroso, a freguesia é a última na direcção nascente - poente, confrontando, 
portanto, com o concelho de Terras de Bouro, já no Minho. Trata-se de uma comunidade de montanha, onde as vivências 
do pastoreio em baldios estão intimamente relacionadas com a pluricultura minifundiária, que marca uma identidade 
social, cultural e económica muito própria desta região (Peixoto 1905, 1990; Sousa 1907; Dias 1953, 1981, 1993; Fontes 
1977; Guerreiro 1981; O’Neill 1982, 1984; Portela 1986; Capela & Capela 1992; Brandão 1994; Brito 1996; Ribeiro 1997; 
Capela 1997; Cailleer-Boisvert 1999;  Godinho 2006; Campelo 2007; Bento-Gonçalves et al. 2012).

 As Vezeiras são uma prática que consiste em levar “à vez”, pelos donos, os rebanhos ou manadas de gado a pas-
toreio para a montanha, em terrenos comuns ou baldios, segundo regras pré-estabelecidas, baseadas no direito comum 
de os usufruir. A existência dessas regras demonstra uma grande capacidade de gestão e de organização da comunidade 
rural, ao criarem “assembleias” e “conselhos” vicinais sob diversas formas e nomes (Estêvão 1996). Certas vezeiras regres-
sam ao fim do dia (normalmente as de caprinos e ovinos), outras permanecem na montanha durante o período estival, 
indo os donos dos animais para o local onde eles permanecem durante um determinado número de dias, alternados em 
ciclos, conforme a quantidade de animais que possuem. Se no passado existiam vezeiras em todas as freguesias vizinhas 
(e em outros locais do país), fossem elas de ovelhas, de cabras, de vacas ou, até, de bois, actualmente são muito poucas as 
que prevalecem3.

 O trabalho que agora apresentamos partiu de uma pesquisa que fizemos para o Ecomuseu do Barroso, no ano de 
2006. Num primeiro momento iremos dar conta do trabalho de campo realizado nesse ano, para, no final, olharmos para 
os resultados do mesmo, acrescentando dados de visitas recentes ao terreno e uma análise antropológica, tendo por ponto 
de partida as questões anteriormente formuladas.

Sábado, dia 13 de maio de 2006

 No largo de Fafião, aldeia de Cabril, concelho de Montalegre, eram 5 horas e 49 minutos quando duas pessoas se 
aproximam para saber novas da subida da Vezeira. Nos dois últimos anos estivemos neste lugar no dia aprazado para a 
subida4, mas a chuva fê-la adiar para o sábado seguinte. A sexta-feira não havia sido promissora, ameaçando chuva. Com 

 1 Vezeira: “ETIM esp. vecera  ’conjunto de gados de uma mesma espécie cujas cabeças pertencem a diferentes vizinhos de um mesmo 
povoado’, der. de vez ‘vez’ do lat. vicis ’turno, alternativa; lit. vezeira, isto é, a da vez’, assim dito porque cada vizinho tem o seu turno, a sua vez de 
tomar conta desses gados” (Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa).
 2 A freguesia do Cabril tem 46,21 km². Além de Fafião, as aldeias desta freguesia são: Azevedo, Bostochão, Cabril, Chelo, Lapela, Pincães, 
São Ane, São Lourenço e Xertelo.
 3 Neste momento é do nosso conhecimento a existência de quatro vezeiras de vacas nesta região: para além da vezeira de Fafião, temos a 
de Vilar da Veiga e de Rio Caldo, e a de Ermida (muito divulgadas pelos mass media e já sob uma programação turística). A Vezeira de Ferral já 
não se pratica (fez-se na freguesia uma homenagem ao último vezeiro – António Veras – em Setembro de 2011), Por sua vez, a Vezeira da Ribeira 
é diferente das outras, pois atravessa o rio Cávado, através de uma barcaça até ao lugar da Ermida (tal fato deve-se à construção da Barragem da 
Caniçada em meados do século XX, pois no passado o gado passava o rio a vau). Esta Vezeira pertence às Freguesias de Louredo, Ventosa e São 
João da Cova, do concelho de Vieira do Minho, e vai para a Ermida, que já pertence ao concelho de Terras de Bouro. Depois, o gado é conduzido 
pelas zonas de pasto da Serra do Gerês (Castro et al. 2010; Bento-Gonçalves et al. 2012). O fato de existirem várias vezeiras vizinhas levava a 
alguma disputa sobre os direitos das pastagens comuns. Invocam-se direitos ancestrais e tradições antigas. Um exemplo disso mesmo é a disputa 
entre a Vezeira da Ermida e a da Ribeira, que foi resolvida em tribunal nos anos 90, pois apesar de a Vezeira da Ribeira passar por currais da freg-
uesia da Ermida, ao provar-se ser mais antiga, ganhou a disputa judicial. O mesmo se diga da Vezeira de Fafião que provou ser também ancestral 
o seu pastoreio nas terras da Ermida, concelho de Terra de Bouro, distrito de Braga, enquanto a aldeia de Fafião, pertencendo a Cabril, está ligada 
ao concelho de Montalegre e ao distrito de Vila Real. A divisão do usufruto dos pastos entre freguesias e populações era tradicionalmente feita 
pela regra secular das “águas vertentes”, ou seja pelas cristas das montanhas. Contudo, nos anos 40, com a cartografia do território, as divisões ad-
ministrativas passaram a ser feitas pelos cursos da água. No entanto, prevaleceu o usufruto tradicional, como provam as sentenças anteriormente 
referidas. A área de baldio para usufruto dos habitantes de Fafião tem cerca de 2000 hectares de terreno! Na freguesia de Cabril havia as vezeiras 
de Pincães, de várias aldeias de Cabril. Veja-se por exemplo a famosa vezeira de bois de Pincães, que ia até ao curral de Absedo (Sousa 1907). A 
influência da escrita na organização e estabilidade dos costumes foi muito importante (Estêvão 1996), tendo o regime de propriedade passado por 
escrituras públicas em tabelião, a partir do século XVIII.
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os primeiros raios de sol a rasgar a madrugada, desvelaram-se ao longe as montanhas de pedra que, neste local, marcam 
a paisagem do Parque Nacional da Peneda-Gerês5. O sábado apresentou-se límpido e luminoso, como só os dias de sol 
em maio sabem ser! Não havia qualquer dúvida, hoje subiríamos a montanha!6 

 Entre os presentes no largo conversou-se a subida. As previsões eram de começar a subir pelas 7 horas, chegar à 
primeira cabana pelas 8 e à última pelas 11 horas. Do fundo da rua começam a chegar animais apressados. São 6 horas 
e 17 minutos e já o casal encarregado de «pôr a vezeira»7 dá início ao cortejo de animais, que agora descem até à con-
fluência dos rios Porto da Lage e Conho, onde começa o rio Fafião, afluente do Cávado. É aqui, num pequeno e aprazível 
parque de merendas, junto ao rio e no sopé da montanha, que começa a subida à montanha do Gerês.

 O boi segue confiante pela estrada, precedido de duas vacas mais corajosas. Elas “cheiram o monte”, diz alguém 
que está a nosso lado! Também nós optamos por acompanhar este primeiro grupo. O boi tinha a sua pressa, fazendo-se 
acompanhar de pequeno séquito. Para o restante harém o encontro era na malhada8 de Salgueiro. Neste pequeno grupo, 
para além de mim e do Tiago, seguiam o Rui, o casal que tinha a obrigação da «por a vezeira» e o seu filho André, me-
nino a cumprir 7 anos lá para o S. João. André levava uma mochila às costas, cheio de confiança e com todos os cuidados 
na orientação das vacas, sem se aproximar demasiado do boi. Havia de subir até à primeira cabana, a de Salgueiro, sem 
qualquer queixume ou hesitação, a não ser por ocasião de uma pequena queda, onde deixou saltar o choro de socorro de 
qualquer miúdo desta idade. Olhando para ele, percebia-se que a montanha já lhe havia sido desenhada nos olhos. Nada 
lhe parecia estranho e os pés sabiam percursos e pedras omnipresentes. O Rui estava nesse dia em jorna paga, incumbido 
de levar à vezeira a vaca de uma vizinha idosa. Deixara na corte as vacas da casa, pois ainda, como afirmou, havia comida 
suficiente para as aguentar alguns dias. Mais tarde, talvez na próxima semana, iria juntar as suas vacas às da vezeira9. Das 
 4 O dia estabelecido para a subida da Vezeira em Fafião é o sábado do mês de maio, que se segue ao primeiro domingo. No primeiro 
domingo faz-se a reunião, designada como “o chamado”, para definir a data de subida (tendo em conta o estado do tempo) e tratar de outros 
assuntos, como as regras para a Vezeira desse ano ou o pagamento de multas do ano anterior. É o “elemento do acordo”, ou seja, o herdeiro es-
colhido por todos para gerir a Vezeira, que anota as regras. A descida acontece a partir do dia 29 de Setembro (dia final do regime de vezeira). 
A partir desta data pode-se deixar as vacas no monte, mas a responsabilidade da sua guarda cabe apenas aos herdeiros que ainda aí mantêm o 
gado. Há testemunhos que nos informaram da permanência do gado no monte até meados de Novembro. É um caso raro, pois quando o frio (“o 
inverno”) se manifestar com mais rigor, todos os animais descem.
 5 O Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG) foi inaugurado em 11 de Outubro de 1970, Ano Europeu da Conservação da Natureza. 
Foi constituído através do Decreto-Lei 187/71, de 8 de Maio. O seu primeiro Diretor foi o Eng. José Lagrifa Mendes. Abrange uma área montan-
hosa do noroeste português, com cerca de 70 000 hectares, em cinco concelhos de três distritos, ao longo de cerca de 100 km de fronteira com 
a Galiza, onde confina com o Parque Natural Baixa Limia – Serra do Xurés. Trata-se do único Parque Nacional em Portugal e tem alto valor 
ecológico e cultural, não sendo por isso de estranhar uma crescente procura turística do mesmo. Neste ano de 2013 uma operadora turística 
(Trivago) considerou o PNPG como o nono destino mais valioso a nível mundial e quarto a nível europeu, em termos de qualidade/preço, numa 
lista dos 100 melhores destinos para 2014.
 6 Para introduzir, queremos desde já fornecer a razão da subida da vezeira para a montanha ser tão importante para Fafião. No dia 
aprazado subiam com os animais os vizinhos, ou compartes, que pertenciam «ao acordo», ou seja, aqueles que tinham animais na vezeira e que 
se organizavam no benefício e cuidado do «Boi do Povo». Esta prática é possível devido à existência de terras baldias (o Baldio de Fafião), regido 
pelo Conselho Directivo dos Baldios e mandatado pela Assembleia de Compartes. Assim, nesse dia, uma pessoa de cada casa devia acompanhar 
a subida para preparar as cabanas dos currais, em número de onze, que serviriam durante o período da Vezeira para a pernoita dos pastores, 
que para o monte subiam «à vez», e ali permaneciam o tempo que estava determinado pelo número de vacas possuído. A necessidade de estar 
bom tempo prendia-se com o fato de aquando da limpeza das cabanas lá se colocar urze, carqueja ou «mato», limpos e secos, que seriam depois 
encimados por uma camada de palha (erva seca) por ocasião da chegada dos pastores a cada um dos locais.
 7 O encargo de «por a vezeira» cabe à casa onde está o «Boi do Povo» no dia da subida da vezeira. Era também este casal que iria receber 
o boi no dia 29 de Setembro, aquando da descida da vezeira. O «Boi do Povo» é o boi comunitário, pertença da aldeia ou de um conjunto de 
vizinhos, como compartes, e que é o boi de cobrição das vacas destes proprietários, concorrendo todos os compartes para a sua compra, o seu 
cuidado e sustento, de forma directa ou pelo intermédio dos serviços de outrem, a quem se paga, em formas que variam de aldeia para aldeia. 
Ao contrário de muitas aldeias de Montalegre, em Fafião o «Boi do Povo» não tem casa própria nem terras ou lameiros próprios. Nessas aldeias 
quem trata o boi comunitário é uma pessoa que para esse serviço recebe um pagamento por parte dos vizinhos, conforme o número de vacas 
possuído por eles, ao mesmo tempo que explora as terras que pertencem ao boi. Acontece também ser o usufruto destas terras ou lameiros 
leiloado entre os vizinhos pela melhor oferta (por vezes leiloa-se o estrume produzido na corte do boi), que reverterá para o pagamento daqueles 
que tratam do boi. Em Fafião não existem tanto a casa como as terras do boi. Assim, o boi vai percorrendo as casas dos vizinhos, que o guardam 
e alimentam durante os dias correspondentes ao número de vacas que possuem. Por cada parelha de vacas deve-se guardar o boi um dia. É esta 
mesma contabilidade que se aplica para estabelecer «a vez» na vezeira.
 8 A “malhada” é a área de pasto associada a um curral e cabana. Era delimitada por pequenos muros ou cancelas que impediam o acesso 
à malhada seguinte.
 9 A necessidade de fazer subir a vezeira transparece nas conversas entre vizinhos. Nos anos em que estivemos presentes e em que a 
subida foi adiada para o sábado seguinte, devido à chuva, as conversas entre vizinhos denotavam as dificuldades de cada um. Num dos anos cho-
via em abundância, o que inviabilizava qualquer outra solução que não a desistência de subir nesse sábado. Mas num outro as opiniões variavam. 
Alguns insistiam que era possível subir e que não chovia assim tanto que impedisse a realização das tarefas previstas. A insistência na subida não 
se fazia apenas porque já carregavam os farnéis nos sacos, mas porque havia necessidade de levar as vacas para o monte, pois a comida escasseava 
ou tinha mesmo acabado! Admitir isto entre o grupo de vizinhos era incómodo, pois desvelava a situação económica de precariedade ou impre-
vidência na racionalização do alimento. Alguns confidenciaram que caso a vezeira não subisse, tinham de levar as suas vacas para o monte «fora 
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cerca de 54 vacas «inscritas» na vezeira, hoje subiam 33 vacas e 13 bezerros, para além do boi.

 “Eia! Vouche… vouche”10, instigavam os que conduziam as vacas, quando elas fugiam ao percurso previsto. Esta 
voz de comando, estranha para mim, era gritada por todos, alternada, por vezes, com o nome próprio de cada uma das 
vacas.

 No início da subida da montanha, logo depois do parque de merendas, surgiu um carreiro, empedrado no 
princípio e com pequenos degraus, em lajes disformes. Não era possível o engano. O caminho era por ali! Mas este era 
um caminho apertado e íngreme, a sufocar a virilidade do boi e o devaneio das vacas. Não havia por onde fugir! Desen-
hado em ziguezagues, o caminho deixava ver os que subiam à frente e atrás de nós, numa concertina que tocava os mes-
mos sons de cascos e pedras, sincopados com o arfar de animais e homens. Neste aperto, as vacas mais sedentas das ervas 
frescas da montanha empurravam, cavalgavam sobre as mais preguiçosas ou experientes, que tinham por certo o prado 
desejado11. Colados à montanha, subíamos sem entender distâncias. Só quando olhávamos para o vale que afundava nas 
nossas costas é que nos apercebíamos do entretanto percorrido, pois o cenário abria-se numa verdura estonteante, pon-
tilhada por cristas de montanhas que se deixavam agora descobrir. Ao longe a Serra da Cabreira aproximava-se numa 
familiaridade negociada noutros encontros. Olhando para o vale mais próximo, avistavam-se ainda pequenas manadas 
a descer a estrada da aldeia para o rio, prestes a chegar ao sopé. Por esta altura já despacháramos para a cintura parte da 
roupa que nos havia protegido do frio da manhã.

 As tropelias dos animais começavam a exigir o cuidado dos guias. As vacas fugiam do agora ténue risco de car-
reiro que seguíamos, provocando as primeiras palavras de um calão apropriado e as primeiras varadas regulamentares. 
“Se fosse em vós, não era com tanta força…” admoestava a única figura feminina que nos acompanhava12. Atenta ao 
André de sete anos, a jovem mãe ia-me introduzindo na vezeira, sempre mais comunicativa que os restantes membros 
do grupo, no qual se incluía o marido. Em casa ficara uma filha mais nova que o André e que no ano anterior também 
subira a montanha até Salgueiro. Este ano não a acordara, senão teria sido impossível demovê-la da aventura! Carla não 
gostava de ver maltratados os animais, chamando com frequência a atenção dos homens para isso, ao mesmo tempo que 
ia perscrutando as características do boi. O boi estava impaciente e agredia com frequência os bezerros! “Parece que este 
boi não gosta dos «crianços13»!”, sentenciava Carla, ao avaliar as «qualidades» do boi14. 

do acordo», até que se iniciasse propriamente a vezeira. Um dos dados interessantes verificados foi o de haver uma clara racionalidade entre o 
número de posse de gado bovino e a propriedade disponível. Se isto era uma realidade clara no passado e critério de definição do estatuto social 
do casal, actualmente, com os subsídios pagos pelo Estado, dentro da política agrária da UE, em algumas aldeias transmontanas verificamos uma 
alteração deste comportamento. Os proprietários, por vezes, excedem o número de animais que têm em relação à capacidade de os alimentar, 
tendo como intenção maximizar o subsídio, pois este é dado segundo o número dos animais. Muito frequente em algumas aldeias onde a explo-
ração bovina é assinalável, com grandes vacarias, esta atitude não passa, no entanto, despercebida pela generalidade das pessoas, que chamam a 
atenção para o estado dos animais, frequentemente muito magros: “Olha para eles! Só para receberem o subsídio deixam os animais à fome… Eles 
não têm terras para tanto animal, e depois é isto!” (Pitões, homem, 59 anos). Actualmente há um controlo entre o subsídio e a relação de animais 
com a terra disponibilizada para os mesmos.
 10 Encontramos uma referência à «voz de comando» ou de «incitamento» que reproduz sons semelhantes aos por nós escutados em 
Fafião, num artigo do Diário de Trás-os-Montes, de 22 de Março de 2005: “Buch, buch, buch…”. Outros, os de Vilar da Veiga, dizem “ouch, 
ouch…”. Também encontramos: “Eiichh vaca” !
 11 Informaram-nos que por esta altura, por vezes, era difícil segurar as vacas na aldeia, tanta era a vontade de subir à montanha. Quando 
alguma se perdia, procuravam-na no caminho que era usual seguir na vezeira, pois era para aí que elas fugiam.
 12 Do grupo de vizinhos «do acordo», subiram nesse dia 15 homens (com idades entre os vinte e os cinquenta e cinco anos) para limpa-
rem as cabanas, organizarem os caminhos e os portelos (de que falaremos posteriormente). Um de cada casa, a representar o grupo de vizinhos 
«do acordo». Subiram também, neste dia, uma criança de 7 anos e duas senhoras: uma jovem, que era a mãe da criança referida e uma outra 
mais velha que, por ter vindo mais tarde e logo descido depois de trazer o seu gado para o curral de Salgueiro, não me foi possível ver. Com um 
dos homens subiram também dois filhos menores, entre os 11 e os treze anos. Na qualidade de «estrangeiros», subi eu e o Tiago, meu filho, de 15 
anos.
 13 Crias.
 14 O boi era novo e fora comprado porque o anterior tinha-se ferido na vezeira do ano passado. Das informações recolhidas não ficou 
claro se ele havia partido uma das patas (o que não parece viável, pois se tal tivesse acontecido não teria podido descer da montanha), ou se 
apenas tinha sofrido um problema que lhe diminuíra as capacidades, impedindo-o de cumprir cabalmente a sua função reprodutora. O que é 
certo é que foi vendido e os «do acordo» compraram este que agora subia a montanha. Era então importante seguir o seu comportamento para 
aquilatar das qualidades esperadas. Até ao momento o veredicto era francamente negativo.
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 Agora praticamente não havia caminho! Subia-se por uma rota conhecida de todos. Começam a aparecer as 
primeiras «mariolas» (Figura 7)15, a lembrar os riscos da névoa traiçoeira. Quando me apresso a fotografar as primei-
ras, logo quem me acompanha tenta serenar a curiosidade: “Vai ver outras mais lindas e maiores!”. Mas aquelas, pobres 
e quase despercebidas, porque em terrenos com limites naturais, por si só bem orientadores do percurso, mereciam o 
meu interesse e não era necessário poupar filme fotográfico, pois a era do digital e dos cartões de memória permitia o 
«desperdício».

 “Não deixes cair a loiça Zé!” cuidava alguém para o carregador do pote e de alguns apetrechos de cozinha, que 
iriam ficar durante todo o tempo da vezeira no monte junto com os pastores16. Estávamos nestes reparos quando se nos 
apresenta o primeiro curral17 e a «cabana» do Salgueiro18. Sendo a primeira cabana, é o local onde se vão juntar todas as 
vacas, para aí pernoitarem nos primeiros dias. São 7 horas e vinte minutos!

 Largadas as vacas no primeiro pasto, foram-se chegando os homens da vezeira junto da cabana para programa-
rem o dia. “Abre as janelas, para entrar o ar na casa! (....) Abre as portas para arejar!”, diz Carla, que se aproxima do lugar 
onde irá pernoitar esta noite, junto com o marido e o filho. Vários são os comentários irónicos e atrevidos, explorando 
na debilidade e rudeza da cabana os confortos de uma casa e os imaginários, domésticos e eróticos, do seu uso. A rudeza 
da urze apela à delicadeza do lençol: “Não te esqueças de puxar bem a ponta do lençol… (….) Deixa essas almofadas bem 
 15 «Mariola»: “prov. monte de três pedras sobrepostas  que, em certas serras ínvias, indicam a direcção a seguir” (Dicionário da Língua 
Portuguesa, da Porto Editora). A precisão do número de pedras da definição anterior contrasta tanto com o número, como com a forma das 
«mariolas» que encontramos durante o nosso percurso. Desde as que encimavam formas rochosas e que eram apenas compostas por poucas 
pedras pequenas, até às que eram um monte de pedras com mais de um metro de altura, a variedade era muita. Encontramos ainda algumas que 
eram formadas por uma pedra estreita e alta (cerca de um metro), com um grupo de pedras a rematar. Estas «mariolas» servem para orientar 
os pastores em dias de nevoeiro, em que a visibilidade é muito reduzida. Não havendo caminhos na montanha e dado em espaços de reduzida 
visibilidade não ser possível encontrar pontos de referência, levantaram-se estas «mariolas» para indicar a direcção a seguir. Talvez o sentido 
comum, substantivo, que indica ser o mariola um moço de fretes, homem de recados, nos introduza na sua origem, ou seja, algo que leva uma 
coisa a algum lado…
 16 Chama-se a este conjunto de apetrechos de cozinha a “tralha da vezeira”! Normalmente ela era composta de um pote, uma grelha para 
grelhar carne, cântaro, frigideiras, alguidar, pratos e tigelas. Com as alterações entretanto realizadas (com a não permanência durante a noite), 
alguns destes artefatos deixaram de fazer sentido.
 17 A classificação de curral (lugar geralmente cercado onde se prende e/ou recolhe gado) serve para designar os locais onde fica o gado 
durante a noite, mas os nossos informantes preferem designar esses locais como curros, associando-os às Cabanas (locais onde pernoitam os 
pastores). Para além dos nomes curral e curro, existe também o de «malhada» que, como vimos, designa a área de pasto. As cabanas são pequenas 
«casarotas», que alguns também chamam de «fornos» (Oliveira et al. 1994; Dias 1950). Durante o trabalho de terreno escutei sempre o termo 
cabana. Estas construções em pedra variam segundo a disponibilidade dos materiais. São sempre muito rudimentares, exíguas e em pedra bruta. 
De forma normalmente arredondada, em estrutura abobadada, são feitas de simples sobreposição de pedras, constituindo a cobertura de peque-
nas ou enormes lajes de pedra, com as juntas preenchidas entretanto por cimento. Algumas são cobertas por torrões, formando uma cobertura 
vegetal de forma cónica. É aqui onde os vezeiros se recolhem para dormir e para cozinhar. No interior encontramos restos dessas actividades e 
paredes enegrecidas pelo fumo das lareiras, sempre presentes em momentos de maior frio, ou para afugentar os animais mais temidos, como o 
lobo e a víbora. Nos últimos tempos os “fornos” têm dado lugar a estruturas mais elaboradas, que se aproximam da designação de cabana. Com 
a construção de alguns caminhos e com o uso de tractores e motos de tracção às quatro rodas, é actualmente possível levar para a montanha 
materiais que lhe são estranhos. Em alguns lugares verifica-se o abandono dos fornos, substituídos por cabanas. Acontece mesmo encontrarmos 
na Serra do Gerês ruínas de fornos, sem que ao seu lado tenham sido construídas cabanas.
 18 O curral e a cabana do Salgueiro diferenciam-se dos outros por várias razões. Por ser o primeiro, é o lugar de encontro de todos os 
que neste dia sobem a vezeira para limpar as cabanas. Apesar de a sua malhada ter uma área significativa, ela é partilhado com outros animais, 
como por exemplo o gado cavalar, pertença de alguns moradores que deixam no monte este gado a pastar ao «feirio» (sem acordo, livre). Quando 
subíamos para as cabanas seguintes, num ponto mais alto, pudemos ver alguns destas garranos, próximos da cabana do Salgueiro. O grupo 
que me acompanhava olhou com certa revolta e desdém para esses cavalos e com palavras depreciativas. Mais tarde tive conhecimento de que 
havia um contencioso entre os da vezeira das vacas e os proprietários dos cavalos. Uma Sentença do Tribunal da Relação do Porto relatava este 
contencioso e referia o curral de Salgueiro como o único onde pastavam as vacas e os cavalos. Os «do acordo» pretendiam ver acautelados, por 
decisão do tribunal, os graves abusos dos possuidores de cavalos nos pastos tradicionais da vezeira, no Baldio de Fafião. O Tribunal da Relação 
“Negou Provimento” à petição, por vício de forma, ao considerar que “Quando se discute o aproveitamento ilegal ou contrário aos usos e costumes 
por que o baldio se rege, são considerados titulares desse interesse, para efeito da legitimidade activa, o conselho directivo dos baldios devidamente 
ratificado pela assembleia de compartes, e não os compartes, individual ou conjuntamente agindo” (processo 0553559, de 26.09.2005, do Tribunal 
da Relação do Porto). Também a cabana é diferente das outras. Aqui aproveitou-se um gigantesco penedo para servir de protecção, estando a 
parte da cabana que serve para pernoitar debaixo do penedo. Este tipo de construção foi já classificado como sendo um abrigo debaixo de rocha, 
com relativa frequência nas montanhas do norte de Portugal (cf. Oliveira et al. 1994: 21-26). Construiu-se à frente do penedo um pequeno muro 
que serve de antecâmara e lugar para confeccionar a comida. O penedo que serve de abrigo faz conjunto com um aglomerado de outros penedos, 
constituindo um pequeno monte, que os pastores da aldeia cercaram com rede. É neste local onde guardam a vezeira de cabras, pois os pastores 
regressam todos os dias à aldeia.
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arrumadas, Manuel! (….) Isto é que vai ser dar voltas, nesses lençóis…”. O casal que está a «pôr a vezeira» ficará por aqui, 
não subindo mais com o restante grupo. Segue a conversa dos presentes, mas já mostra mais interesse em preparar a 
fogueira para assar os «chicharros» que trouxe para o almoço.

 Demos uma pequena volta pelo curral. O dia para os animais é como o primeiro dia de aulas, depois de férias. 
Cada uma das vacas foi-se vendo durante o ano, aqui e ali, pelos caminhos e lameiros da aldeia. Mas agora voltam a es-
tar todas juntas! As vacas comentam entre si as novidades, o novo boi, as novas crias, enfim, as maleitas de cada uma… 
Algumas, mais atrevidas, dão a entender ao boi que estão prontas, saltando para o dorso das mais próximas. Lá mais ao 
fundo há sinais de ciúmes ou disputa de território. A tudo assiste o boi, um pouco inexperiente para estas andanças, mas 
apostado em gerir da melhor forma o convívio durante os próximos meses.

 Fundamental para cada curral é a presença da abençoada água!19 Ela ali está, mesmo debaixo de um penedo, fa-
cilitada por uma prótese de plástico. Um pequeno rego leva a fertilidade à terra. Os homens encostam a boca ao cano e 
saciam uma sede primordial. Será assim em todas as cabanas! O único lugar onde não existe uma «fonte», ou seja, uma 
marca que limita o acesso e visibilidade da água, fronteira entre a limpidez da queda da água e o interior da terra, é o 
curral de Rocalva20. Ali nasce e corre um pequeno regato.

 Deixamos o curral do Salgueiro e partimos para a limpeza das cabanas. O grupo sobe agora compato. A partir 
de certa altura as «mariolas» sofisticam-se: umas são grandes amontoados de pedra em forma de pirâmide; outras, com-
plexos pilares, marcando o caminho. “Uma vez, vinha a minha mulher e dois filhos meus por aqui a baixo. Estava um 
nevoeiro de não se ver nadinha à frente dos olhos. Pois, mesmo com as «mariolas» a marcar o caminho, a minha mulher 
perdeu-se! Quando deu por ela… não sabia onde estava! Andou um pouco perdida até encontrar uma «mariola» que a aju-
dou a encontrar o caminho certo” (homem, 53 anos). Para quem não percebe a existência das «mariolas», tendo em conta 
a experiência dos pastores, serve o relato de exemplo.

 Antes de atingirmos o curral de Prado Lã, o grupo divide-se em três. Dois grupos, constituídos por duas pessoas 
cada um, irão limpar, o primeiro, as cabanas de Pinhô e Pousada, o segundo, as de Amarela e Bicos Altos. O restante 
segue até ao curro de Prado Lã, onde se faz a última cisão. Seis deles, três adultos e duas crianças, continuam até ao ponto 
mais distante, para além da Meda de Rocalva. Os que aqui ficam, em número significativo (6), estava-lhes incumbida a 
missão de repararem uma cabana que havia ardido no ano anterior. Tinha o «telhado» ardido na imprudência de juven-
tude de um pastor21. O trabalho exigia esforço, técnica e apuro. Fizeram-se ouvir vozes, na aldeia, que opinavam uma 
nova cobertura mais simples e actual. Opuseram-se aqueles que da noção de actual nada conhecem que se adeqúe às 
cabanas que limpam. “Há que respeitar a tradição. Se fossemos a modificar as cabanas, qualquer dia eram todas iguais!” 
Defende António, convicto. António fala com o tio, o responsável pela organização do trabalho (o elemento do acordo), 
para lhe solicitar a subida com o grupo que vai em frente. De telemóvel na mão, no alto do Gerês, lá vai respondendo a 
um cliente. É um pequeno empresário da construção civil, mas sente profundamente o peso da tradição. Está ali, con-
victo de que defende uma herança valiosa. Vê-se que tem prazer em me informar de tudo e por isso solicitou pertencer ao 
grupo que continuaria para Rocalva, sabendo que nós iríamos nele. Informou-nos sobre o número e nome das vezeiras, 
apoiado pelos mais velhos22. Enquanto caminhávamos, agora por lajes e pedraria, António falou da antiga vezeira dos 
 19 Para cada curral há uma nascente de água. Ela é importante para o pastor e para o gado. Uma das tarefas da limpeza dos currais con-
siste em orientar a água, ou em facilitar o acesso à mesma através de tubos que se carregam desde a aldeia.
 20 Em alguns mapas oficiais, como um pertencente ao PNPG, a designação de Rocalva aparece como Recalva. Os nossos informantes 
sempre mencionam Rocalva e parece ser esta a designação correcta, que terá origem em roca + alva (pedra branca).
 21 Esta cabana, à semelhança de outra, está construída em pedra, sendo coberta não por lajedo, o que acontece na maior parte delas, 
mas por torrões sobrepostos, num conjunto em forma de cone. Junto com os torrões, de erva e terra muito húmida, arrancados ali perto, vão 
colocando algumas pedras para tramar a cúpula. Esta cabana está encostada ao monte, com uma entrada voltada a sudeste, na parte em que se vê 
a parede de pedra. À sua volta colocaram uma rede de protecção, pois com o tempo cresce erva nos torrões, dando à cobertura uma cor inusitada, 
podendo atrair o apetite dos animais. Desta forma ficam privados de a pisar ou danificar.
 22 Existem, assim, 11 cabanas: Salgueiro; Pinhô (deriva etimol. de pinus, i, e tanto pode designar o lugar onde há pinheiros, como o 
ponto mais alto); Pousada; Bicos Altos; Amarela; Lagarinho (há quem refira Lagarenho); Prado Lã; Soangas (palavra desconhecida, mas que 
deverá ser uma corruptela da palavra «soagem», que designa umas ervas da família das boraginácias; erva robusta ou ‘borragem’); Rocalva (de 
roca + alva. Roca designa um penedo, rochedo ou grande volume de pedras, e alva, de branco. A designação desta cabana está claramente as-
sociada à formação rochosa que lhe está próxima, chamada de Meda de Rocalva e daí também chamar-se ao lugar Curral de Rocalva), Vidoeir-
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bois23. Lá ao fundo, junto ao rio da Touça, situavam-se as cabanas e os pastos desta vezeira, agora abandonados e utiliza-
dos por particulares, sem qualquer «acordo», ou seja, em “feirio”.

 Seguíamos o nosso caminho, quando nos deparamos com uma garganta apertada. Estávamos cercados por pene-
dia de ambos os lados, obrigando-nos a passar por um carreiro muito estreito. “Era aqui que no passado, quando quería-
mos desafiar os de Vilar da Veiga ou da Ermida para uma luta com os bois, que colocávamos o boi. Obrigávamos o boi 
a passar por aqui e como ele não podia fugir para nenhum lado, porque estava apertado entre as pedras, prendíamo-lo e 
afiávamos os cornos dele para melhor lutar!” (António, 47 anos).

 Questionamos então os presentes sobre lendas ou «estórias» aqui decorridas ou relacionadas com os lugares por 
onde passamos. Foi uma boa oportunidade, pois logo à frente assinalam-nos uma cruz, esculpida em baixo relevo, na laje 
granítica que pisamos: 

 “Dizem que aqui se encontraram dois homens. Um vinha de trabalhar os campos de trigo, lá no alto – nem sei como 
podia lá haver trigo… ; o outro subia para o monte, não sei a que fazer! Por qualquer razão pegaram-se aqui, desenten-
deram-se, e um matou o outro. Parece que o que morreu foi o que vinha de trabalhar. Esta cruz está aqui para lembrar essa 
morte!” (António, 47 anos).

 A cruz está a desaparecer com a erosão e só um olhar conhecedor a consegue descortinar ali. A erosão é fenó-
meno recorrente por estas bandas: erosão no monte e erosão na memória: “Não há lendas aqui!”, diz-nos alguém respon-
dendo à nossa curiosidade. Mas depois lá vem qualquer coisa, do fundo das noites passadas junto à lareira, ou das longas 
conversas na montanha, para matar o tempo. “A minha avó dizia que havia na serra um sino de ouro, perto do Penedo das 
Cabaças”, lembra o Rui. Mas há quem acrescente: “Na Corga das Cabritas, diz-se que tem uma cabra em ouro! Já lá foram 
com o livro de S. Cipriano, mas só saiu cobras, lagartos e sapos!” A quimera da fortuna, desvelada na evidência do comum. 

 A dado momento, estávamos a atravessar um istmo, que ligava um planalto a outro. “Era aqui que se colocavam 
as pessoas para apanhar o lobo! Ele tinha que passar por aqui, não tinha outro caminho.” O lobo! Montanha e rebanho 
sem lobo, é como Monte sem pedra! Era! Actualmente não é tão frequente avistar o lobo. E logo numa terra onde a obra 
máxima do seu património construído é o Fojo, lá em baixo, próximo da aldeia24. As notícias sobre o lobo são muito 
variadas e contraditórias. Se um informante me diz que há 20 anos se matou na serra um lobo numa batida, outro, com 
acordo de conhecimento dos restantes, fala de uma luta pessoal com o lobo, num passado não muito distante. “Mas agora 
não há lobos verdadeiros”. Este é um dos novos mitos das montanhas. Ouvi-o tanto na Serra do Gerês, como na Cabreira 
ou no Barroso. Os técnicos atestam que os lobos são os mesmos de sempre25. Há a imagem idealizada de um animal que 
ocupou lugar insuperável na memória dos pastores e dos aldeãos. 

inho (outros referem Videirinho); Iteiro d’Ovos (A palavra «iteiro» deverá ser uma corruptela da palavra «outeiro», que designa uma pequena 
elevação de terreno, colina. Em Fafião utilizam esta palavra «iteiro» noutros locais da aldeia, que usualmente se podiam designar por outeiros); 
Numa Sentença do Tribunal da Relação do Porto, de 26.09.2005, aparecem algumas designações diferentes das que recolhemos dos nossos infor-
mantes, Assim, temos os seguintes currais aí referenciados: 
 “No lugar de Fafião e no Norte do lugar do mesmo nome existem terrenos de pasto possuídos pela respectiva comunidade, terrenos  
 que integram o baldio do lugar. Fazem parte desse Baldio os terrenos situados entre as margens do Rio Conho e do Rio Fafião, conhe 
 cidos por Salgueiro, Pinhô, Pousada, Bicos Altos, Amarela, Prado Lã, Vidoeirinho, Iteiro de Ovos, Rocalva, Lagarinho, Porto da Lage  
 e ainda o terreno conhecido por Carvalhal Escuro, este o único situado na margem direita do Rio Conho”.
 23 No passado existiam de facto duas vezeiras de bovinos: uma de bois e outra de vacas. Os bois não eram “bois de vacas”, mas bois de 
trabalho. Dizem-nos que a vezeira de bois acabou há cerca de 30-40 anos, com o fim da utilização dos machos para o trabalho. O fim desta vezeira 
levou ao fim do cuidado dos curros e cabanas da mesma. Existe, no entanto, a vezeira de cabras, que vai para o Monte dos Chãos em Junho, e para 
o Monte de Além, em Julho. Convém também aqui salientar que a população dava tradicionalmente o nome de “gado” aos caprinos e ovinos, e 
o nome de “o vivo” ao gado bovino.
 24 O Fojo de Fafião destaca-se entre os fojos existentes no Norte de Portugal. É constituído por dois grandes muros de pedra que afu-
nilam para uma descida, com término num fosso (o fojo propriamente dito), todo ele revestido em fina pedra. Quando o lobo, no passado, em 
tempos de muita neve, descia à aldeia, passando inclusive para a parte mais baixa, junto ao rio Cávado, juntava-se o povo em grande algazarra, 
impelindo o lobo para o fojo. Terminava a aventura dentro do fosso, onde os aldeões o matavam, antes à pedrada, depois a tiros de espingarda. 
Ainda encontrei na aldeia quem tenha participado nesta caça ao lobo.
 25 Lobo-ibérico (Canis lupus signatus). Há no Gerês uma matilha de lobos bem estudada (cf. Álvares 2002).
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 “Nós chamamos à haste destas flores (...) «carquejos»26. Quando secas, elas servem para pegar fogo. Foi com eles a 
arder que o meu avô conseguiu ver-se livre de um lobo! O lobo seguiu-o sempre, mas não se chegava para o meu avô, porque 
ele trazia os «carquejos» a arder”. No alto das montanhas, a sombra do lobo ocupa-se de alertar os sentidos. Quando a 
manada, no pico da noite, ou noutra altura perde a pacatez e entra em alvoroço, sabe-se que anda lobo perto. “As vacas 
cheiram o lobo e vão ao encontro dele. Chegam a perseguir o lobo! Nessas alturas nem podemos sair da cabana para acalmar 
o gado, pois é muito perigoso. O gado perde-nos o respeito. Ficam tolas!” (António, 47 anos).

 Chegamos ao curro onde está a primeira cabana a limpar por este grupo. Estamos em Iteiro d’Ovos. Enquanto 
ajudamos na recolha de urze para a «cama» da cabana, um dos homens retira do interior desta o «colchão» do ano pas-
sado, que agora arde ali ao lado, como vai acontecer a todos os outros27. Junto à cabana uma nascente sacia a sede de 
todos. Água e fogo, esconjuro de qualquer impureza, numa paisagem a abrir-se até às águas da barragem da Venda-nova!

 Limpa a cabana e feita a «cama», há que seguir, pois a caminhada não terminou. Passamos a Touça, o lugar de 
«Belas Brancas»28. Somos convidados a fazer um pequeno desvio, antes de virar para Rocalva. Num planalto, adjacente ao 
vale do rio Touça, deparamos com uma fonte singular. Uma enorme laje, na sua parte superior, deixava sair do interior, 
por um pequeno orifício, um fio de água transparente! Um milagre para os olhos e uma questão para o entendimento. 
António salta sobre a laje, e logo a água sai em golfadas, em sincronia com o bater dos pés! Comentando o inusitado, lá 
se reparou um pequeno muro mais à frente, que protegia os animais de uma queda certa no vale da Touça.

 Agora era a vez do Curro de Rocalva. Enquanto caminhávamos, a Meda de Rocalva apresentava-se pela nossa 
esquerda, imponente e majestosa. A paisagem do cimo da Serra do Gerês é uma paleta de superfícies rochosas, marcada 
pelo tempo29, de vales rasgados e profundos. O acesso a um dos pontos mais altos da Serra do Gerês é difícil e mostra 
bem as dificuldades dos vezeiros. Quando aqui acontecem acidentes, só a sorte, a coragem e a imaginação encontram 
soluções!30 “Vamos agora para o hotel!”, confidenciam os homens. De tempos a tempos fazia-se ouvir um grito, a ferir os 
contornos da montanha. Uma vez, um dos homens que nos acompanhava, outras, o que seguia mais à frente, soltavam 
gritos de presença ou chamada, virados para o vazio dos vales: “Houuuuuhhh…Houuuuuhhh!”. No passado, podia-se 
receber resposta dos da Ermida, ou de outras vezeiras. Não se estava sozinho na montanha e, para além disso, havia um 
território a demarcar e a defender!

 Entre a Meda de Rocalva e o Penedo Negro tínhamos uma chã verdejante e larga, onde corria um regato fresco, 
bordado a média vegetação. Lá estava a cabana, melhor, as cabanas, pois junto ao casebre tosco e cumeado por lajes, es-
tava uma cabana substancialmente diferente das anteriores. A isto chama-se aqui de hotel!31 Depois de termos realizada 
 26 Como a carqueja, planta subarbustiva, esta é muito usada como acendalha ou combustível, talvez o dar a nome de carquejo aos caules 
secos da brotea se faça por associação.
 27 Quando se atinge uma cabana o trabalho consiste em limpar do interior os restos vegetais que ali ficaram do ano anterior e colocar 
uma nova camada de «mato», composto por urze, carqueja e brotea. Da urze só se retira a parte mais recente das hastes, para que a «cama» fique 
boa. Várias vezes ouvimos reparos para não apanharmos urze muito lenhosa, caso contrário o corpo é que iria pagar. Quando chegavam os pas-
tores da vezeira a uma nova cabana, apanhavam erva/palha, para o «lençol», ou parte superior mais confortável. Nos dias de chuva, mesmo que 
não tivessem oportunidade de apanhar erva seca, pelo menos já tinham esta camada vegetal ali colocada.
 28 Talvez não seja estranho ao nome o filão de quartzitos aqui evidente, que deixa por todo o lado espelhada a brancura.
 29 Os geógrafos (cf. Medeiros 2005: 169-176) voltam com particular interesse para esta zona do Gerês, onde descobriram «circos» e 
«moreias» que comprovam terem aqui existido glaciares. Apesar das características próprias do Gerês, que dificultam a verificação desta glacia-
ção, como a homogeneidade litológica, os declives muito fortes e a “elevada torrencialidade pós-glaciária, favorecida pela elevada precipitação, 
fortes declives e degradação antrópica da vegetação” (Ibidem 170), foi possível verificar as «moreias» resultantes das acumulações dos depósitos 
glaciares. No curral de Rocalva temos um exemplar de «moreia» (Moreira & Ribeiro 1991; Peixoto 2008).
 30 Contaram-nos que no ano anterior (2005) tinha morrido uma vaca no monte, de acidente. A única solução foi desmanchar a vaca lá 
em cima, e depois transportar a carne em sacos para a aldeia. Também um homem que estava na vezeira, juntamente com duas senhoras da famí-
lia, se sentiu mal. Elas usaram o telemóvel para avisar do sucedido. Da aldeia pediram socorro ao Parque do Gerês, que enviou um helicóptero 
para o resgatar da montanha. O uso actual do telemóvel é frequente e deixa de alguma forma tranquilos aos que ficam na aldeia com o que possa 
acontecer na montanha.
 31 A cabana nova foi construída em forma rectangular, encostada a um penedo (que perfaz a parede norte), muito próxima daquela 
que era utilizada anteriormente e ainda hoje existe. A razão para se construir uma nova cabana foi, disseram e nós podemos verificar, o facto da 
anterior ser muito húmida e deixar entrar água. A nova cabana tem uma cobertura em folhas de zinco. Trata-se de uma «modernidade» só aqui 
permitida. Em algumas cabanas cobertas por enormes lajes ou penedos superou-se a infiltração das águas da chuva colocando cimento entre 
as juntas de pedra. Na parte de fora da cabana encontramos uma mesa de pedra e bancos, protegidos por um muro exterior que não permite 
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as tarefas costumeiras, sentamo-nos debaixo de um frondoso carvalho, resguardo de tantas conversas entre pastores. 

“Aqui passamos o tempo a falar de tudo ou estamos calados a olhar para os animais. Temos tempo para tudo. A comida, por 
vezes é boa, outras nem tanto. O que é normal comer é massa, com qualquer coisa, pois aguenta sempre um pouco quando 
esperamos pelos que vêm para cima”32 (António, 47 anos).

 A cada cabana, cada fartote de água! Mas aqui, em Rocalva, quando procurávamos a fonte, foi-nos indicado o 
regato: “A água é do melhor que há! Não tenha receio!” Nós bem me lembrávamos dos tempos de criança e da água bebida 
dos regos, no monte! Mas passou-se tanto tempo com a água das torneiras e de garrafa e com os cuidados de uma higiene 
civilizadora, que agora olhamos com relutância para aquela água, onde poisam os mosquito e sabemos lá o quê! Mas não 
há fidalguia que vença sede de deserto! Baixar a cabeça ao viço e seiva da terra é fazer parte dos elementos de uma na-
tureza que, a momentos, julgamos estranha e distante. “Quando a vezeira aqui chegar, a erva já vai estar um pouco seca e 
muito alta. Assim é que ela está linda!”. Aquele prado em frente à cabana é um jardim de que se desconhece jardineiro. Um 
oásis entre penedias e rochas, que apazigua a alma e refresca o ânimo dos aventureiros por cimos tão agrestes e vazios.

 Começamos agora a descer para o vidoeirinho, curral e cabana que tratamos para completar a tarefa que foi co-
metida a este grupo. Lembrando a escassez de vegetação próxima ao curral e passando ao lado de abundante e boa urze, 
lá se foi colhendo material para a «cama» do vidoeirinho. Esta cabana era cercada por um pequeno muro que tem no seu 
interior um vidoeiro33. O quintal da casa cuidava-se para uma sombra protectora. Mas por pouco não surgia a tragédia! 
A fogueira foi colocada muito próxima da cabana e o fogo quase queimava as frescas folhas da árvore. 

 Estava na hora de regressarmos a Prado Lã, onde o restante grupo ficou a reconstruir a cabana, para comermos a 
refeição da festa. Pelo caminho orienta-se uma água, alinha-se uma pedra ou corta-se um arbusto a impedir a passagem. 
Deparamos com um muro de pedras, sobre o qual, numa falha, saltamos. Os «Portelos»34 limitavam o tempo e o espaço, 
cedendo o caminho conforme a economia do pasto, a ordem do “elemento do acordo”, ou a vontade do vezeiro. Arru-
mada a última pedra, seguimos.

 Ao fundo, vemos os restantes compartes em descansada sesta. Sobre o grande penedo alongam-se corpos dor-
mentes e saciados. É a nossa vez de pousar sobre a toalha de granito o farnel preparado na véspera. Este é o momento de 
convívio por excelência! Das mochilas saem frangos e chouriças, bolinhos de bacalhau e toda a gastronomia de festa e de 
celebração, a que não falta abundante vinho para regar tão lauto banquete. Olhando para o alimento disponível e para o 
consumidor, o que salta à vista é uma desmesura a suplicar a partilha. Mas esta é apenas uma obrigação no desejo e na 
convicção, pois ninguém é capaz de comer o que trouxe, quanto mais comer o que o vizinho oferece! Grande é a serra, 
largo é o espaço, abundante é a comida! Não há como fugir a este equilíbrio de forças e à sensação de haver-se cumprido 
uma missão: homens e natureza conhecem-se e sabem que, mesmo no meio das dificuldades, a superação pertence ao 
divino.

o acesso dos animais. Note-se que o conforto interior não é muito diferente do das outras cabanas, a não ser o facto de esta ser mais alta, o que 
permite estar de pé no seu interior.
 32 Os vezeiros vão para a montanha normalmente em número de dois, sendo que um deles não pode ter menos de 12 anos e o outro de 
18 (ao mais novo era por vezes dada a missão de comunicar à aldeia algum incidente ocorrido na montanha). Normalmente pertencem à mesma 
casa. O tempo que aí permanecem tem a ver, como já dissemos, com o número de vacas do casal. Quando sobem levam alimentos para cozinhar 
para os dias que aí vão passar e para os vezeiros que irão jantar com eles no dia em que os vão substituir. É porque não sabem as horas certas em 
que chegam os substitutos que cozinham a massa, pois esta espera cozinhada muito tempo. Depois do jantar (ceia), os que lá estavam, podem 
regressar ou vir só no dia seguinte. Entre os nossos entrevistados surgiam lembranças de grandes jantaradas à volta de um frango ou chouriça 
bem condimentadas e acompanhadas por abundante vinhaça. Competia ao que subia levar o vinho! Com as novas regras, aprovadas em 2011, 
os vezeiros já não permanecem na montanha durante a noite, o que alterou profundamente as regras quanto à substituição e à gastronomia.
 33 Ao longo dos curros os homens tiveram sempre palavras e cuidados para as árvores ali plantadas e protegidas por muros à sua volta, 
não fosse qualquer vaca apreciar as folhas e os ramos do carvalho e do vidoeiro. Umas vezes com mais sucesso que outras, lá tentavam os pastores 
deixarem uma sombra e uma verdura que acalmasse a solidão das pedras. A tradição de plantar árvores levou a que actualmente a Associação 
dos Baldios promova campanhas públicas organizadas de arborização dos currais.
 34 Os «Portelos» são muros de pedra ou simples cancelas de madeira em gargantas apertadas que impedem o gado de passar para o 
prado seguinte (malhada) sem antes consumir a erva do prado em que estão. Desta forma, consegue-se regular a utilização dos pastos durante 
todo o Verão, tendo em conta o tempo e o alimento disponível. Há, portanto, uma gestão do espaço e um controlo da sua utilização.
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 No meio desta fartura e deste ritual de comensalidade, viramo-nos para a sandes de queijo e um iogurte líquido. 
Nunca nos sentimos tão fora do grupo, tão estranhos como agora! Cedo ao convite, respondendo ao que me oferecem, 
tentando entrar nesse jogo desigual de solidariedade. Ao lado, a cabana reconstruída deixa transparecer a frescura da 
terra arrancada recentemente. Dentro de pouco tempo será todo verde, aquele cone que cobre o casebre. Os homens 
entram em despiques que só a masculinidade conhece. Um mais jovem prende, pelos braços e tronco, um companheiro 
com cerca de 50 anos, colocando-se por detrás dele. Este defende-se e invoca tempos em que “a coisa seria de outra 
forma…”. Um dos jovens, com verdadeiro sentido de humor, faz críticas e comentários de provocação a outro, mais 
comedido e sem tanta capacidade ou experiência argumentativa. “Tu és da cidade! És fidalgo. Ao R. não falta riqueza…”, 
responde alguém em socorro do mais tímido ou desajeitado. O riso e a alegria de trazer para o debate assuntos particu-
lares de namoricos e aventuras transformam o grupo em alma da aldeia. Ali estava grande parte da força viva da aldeia; 
ali estavam os herdeiros de memórias e vidas, que fizeram destas montanhas um espaço fundamental para a sua sobre-
vivência. A Vezeira luta contra a adversidade de um tempo que não só a não compreende, como a julga inútil. Aquele 
grupo em convívio sobre o penedo era a resposta e a razão do valor que ela teve no passado e ainda tem no presente.

 Mais trabalhos esperavam àqueles homens para o resto da tarde, durante a descida. Eram os últimos pormenores 
de um roteiro que se queria preparado e limpo de empecilhos. Nós tínhamos que regressar a casa e despedimo-nos ali 
mesmo. Descemos acreditando acertar o caminho pelas «mariolas». Quando paramos junto à ponte do rio Fafião e ol-
hamos para a montanha que deixáramos nas costas, sentimos que estávamos no limite máximo das nossas capacidades 
físicas! Neste dia, a vezeira de Fafião havia-se cumprido!

A Vezeira e o comunitarismo: qual o sentido de “crise” para estas práticas?

 A Vezeira de Vacas de Fafião, como vimos, é uma das raras vezeiras que resistem no Norte de Portugal. Fafião é 
também uma das poucas aldeias das freguesias do concelho de Montalegre (e do Barrosos em geral) com Boi do Povo. 
E é a única que preserva a tradição ancestral de ele pertencer ao povo, pois o Boi de Covelães retoma uma tradição 
através de um pequeno grupo de proprietários. Na fronteira entre o Barroso e o Minho, a freguesia de Cabril, a que 
pertence a aldeia de Fafião, é uma das mais espectaculares a nível paisagístico. Mas a agricultura, aqui, é tão difícil como 
em todo o Barroso! Esta prática da vezeira impõe-se como tradição pastoril, dada a escassez de pasto e de reservas de 
palha, de feno, por altura das sementeiras e cultivo do milho, com forte implantação nesta zona. Estamos perante um 
sistema de produção paleotécnico (Wolf 1976), que repete práticas ancestrais e quase sempre os mesmos produtos. Só a 
introdução dos tractores alterou a necessidade do «boi de trabalho», fazendo desaparecer a sua vezeira. A única racio-
nalidade económica, para além da necessária subsistência e da negociação social, é a que determina a criação de gado 
para venda. E até aqui os agricultores de Fafião se sentem enganados pelos intermediários, que se valem dos problemas 
(supostos) de mercado para comprar o gado a preços muito baixos, apesar da carne destas vacas cachenas e barrosãs ser 
muito apreciada e valorizada. A proximidade da montanha e a disponibilidade dos baldios possibilitou uma rotação no 
fornecimento de forragens para os animais. A relação com a montanha impõe-se e é um registo incontornável da iden-
tidade de Fafião. 

 O que queremos realçar com este trabalho na comunidade de Fafião são três aspectos: O carácter comunitário da 
Vezeira e do «Boi do Povo»; a manutenção de uma economia agrária baseada em processos técnicos e produtos arcaicos, 
quando pensados dentro da economia produtiva actual; a relação da aldeia com a montanha e os valores ecológicos e 
técnicos associados. Da conjugação destes três elementos temos uma comunidade que organiza o seu mundo e constrói 
a identidade numa percepção clara quanto às fronteiras e exigências, tanto do espaço como das relações sociais.

 Não se pretende aqui questionar o discurso sobre o significado e abrangência do termo «comunitarismo», com 
fortes tradições na etnografia portuguesa (Dias 1981; Fontes 1977, Brito 1996, etc.). Assumindo um sentido crítico do 
mesmo (cf. Godinho 2006: 83-87; O’Neill, 1982, 1984; Redfield, 1956; Guerreiro 1981), não podemos fugir a estas duas 
expressões comunitárias, que são o «Boi do Povo» e a vezeira. Uma e outra tradição se relacionam com a cultura local e 
o espaço ecológico. As aldeias transmontanas, por força da sua implantação no terreno e características arquitectónico/
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urbanísticas, possibilitam uma proximidade física e social, fundadas em relações de reciprocidade e de vizinhança muito 
complexas. Temos também aqui um sistema camponês onde existem relações sociais assimétricas (O’Neill 1984), marca 
da estrutura social camponesa (Cutileiro 1971).

 A prática da vezeira esta intimamente ligada ao sistema social camponês. Se bem que Wolf (1976) o distingue 
do sistema primitivo pela criação de excedentes, transferidos para uma classe dominante, que com eles asseguram o seu 
próprio nível de vida e o daqueles que não são possuidores de terra, pela troca de determinados bens e serviços, o que 
é certo é verificarmos neste sistema camponês uma complexidade e variedade de relações que, dificilmente, podemos 
reduzir a este esquema. Assim, tanto podemos encontrar um sistema de propriedade hierarquizado ou diferenciado, no 
que respeita às quantidades e qualidades da terra, de que a herança é salvaguarda, como temos tipos diferentes de acesso 
à terra, que passam à margem da propriedade privada, como sejam as formas de arrendamento e de parceria, regime de 
compartes para águas, terras moinhos, fornos, vezeira, etc.

 No nosso caso, não se podia falar da vezeira sem falar dos baldios, uma propriedade comunal de todos os que 
residem num determinado lugar ou com limites relacionados com esse lugar ou freguesia35. Os baldios passaram em 
Portugal por situações muito conturbadas nos últimos decénios, tendo em conta a ancestralidade deste tipo de proprie-
dade36. Os baldios não podem ser alienados, mas foram usurpados, no uso e posse, umas vezes por privados, residentes 
nos próprios locais, e que por direito próprio poderiam usufruir dos mesmos, mas que não se quiseram sujeitar às regras 
estabelecidas pela Assembleia de Compartes; ou pelo poder central, como aconteceu, durante o Estado Novo37, com 
os programas de florestação da Direcção Geral de Florestação e da Junta de Colonização Interna, com consequências 
negativas relevantes para as pessoas de muitas aldeias do Barroso (cf. Fontes 1977: 83-84)38. O distrito de Vila Real (cf. 
 35 Os baldios são assim definidos pelo Ministério da Agricultura:
 “São baldios os terrenos possuídos e geridos por comunidades locais, sendo que comunidade local é o universo dos compartes. Compartes,  
 são os moradores de uma ou mais freguesia ou parte delas que, segundo os usos e costumes, têm direito ao uso e fruição do baldio.
 Os baldios constituem, em regra, logradouro comum, designadamente para efeitos de apascentação de gados, recolha de lenhas ou de ma- 
 tos, de culturas e outras fruições, nomeadamente de natureza agrícola, silvícola, silvopastoril ou apícola.
 Os actos ou negócios jurídicos de apropriação ou apossamento, que tenham por objecto terrenos baldios, bem como da sua posterior trans 
 missão, são nulos, excepto nos casos expressamente previstos na legislação em vigor. Esta anulabilidade abrange a apropriação, por usu 
 capião, de terrenos baldios. Aos equipamentos comunitários, designadamente eiras, fornos, moinhos e azenhas, usados e fruídos e geridos  
 por uma comunidade local, aplica-se (com as necessárias adaptações) o mesmo regime jurídico dos baldios”.
 36 Jaime Gralheiro (1990) considera existirem, pelo menos, quatro fontes, ou origens, dos baldios: “aqueles que foram atribuídos, ou 
reconhecidos, nas escrituras de aforamento de concessão, doação ou aforamento aos grupos de cultivadores pelos reis e grandes senhores da terra”.
 37 Durante o período do Estado Novo, verificou-se uma acentuada vontade política de acabar com este «anacrónico» regime de proprie-
dade. De facto o Código Administrativo aprovado em 31-12-1940, veio definir, classificar, bem como afirmar qual o regime de aproveitamento 
dos Baldios, nos seus art. 388.º a 403.º. Tratou-se, segundo alguns autores, da derradeira tentativa de acabar com os Baldios. Porém, esta tentativa 
foi sensivelmente mitigada – quiçá, pela previsível resistência das populações que iriam ser espoliadas –, pelo disposto no art. 390.º, que os clas-
sificava, quanto à sua utilidade social e aptidão cultural, em: baldios indispensáveis ao logradouro comum; baldios dispensáveis de logradouro 
comum e próprios para cultura; baldios dispensáveis de logradouro comum e impróprios para cultura.  Deste modo, os Baldios que fossem 
dispensáveis de logradouro comum eram facilmente desamortizáveis. A Revolução de 74, vem alterar de forma radical este tipo de apropriação 
de baldios, devolvendo-os aos seus históricos possuidores e reconhecendo o seu direito inalienável sobre os baldios. De facto a Constituição de 
1976, no seu art. 89, veio consagrar os baldios como “ bens comunitários com posse útil e gestão das comunidades locais”. E, mais concretamente, 
os Dec – Lei nºs 39/76 e 40/76 de 19 de Janeiro, mais conhecidos por Leis dos Baldios, definem o que se considera Baldios e promove-se a sua 
entrega às comunidades que deles venham a fruir; declara, ainda, anuláveis a todo o tempo os actos ou negócios jurídicos, incluindo a usucapião, 
que tenham como objecto a apropriação de baldios ou parcelas de baldios por particulares, bem como todas as subsequentes transmissões. Assim 
se pôs termo à violação, durante décadas, do direito das populações ao uso e fruição dos seus Baldios. Por último refira-se que as supracitadas 
Leis cometeram aos órgãos de gestão do baldio, a responsabilidade de requererem a restituição da posse das parcelas de terrenos inseridos nos 
limites dos Baldios. Neste momento aplica-se aos baldios o regime jurídico definido na Lei nº 68/93, de 4 de Setembro, e na Lei nº 89/97, de 30 
de Julho.
 38 “Entre 1938 e 1950, os dois organismos (Direcção Geral dos Serviços Florestais e Aquícolas e Junta de Colonização Interna) toma-
ram posse de todos os terrenos comunais do Barroso, ou seja, de dois terços da região (Caldas 1991; Silva 2003). Reflorestaram mais de metade, 
um terço continua a servir de pastagem e a fornecera a cama para os animais: o resto (14%) foi principalmente cedido a proprietários privados 
e cultivado. Por um lado, as parcelas foram distribuídas a pequenos agricultores, por outro lado utilizaram-se essas terras para instalar sete 
colónias comportando quintas uniformes e relativamente grandes” (Freund 1970: 99). A florestação colocou entraves ao uso do pastoreio nos 
baldios e à extinção de algumas vezeiras. Os planos de colonização também vieram a revelar-se ineficazes com o tempo (Caldas 1991, 530). Na 
actualidade estas colónias, devido à emigração e envelhecimento da população, praticamente abandonaram o cultivo das terras. Na Serra do 
Gerês o Estado começou a usurpação dos baldios no final do século XIX (1889), retirando às populações cerca de 10.000 hectares. Política que 
foi posteriormente incrementada nos referidos anos 40. Alguns autores viram numa boa exploração dos baldios (que em Portugal eram cerca 
de 400.000 hectares) a oportunidade para uma politica florestal sustentável (Coelho 2003),  ou para uma boa defesa contra os fogos florestais 
(Bento-Gonçalves et al. 2012).
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Lima Basto 1942) era um dos que mais baldios tinha (844), sendo o que albergava a maior extensão de área comunal 
(107.005,1323 ha). Podia-se avaliar a importância deste tipo de propriedade se tivermos em conta que os baldios ocupa-
vam cerca de 25,5% da área total. No Barroso, uma parte do distrito, a área baldia corresponderia a dois terços desse total!

 A área onde se faz a vezeira em Fafião é uma área baldia de pastagem comum, gerida pela Conselho Directivo dos 
Baldios. A florestação do primeiro terço do percurso de subida à Serra do Gerês revelou-se economicamente problemáti-
ca, pois o difícil acesso a essa floresta torna economicamente inviável a sua exploração. Recentes caminhos/estradas na 
montanha mereceram críticas de ecologistas que preferem a defesa da Serra do Gerês. Os locais explicam a necessidade 
destes caminhos na dificuldade do combate aos incêndios, que nos últimos anos afligem também estas montanhas. Na 
área florestada só temos um curro e uma cabana, a do Salgueiro. Todo o restante percurso da vezeira faz-se em áreas de 
pastagem não florestadas. Os membros da vezeira têm plena consciência do valor e dos direitos sobre o baldio, como ver-
ificamos no caso, já anteriormente referido, da questão levantada em Tribunal pelo uso indevido do mesmo. Este sistema 
de propriedade atenua as desigualdades sociais, pois só os proprietários com terras em número significativo (tendo em 
conta o contexto local) poderiam dispor de reservas de forragens para o gado vacum. A disponibilidade dessas reservas 
é um dos elementos de grande distinção social, permitindo aumentar o número de vacas, sinal evidente de riqueza. Com 
a vezeira no baldio, não é somente a divisão do trabalho de pastoreio que facilita este investimento, é também o facto de 
dispor de pastagens comunais que permite ter, aos mais desapossados, pelo menos, uma vaca, idealmente duas, no pas-
sado, para servirem como força de tracção. Mesmo no tempo em que haviam os bois de trabalho, estes eram possuídos 
somente pelos proprietários mais abastados. A partilha dos bois e das vacas para o trabalho, para nomeadamente «fazer 
parelha», era a ocasião propícia para a reciprocidade e a prestação de serviços. A reciprocidade no trabalho por ocasião 
das sementeiras e das colheitas era passível de ser reposta por qualquer um, directamente ou por delegação de um caba-
neiro. Já o mesmo não acontecia com o gado de trabalho.

 O gado vacum constitui a riqueza mais significativa para o campesino. No Norte de Portugal o número de vacas 
na posse de um lavrador significava o seu estatuto social e o grau da sua riqueza. A morte de uma vaca era uma tragédia 
familiar. Se bem que o porco é um elemento fundamental para a economia familiar, não se compara ao gado vacum no 
que diz respeito a atribuição de prestígio e ao serviço enquanto força de trabalho. A substituição dos bois de trabalho 
pelas vacas é já uma decisão da gestão de recursos necessária tendo em conta a disponibilidade de alimentos e os bene-
fícios/custos daí decorrentes.

 As novas tecnologias agrárias e a introdução do salário alteraram significativamente as relações sociais campesi-
nas, sem que as exigências de reciprocidade tenham perdido de todo o seu papel e significado. Dada a escassez de 
mão-de-obra e o valor exigido pelo assalariado rural, voltam a estas comunidades, que vivem na ficção de uma autono-
mia relativa, as velhas práticas de reciprocidade, agora mitigadas pelas exigências da sociedade envolvente, que as do-
mina economicamente e onde se vai buscar parte significativa do rendimento. Esta reciprocidade faz-se nos serviços, na 
prestação de trabalho por elementos do grupo familiar, algumas vezes doméstico, que têm noutros empregos e noutros 
locais a sua fonte de rendimento. Ao tipo ideal de sociedade camponesa definido por Mendras (cf. 1978: 14-16) devemos 
contrapor uma sociedade onde à importância do grupo doméstico, às relações internas de interconhecimento, se acres-
centa a prestação de serviços no grupo familiar, não necessariamente coresidente, e por pessoas que prestam este ser-
viço em regime de complementaridade, sustentando, em plena contradição, a suposta autonomia da comunidade e sua 
autarcia económica, numa ficção que permite a manutenção das práticas tradicionais. Os participantes na vezeira estão 
nesta situação. E ela só é sustentável dentro da lógica de uma memória social, património herdado, onde se investem 
sentimentos nem sempre claros, pois eles são mais assumidos pelos participantes que escapam à figura tradicional do 
camponês.

 Provavelmente é tempo de se redefinir o sentido de camponês. Ele havia nascido dos primeiros estudos etnográ-
ficos sobre as sociedades camponesas nos anos 40 (Chayanov 1966 [1923];Warriner 1939; Arensberg & Kimball 1940; 
Guillaumin 1942; Dias 1981a [1948], 1981b [1953]; Loomis & Beegle 1950; Redfield 1956) e da sua sistematização nos 
anos 60/70 (Wolf 1976 [1966]; Mendras 1970, 1978 [1976]; Rambaud 1976; Stahl 1979). Trata-se de um novo objecto 
de investigação, depois do estudo do «selvagem» e da afirmação do agricultor da sociedade industrial. O modelo de 
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então – “é o facto de pertencer a uma sociedade camponesa que identifica o camponês, e nada mais” (Mendras 1978: 
15) – já permitia que se olhasse para a sociedade camponesa como uma sociedade complexa, comprometida entre a 
relativa autonomia do grupo doméstico, a fraca especialização e as possíveis exacções exigidas. Na sociedade camponesa 
entrava tanto o que trabalhava a terra, como o artesão, comerciante e o notável. O que sobressai, entre as possíveis com-
binações de preponderância de uma ou outra das suas componentes, é uma particular visão do mundo (Cabral 1986). 
Conjugam-se ocupações agrárias com «profissões»39 industriais ou de serviços, pois a «casa» tem mais exigências para 
além do salário, como sejam as sociais. É nesta «visão do mundo» que podemos entender as implicações da herança, das 
práticas costumeiras, da importância para a manutenção da casa familiar de ocupações e práticas sem clara racionalidade 
económica40, mas com significado e efeito notório na qualidade de vida dos seus membros.

 A manutenção do mundo camponês acontece em zonas onde a relação com a economia de mercado é extrema-
mente precária e sujeita a dependências dificilmente controláveis, provocando a insegurança e instabilidade das estru-
turas familiares. As grandes mutações sucedidas na parte final do século XX e consequentes migrações, abalaram para 
sempre o mundo rural português. No entanto, ele permaneceu como refúgio para o regresso do emigrante (que quando 
bem sucedido nele investiu grande parte dos seus proventos) ou como retaguarda para o incipiente operário de um mun-
do industrial que tinha dificuldades em substituir o agrário. Resguardo de um imaginário e de tradições profundamente 
enraizadas, o mundo camponês, enquanto mundo baseado numa economia rural, faliu substancialmente, ora porque 
não se adaptou às regras e sistemas de produção de mercado (por razões tecnológicas, de estrutura agrária e física ou falta 
de especialização41), ora porque foi sangrado pelo abandono das populações, de que é exemplo máximo as emigrações 
dos anos 60, que deixaram a terra nas mãos das mulheres, crianças e velhos (Brettell 1991). Estas duas realidades são 
actualmente as que definem o mundo do Barroso. E é por isso que a «visão camponesa» que hoje prevalece nesta região 
insere tanto a economia agrária precária, a diversidade de ocupações, como uma relação entre o imaginário tradicional 
e a experiência das migrações. O mundo camponês barrosão integra e gere todas estas pertenças e simbologias.

 Se o Boi do Povo se diferencia de outros usos do boi, como sejam os de tracção nas lides agrícolas, ele, no Bar-
roso, encontra na simbologia que o associa à comunidade o seu papel mais determinante. A propriedade pública ou 
comunitária do «Boi do Povo (daí a sua designação) faz dele o elemento agregador de funções económicas e simbólicas 
(enquanto inseminador de uso comunitário e elemento de coesão e identidade nas chamadas «chegas de bois»). O in-
teresse comunitário na manutenção de um boi inseminador para toda a aldeia compreende-se dentro de uma lógica de 
racionalidade económica e de selecção da espécie, dado haver uma criteriosa selecção na escolha do «Boi do Povo». A 
aferição desta escolha era validade pelas qualidades demonstradas na «chega de bois». O melhor macho lutador seria, 
consequentemente, o melhor fecundador! A riqueza e subsistência da aldeia estava assegurada nas qualidades do boi, 
pois toda a economia pastoril, onde o gado vacum era preponderante ao nível de rendimentos, se cruzava entre a fecun-
didade da terra e dos animais e o mundo simbólico/mágico das chegas. A actividade económica e o mundo lúdico eram 
realidades da mesma visão do mundo barrosão e complementavam-se necessariamente.

 Em Fafião o «Boi do Povo» conservava esse valor económico. A partilha do boi e dos baldios seriam as práticas 
públicas com maior significado comunitário e herdeiras de um mundo simbólico de referência identitária. A não uti-
lização do Boi actual em chegas podia levar a supor a perda desse significado lúdico-simbólico referido anteriormente. 
No entanto, ainda hoje as características do boi não são unicamente analisadas na condição de fecundador, mas também 
como espécime de porte significativo e de qualidade estética notória. As várias referências ao boi ao longo do percurso 
e o empenho que todos colocavam na análise das suas características reforçam a pertença ao grupo e o significado que o 
mesmo tinha para ele.

 39 Inserimos aspas na medida em que a ocupação profissional raramente é vista como a única a definir a pertença social, no que se refere 
ao trabalho.
 40 Quando aqui nos referimos a racionalidade económica queremos afirmar sem qualquer aferição de lucro, na perspectiva de uma eco-
nomia de mercado, na relação entre custos e benefícios meramente económicos. Isto porque existe sem dúvida uma racionalidade efectiva nestes 
comportamentos, que ultrapassam o meramente económico. E podemos afirmar que, somando todos os elementos implicados, encontramos 
também aí benefícios económicos, no acesso a produtos de qualidade e variedade incontornáveis.
 41 Veja-se como actualmente essa competitividade é possível pela especialização na fileira do leite em algumas zonas do país.
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 O facto de haver um dia marcado para a subida da vezeira, no qual um elemento de cada casa dos compartes 
deveria estar presente ou fazer-se representar, reforça este sentido comunitário na distribuição das tarefas de limpeza 
das cabanas. O trabalho que vimos fazer podia muito bem ser realizado pelos pastores que, durante o tempo da vezeira, 
se encontrassem na serra por ocasião da mudança para curros diferentes. É certo que nem todos os dias são favoráveis à 
limpeza das cabanas, pois exigia-se tempo seco para recolher os vegetais a colocar na «base» da cama. No entanto, isso 
podia ser programado, conforme se percorre a montanha. Foi-nos dito que a palha mais fina e que servia para completar 
a cama era colocada pelos pastores no dia em que chegavam às cabanas! Sendo assim, o que nos parece importante não 
é o trabalho que neste dia da subida da vezeira se realiza, mas o significado de estarem todos juntos e de os encargos 
serem partilhados por todos, como havendo necessidade de fomentar a relação de toda a comunidade com o espaço e de 
celebrar esse espaço, percorrendo-o todo numa jornada. Desta forma não só se afirmava a «posse» e o direito sobre este 
espaço, como se introduziam os novos membros (os mais novos) no conhecimento e exploração desse espaço.

 A refeição do almoço e o convívio que lhe seguiu não podem estar desligados deste sentimento de pertença e de 
comunhão, pontuado pela afirmação de um individualismo a diferenciar os componentes do grupo. Juntos no cimo da 
laje que domina a cabana de Prado Lã, há contudo uma dispersão por cada recanto da mesma. Cada um volta-se para 
a mochila onde carrega a refeição, dispondo à sua volta a variedade de alimentos que trouxe. Só quando estão mais do 
que uma pessoa da mesma casa (como foi o caso de um homem com os dois filhos), é que se organiza um grupo à volta 
do mesmo repasto. O que sobressai imediatamente é a quantidade de alimento disponível, bem como a sua variedade! 
Nenhum dos presentes tinha possibilidade de consumir tudo o que carregou consigo! Esta superabundância alimentar 
sublinha tanto a importância do momento em questão, como outras dimensões que importavam respeitar. Cada casa 
esmerou-se em proporcionar ao seu «homem» da vezeira o melhor e a quantidade suficiente (!), que não o obrigasse a 
pedir alimento ao vizinho, permitindo, antes, ter um gesto de partilha ou oferta, celebrado por todos, mesmo que sem 
realização efectiva, dada a não necessidade manifesta. Ficava-se pela capacidade de propor a reciprocidade, o que era 
suficiente para a manutenção do compromisso. A abundância dava suporte ao significado do dia, ao mesmo tempo que 
sublinhava o jogo das relações sociais da aldeia e permitia a manutenção da honra de cada casa. Mas a refeição é mais 
do que o consumo dos alimentos. É a oportunidade para os «homens» trocarem palavras e gestos de provocação ou de 
cumplicidade, incluindo neles, preferencialmente, os mais jovens. Com os estômagos calados pela satisfação, há agora 
um período que conjuga o descanso, aproveitado principalmente pelos mais velhos, com os jogos de palavras e algumas 
«lutas» corporais, de que os mais novos aproveitam. Este «brincar», agarrando o corpo, prendendo as mãos, simulando o 
domínio, ao mesmo tempo que se chama para a conversa situações conhecidas de todos e comentadas ironicamente pe-
los mais velhos (apesar de alguns destes demonstrarem uma postura não permissiva a demasiadas cumplicidades, como 
que gerindo os limites da acção) constrói um «corpo» e afirma uma pertença aos presentes. Já são poucas as actividades 
da aldeia onde o grupo dos homens se pode manifestar com consciência de si mesmo. Provavelmente a subida da vezeira 
é uma das oportunidades para afirmar o grupo que garante a sobrevivência do espírito de vizinhança e de unidade.

 O ritual da subida da vezeira coloca um outro tipo de questões que têm no campo do ecológico e da identidade 
os seus pontos de referência. Há gerações que a Vezeira percorre pela Serra do Gerês um percurso que está estabelecido 
e que é conhecido pela maior parte dos vizinhos de Fafião. Poucos serão os habitantes desta aldeia que não tenham ido, 
pelo menos uma vez, a uma das cabanas da vezeira. Trata-se de um território familiar, por mais inóspito e difícil que se 
apresente para os seus praticantes.

 Em Fafião a vezeira percorre terrenos baldios, entre Maio e finais de Setembro, passando de curral em curral, 
onde se situam as cabanas para os pastores pernoitarem. Os sistemas de vezeiras42 eram diferentes de terra para terra, 
quando elas existiam um pouco por todas as aldeias do Barroso. Havia, inclusive, outros sistemas de transumância do 
gado, como por exemplo os que estavam regidos pela rotação dos pastos de Verão e de Inverno. No Verão os gados e as 
pessoas iam para as «brandas»43, deixando por alguns meses as «inverneiras». Toda a aldeia de montanha tinha as suas 
 42 Tendo em conta a tipologia do gado, a propriedade e número de animais, o tempo de guarda, se vinham pernoitar na aldeia ou não, 
caso o destino fosse longe ou próximo da aldeia. O pastorear do gado, próximo ou longe de casa, influenciava muito a relação que se estabelecia 
entre os diferentes grupos e nas competições entre os diferentes lugares (Reboredo 2002).
 43 Em Castro Laboreiro, talvez o único lugar onde ainda há pouco tempo (anos 90) se fazia esta transumância entre «inverneiras» e 
«brandas», também ouvi de um informador, o termo «veranda» que me justificava estar ligado a Verão.
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«inverneiras» e as suas «brandas», tendo-se inclusive algumas das «brandas» autonomizado, como é o caso da Gavieira 
em relação ao Soajo, em Arcos de Valdevez. No caso de Fafião, não se pode falar de uma transumância da aldeia, mas dos 
seus gados, principalmente o vacum. A distância a que estava a vezeira do centro da aldeia marcava o grau de entreajuda 
necessária para o seu sucesso, ao mesmo tempo que alargava o espaço de influência da aldeia, colocando na sua prática 
e no seu imaginário todo o alto da montanha do Gerês.

 Importa aqui retomar a definição de Michel de Certeau sobre «espaço»: “espaço é um lugar praticado” (Certeau 
1990: 173). Certeau constrói o seu significado de «espaço» em relação com o de «lugar», colocando neste a estabilidade 
das coexistências, a ordem do que é «próprio», ou seja, as coisas e o lugar confundem-se enquanto existentes em relações 
ordenadas e distintas. Já o espaço vive da imponderabilidade do que é possível da sua prática, em acções (operações) que 
têm uma orientação em variáveis direcções, temporizadas, circunstanciadas, por múltiplos programas, onde estão tanto 
a proximidade contratual como a acção conflitual. É a prática, o tempo, a circunstância e as relações implicadas que de-
finem o espaço. Assim, só o espaço tem dimensão antropológica e só a espacialidade pode ser estudada como capaz de 
transmitir sentidos e vivências culturais (Campelo 2010, 2013).

 Há aqui uma clara relação do espaço com o mundo cognitivo, sendo que o meio material (espaço) permanece 
como lugar de referência e de estruturação das actividades do espírito. Da estabilidade do lugar à criatividade da prática 
do espaço, os actores sociais ocupam e dominam o espaço, familiarizando-se com os elementos naturais e culturais 
nele inscritos e interpretando-os em função das imposições e conveniências, tanto do meio físico como da vida social 
(Campelo 2010). É aqui que o valor e a defesa do espaço ecológico se revelam de suma importância. As sociedades estão 
intimamente ligadas ao ambiente para garantir a sua subsistência (Dahl 1993; Atkins 1998), sendo que a valorização 
do espaço ecológico e sua preservação se revelam fundamentais para o desenvolvimento das comunidades humanas 
(Gardner 1996; Lazarev 1993). As questões que se colocam a todos os decisores e cientistas, incluindo os antropólogos, 
é como usar e preservar o meio ambiente, como implementar um desenvolvimento sustentável, que significado social e 
económico tem o património natural.

 Aquilo que temos em Fafião não é apenas um costume tradicional – a realidade da vezeira – mas é também 
uma prática que possibilita a manutenção de um ecossistema. Para além de um património cultural temos também um 
património natural. São os cuidados dos pastores e a presença dos animais na serra que permitem a manutenção destes 
pequenos ecossistemas. As árvores plantadas nos currais, as protecções colocadas para a defesa do pasto, a orientação das 
águas, a limpeza, etc., junto com os excrementos deixados pelos animais que aí defecam, contribuem para que os currais 
prevaleçam e se singularizem no alto da Serra do Gerês. Esta relação com o espaço natural, ocupando-o, interpretando 
a suas potencialidades, introduz o pastor da vezeira numa proximidade vivida desde tempos imemoriais pelos seus an-
tepassados. Podíamos falar aqui de uma Antropologia da Natureza, como uma problematização do lugar ocupado pelo 
homem no meio que o envolve, sabendo que esse lugar está marcado pela história dessa relação, enfim, pela «memória» 
do lugar praticado (Certeau 1990). Para o estranho, o alto da serra pode ser o espaço do «selvagem», mas para os prati-
cantes da vezeira de Fafião trata-se de um lugar conhecido, dominado e que faz parte da sua identidade colectiva, se bem 
que sempre misterioso e pleno de «estórias» a lembrar e contar. 

 A preservação da natureza «selvagem»44 faz-se destas interferências45 e da superação da dualidade homem-na-
tureza. O homem faz parte da natureza e é elemento integrante da sua conservação como participante de uma ecologia 
das perturbações, que passa da simples harmonia para as alterações e dinamismo inerente aos fenómenos ecológicos. 
A relação entre as comunidades humanas e o espaço ecológico inscreve-se numa história que reflecte uma cultura, 
verdadeira expressão de um património social, cultural e natural. É esta experiência do espaço que, na parte que lhe 
compete, define a identidade das comunidades, também ela dinâmica e histórica. O mundo é criado, transformado por 
esta experiência e é parte fundamental nos processos de comunicação, relação, com os outros. Entre este mundo experi-
mentado e a ideia que fazemos de nós e dos outros há correlações mentais e cognitivas. Ingold (2000) renova a preocu-
pação por um olhar diferenciado entre o espaço habitacional e a mente dos actores sociais, vendo nesta relação não só 

 44 Para ter uma noção do que se entende hoje por «natureza selvagem» ver Callicott e Nelson (1998).
 45 É de todos conhecido o efeito do abandono das práticas agrárias e de pastorícia na preservação da fauna no Parque da Peneda-Gerês.
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as imposições dos sujeitos sobre o espaço ecológico, mas também o facto de residir (Dwelling) num determinado espaço 
ecológico interferir nos processos mentais dos sujeitos culturais e das suas comunidades.

Conclusão

 Residir em Fafião e praticar a vezeira são duas realidades de uma mesma visão do mundo. Não se entende a aldeia 
sem a montanha; não se domina o lameiro sem dominar o curral da alta montanha! Das reivindicações particulares e ne-
gociações de prestígio dentro do grupo social, até às cumplicidades e solidariedade comunitária da vezeira, os habitantes 
de Fafião apropriam-se e recriam o seu mundo, tão dependente da complexidade da estrutura física e económica em que 
vivem.

 Um mundo rural em crise? Sim se pensarmos na diminuição dos vezeiros, na dificuldade de sobreviver quando a 
população local diminui, envelhece e deixa de ver nas suas tradições ancestrais a razão da sua existência. Mas talvez esta 
seja a altura de a sociedade retribuir às comunidades rurais, como a de Fafião, o ter-nos deixado um ecossistema como 
o que encontramos na Serra do Gerês; de lhes dizer que aquilo que fizeram, e ainda alguns fazem, tem um valor incal-
culável para a manutenção da biodiversidade; de lhes mostrar que aquilo que muitos definem como ultrapassado e sem 
futuro é, de fato, muito moderno e que pode ser referência para modelos de sociedade futuras, que vejam na relação com 
o meio envolvente uma oportunidade para se encontrarem e serem inovadoras na oferta de serviços e bens para todos 
aqueles que buscam uma diferente ética de se relacionarem com o meio ecológico que nos foi legado.

 Por outro lado, estamos a assistir a uma comunidade que toma consciência dos seus direitos. Se no passado já 
havia contestado os planos de florestação forçados, a usurpação dos baldios, hoje luta contra um conservacionismo in-
stitucional, mais preocupado em responder a modas e exigências descontextualizadas. A esta luta juntam-se outras orga-
nizações, como a Federação Nacional dos Baldios (Baladi), que contestou o Plano de Ordenamento do PNPG, chamando 
a atenção para a questão do uso e fruição dos baldios, denunciando o aumento das áreas sujeitas a regime de protecção 
total, demarcadas por zonas (ZPT). Para além da Mata Nacional, estas zonas abrangem territórios comunitários, como 
a Mata do Ramiscal, a Mata de Cabril, e a parte alta da Serra do Gerês, usados colectivamente pelos seus compartes com 
realidades socioeconómicas bem presentes e expressas nos regulamentos de Uso e Fruição e nos Planos de Utilização dos 
Baldios46. 

 Também a comunidade tem hoje que se posicionar perante a procura cada vez mais significativa do turismo 
da natureza, do pedestrianismo, etc47. Aquilo a que já foi referido como sendo o momento de “crise” não poderá ser o 
de uma outra oportunidade? Não como uma comunidade folclórica, onde os instruídos e “modernos” podem usufruir 
do “primitivo” mundo rural em extinção! Mas como uma comunidade capaz de ensinar e introduzir o ignorante que é 
incapaz de entender a interacção entre homens e animais, de viver outras lógicas económicas e outros sentidos da vida 
comunitária. Mais do que uma reserva do passado, o registo de um património (Araújo 2012), comunidades como a de 
Fafião podem e devem ser espaços de descoberta de saberes muito úteis para as sociedades contemporâneas. Talvez a 
tomada de consciência desse papel, num mundo em divórcio com a natureza e a solidariedade, possa desvelar a auto-
estima dos habitantes e herdeiros destas comunidades, dando-lhes razões suficientes para aí permanecerem e serem ca-
pazes de descobrir formas inovadoras de se situarem e participarem, com o devido benefício, neste mundo globalizado.

 46 No ano de 2009 foi notícia o plano do PNPG querer integrar a rede europeia PAN-Parks. Para isso acontecer, o parque teria de pos-
suir uma área virgem de 10.000 hectares, completamente desprovida de acção humana. Isso iria anular a possibilidade desta e outras vezeiras 
existirem! As populações locais revoltaram-se contra esta pretensão. A verdade é que os técnicos do PNPG parecem desconhecer o insubstituível 
contributo das vezeiras para o ecossistema do parque!
 47 O PNPG sempre atraiu, pela sua beleza e qualidade ambiental, muitos amantes da natureza. Mas nos últimos anos tem sido cada vez 
maior a sua procura, colocando-se, até, um problema para a sua “capacidade de carga” ecológica. Não estranha, portanto, que o Parque Nacional 
da Peneda-Gerês tenha sido considerado o nono destino a nível mundial e quarto a nível europeu mais valioso em termos de qualidade/preço, 
segundo a lista dos 100 melhores destinos para 2014 do trivago (uma agência de viagens).
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Figura 1 - Subida para a primeira cabana.

Figura 2 - Paragem do grupo para o almoço.
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Figura 3 - Limpeza da cabana.

Figura 4 - Recolha de vegetais para a “cama” da cabana.
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Figura 5 - Cobertura da cabana em turfa.

Figura 6 - Subida da vezeira das vacas nas encostas da Serra.
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Figura 7 - Mariola.

Figura 8 - Colocação dos vegetais e ramos dentro da cabana.
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Figura 9 - Cabana e prado na Meda, no Alto da Serra do Gerês.
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