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F ilhos da Raia
R O T A  D A  T E R R A  F R I A

Casas de xisto e granito, dialetos regionais, rústico luxuoso, gentes 
ávidas de partilhar histórias, cozinha tradicional reinventada. 

De aldeia em aldeia, pelo Nordeste transmontano, à procura da brama.

MONTESINHO
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RUAS DE SOSSEGO  
Nas ruas simples 
e adormecidas de 
Moimenta, salta  
à vista a Igreja  
de São Pedro.
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Rota da Terra Fria
F I L H O S  D A  R A I A

>>

O
lha-se a imensa paisagem à che-
gada ao Nordeste Transmontano, 
no despontar do dia, sem perceber 
se é um verão preguiçoso que 

teima em não ir embora, ou um outono tími-
do que começa a estender-se nos planaltos. 
Permanecem viçosos de verdura, mas já 
salpicados de vegetação de cor âmbar. Ima-
gina-se que, em pouco tempo, o branco ne-
vado se irá impor, deitando invernia às gentes 
de Pinheiro Novo, Moimenta, Zeive, Montesi-
nho, Rio de Onor e Guadramil, as seis aldeias 
da Rota da Terra Fria que elegemos para este 
trajeto de uma centena de quilómetros.

Chegamos a pensar no frio, enquanto a 
natureza ainda se veste de calor e castanheiros 
carregados com o rico fruto da região. Aproxi-
mamo-nos de um pedaço do «reino maravi-
lhoso» do escritor Miguel Torga, «terra gros-
sa, fragosa, bravia», olhando as montanhas, 
e pensamos no trânsito que deve andar na 
floresta. Afinal, «é época de brama». Os vea-
dos devem andar loucos de amores. Ouvir-se-
-ão? E os lobos, onde se escondem, vigilantes?

Terra rendilhada de ricas fauna e flora, 
de histórias de contrabando fronteiriço, de 
fumeiro, folar, festas tradicionais, património 
medieval, arqueológico, linguístico e humores 
climáticos que põem a vida a bulir no verão, 
para descansar no inverno.

Com tanta diversidade, urge um preâm-
bulo no Parque Biológico de Vinhais (parque 
biologicodevinhais.com). Está lá o carvalho-
-negral, a árvore sagrada antiga, símbolo da 
Terra Fria, os freixiais, os salgueiros, o poe-
jo. Está lá a charrela, espécie de perdiz, o 
burro mirandês, o milhafre-preto, o porco- 
-bísaro, o cão de gado transmontano, o bufo-
-real, e, entre outros, os veados. Queremos 
concentrar-nos neles, vê-los no habitat na-
tural. Com essa ideia em mente, fazemo-nos 
à estrada até Pinheiro Novo, primeira aldeia 
da nossa rota, na esperança de poder logo 
encontrá-los. A caminho, espiamos Lagare-
lhos, onde está a castanheira centenária de 
14 metros, monumento da Terra Fria, patri-
mónio nacional, propriedade de Francisco 
Fernandes. Lá dentro poderia morar gente, 
de tão espaçosa que é. 

VIDAS DE «TORNAJEIRA»
Cheira a giestas. Até Pinheiro Novo, há bos-
ques, fragas e hortas. À entrada, um burro 
pasta no lameiro. A aldeia fica junto à serra 
da Coroa, a três quilómetros da fronteira, 
partilhando os rios Assoreira e Rabaçal. João 
Gomes está sentado nas escadas do cruzei-
ro. Em frente, vê-se a bandeira espanhola, 
desfraldada na varanda da casa da vizinha, 
de xisto escuro. Confidencia, sorridente, a 

ROTA DA TERRA FRIA
A Rota da Terra Fria propõe um percurso de mais de quatrocentos quilómetros, feito marca 
turística pela Associação dos Municípios da Terra Fria do Nordeste Transmontano (AMTF) para 
guiar os visitantes à diversidade de fauna, de flora e etnográfica da região. O percurso envolve 
os concelhos de Bragança, Miranda do Douro, Vimioso e Vinhais. Geografias embainhadas por 
lameiros, planaltos e montanhas, povoados de castanheiros e salgueiros, vigiados por águias, 
lobos e corços. Sobreiró de Cima, Moimenta, Rio de Onor, Quintanilha, Avelanoso, Constantim, 
Sendim, Salsas e Zoio são as portas de acesso a um roteiro que abrange perto de uma centena 
de pontos de interesse. Nesse traçado, explica Pedro Morais, responsável de comunicação  da 
AMTF, «procurou-se dar ao visitante uma visão das potencialidades da região e salvaguardar 
os valores naturais e culturais». Isto é, juntar história, economia, tradições e gastronomia. 
www.rotaterrafria.com

Aproximamo-nos 
de um pedaço  
do “reino  
maravilhoso”  
de Miguel Torga, 
“terra grossa, 
fragosa, bravia”.

GUADRAMILGUADRAMIL

RIO DE ONOR

ZEIVE
MOIMENTA

PINHEIRO NOVO
MONTESINHO
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BONS DIAS 
Quartos com vista para 
a natureza é a proposta 
da casa 9 Mestres da 
Mina, em pleno Parque 
Natural de Montesinho.

RIO DE ONOR

Rota da Terra Fria
F I L H O S  D A  R A I A
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falta de acesso à saúde, mas que a vida ali 
não tem crise. Sempre viveram com pouco 
e a terra é rica. Enquanto fala, passa uma 
miúda, guiando o burro pela corda, e logo 
vem Isabel, que não nos conhece mas ofe-
rece tomates que acabara de colher. Ao 
fundo da rua, as vacas recolhem ao curral. 
Já cheira a fumo. Cortou-se a lenha em 
setembro para queimar no inverno. Foi épo-
ca de «tornajeira», de ajuda coletiva.

O mesmo comunitarismo ecoa em Moi-
menta, para onde seguimos. Aliás, é traço 
comum nas aldeias raianas. A rudeza inver-
nal isola as gentes, por isso a sobrevivência 
pede entreajuda. Até Moimenta vemos mon-
tanhas sobrepostas, enormes sombras 
tridimensionais, e cristas de pedras. Galga-
-se, a pé, a via de paralelos, passando as 
casas de pedra sem cimento e lascas de 
xisto. Cumprimentamos um casal que lava 
roupa na pia. Mais tarde, ela, Rita Rego, 
ofereceria maçãs e o filho, Mário Manuel, 
seria guia até aos três moinhos comunitários, 
datados de 1945, bem ao lado do solar dos 
Ataídes de Figueiredo.

Ressoam os badalos do gado, não há 
sinal de brama, contempla-se o declive do 
planalto, enquanto nos refrescamos na Fon-
te dos Canos, vizinha da Igreja de São Pedro. 
De estilos maneirista e barroco, este templo 
reconstruído na época moderna (séculos 
xvii-xviii) lembra a sé de Miranda do Douro.

Nas ruas, simples, adormecidas, são os 
viajantes que distraem os habitantes. A mu-
lher sentada na soleira da porta chama-nos 
e aponta para a placa: vende-se casa e la-
meiro, estaremos interessados? Percebido 
o nosso desinteresse, a conversa diverge e 
aconselha-nos a visitar a Fraga dos Três 
Reinos ali tão perto, onde em tempos se 
cruzavam Portugal, Leão e Castela. Não é 
desta. Saímos de Moimenta com a certeza 
de que há ali mistérios que pedem tempo. 
Como o jantar de coelho de caça, no pote de 
ferro, e entradas regionais – com queijo e 
chouriço caseiros –, preparado, à nossa 
espera, com lareira acesa, na Casa da Flo-
resta, em Travanca.

«E TU ÉS BO»
A corda que desce do sino da igreja de Zeive, 
aldeia preservada do Parque Natural de 
Montesinho, é tentadora. Apetece puxá-la, 
para ver o que acontece. Não seríamos ca-
pazes. Leontina Fidalgo, a anciã, vigia. Apres-
sa-se a vir receber os «estrangeiros». Pede 
mais gente nova na aldeia, realça a riqueza 
da terra, e pelo ombro espreitamos um 
alambique de aguardente. «E tu és bo», ouve-
-se-lhe dizer para o vizinho, como quem diz 
«tu és esperto», em linguajar transmontano, 
uma das muitas expressões que se ouvem 
pela região. Convida-nos para comer folar 
em casa, mas ainda temos muito que andar.

O comunitarismo 
é traço comum às 
aldeias raianas.  
A rudeza invernal 
isola as gentes,  
e a sobrevivência 
pede interajuda.

VARA DA JUSTIÇA
Imortalizada pelo antropólogo Jorge Dias na tese Rio de Onor: comunitarismo agro-pastoril, a 
aldeia raiana, parte portuguesa, parte espanhola, destaca-se por ter, historicamente, um sis-
tema próprio de organização, baseado na administração rural e regulado pela vara da justiça. 
«Quem administrava estas varas de justiça eram dois mordomos, nomeados para gerir a par-
te comunitária», explica António José Preto, presidente da junta de freguesia.
Trata-se de um galho delgado, hoje usado para mostrar aos turistas, onde se representava, 
através de símbolos cravados a faca, as tarefas e os bens dos habitantes: o círculo representa 
o rio que divide a aldeia; um traço diagonal é um quartilho de vinho; os traços verticais e gros-
sos representam o espaço de uma casa, para contar as famílias; o xis simboliza um cântaro de 
vinho. Quando se trabalhava nos campos comunitários, era desta forma que se regulava o que 
cada um tinha. Em assembleia, a «reunião do povo», a vara servia para fazer a chamada.

>>

>>
(CONT. NA PÁG. 69)
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COMO SURGIU A IDEIA DO DOCE OURIÇO DE CASTANHA?
A Câmara Municipal de Bragança desafiou-me a criar um produto associado à castanha.

QUE INGREDIENTES LEVA?
Não tem segredo: massa de pastéis de Tentúgal e pasta de castanha. Não quis nada de 
massificado, quis quebrar com as regras de consumo; fui dando a provar em diferentes 
contextos para promover e poder chegar ao paladar adequado.

NOMEADAMENTE, EM NOVA IORQUE...
Aluguei um apartamento lá, cozinhei vários ouriços de castanha e andei pelas ruas, onde 
ninguém me conhece, a dar a experimentar às pessoas. Queria perceber a aceitação num 
contexto completamente diferente. A recetividade foi incrível.

COMO PENSA EXPANDIR O NEGÓCIO?
Tenho já um projeto internacional, e além da pastelaria Rota dos Sabores, em Bragança, em 
breve os ouriços de castanha também vão ser disponibilizados no Porto e em Lisboa.

EURICO 
DA 
CASTANHA 
Pasteleiro desde os 11, o transmontano Eurico 
Castro, 39 anos, natural de Macedo de Cavaleiros, 
criou o mais recente doce gourmet da região, 
o ouriço de castanha, que já levou a Nova Iorque.

A natureza  
ainda se veste  
de calor e  
castanheiros 
carregados  
com o rico fruto 
da região.

E N T R E V I S T A  

ANDA D’I
A Anda d’i – que é como quem diz «anda daí», em língua mirandesa – é loja de artesanato e 
em simultâneo escritório de serviços turísticos à medida (andadi.pt). Fica dentro das mura-
lhas do castelo de Bragança, perto da Porta do Sol. Gerida por Cristina Rocha e Luís Costa, 
o espaço é casa-anfitriã para quem chega à procura de um roteiro personalizado e genuíno 
pela Rota da Terra Fria.
Lá dentro, tem-se uma amostra do artesanato e dos sabores da região, incluindo as facas 
tradicionais de Palaçoulo, mel de urze, sabonetes de leite de burra, máscaras tradicionais, 
caretos e pauliteiros de Miranda em miniatura, guias turísticos da região, vinhos e doces 
regionais como o ouriço de castanha. Encontramos ainda galhadas de veado, apanhadas do 
chão nos montes e, antes que o leitor se indigne, sem qualquer tipo de crueldade – parte do 
ciclo biológico natural, caem para regeneração e crescimento de novas hastes.

Rota da Terra Fria
F I L H O S  D A  R A I A
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CASA DO ZEIVE

RESTAURANTE O GEADAS

OURIÇO DE CASTANHA

CASA DO ZEIVE
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IMPONENTE CENÁRIO
Ao longo do caminho, 
montanhas sobrepostas, 
enormes sombras  
tridimensionais, ditam  
o ritmo da paisagem. 

Rota da Terra Fria
F I L H O S  D A  R A I A

60-71_TerraFria LB.indd   68 24-10-2012   20:44:56



69evasões novembro

Atravessamos o Largo da Fonte, até à 
Casa do Zeive, cuja história se confunde com 
a da aldeia. Edificada por António Pires e hoje 
pertença do casal Emília Pires Pereira e 
Jorge Morais, a casa evidencia as tradições 
transmontanas: alfaias, antiga adega com 
tulhas para cereais, janelas namoradeiras. 
Hoje é usada para turismo rural, transfor-
mando o rústico num confortável refúgio de 
luxo. As salas preservadas da traça de origem 
e os móveis antigos restaurados, como os 
escanos, sussurram histórias do tempo em 
que aqui se comia pão a lenha e em que a 
casa era usada para fazer as festas religiosas 
da aldeia para as crianças. Aliás, habitantes 
quase ausentes das povoações da Terra Fria. 
As escolas foram-se, a maioria que fica pen-
sa nas estações do ano, no que a terra dá. 
Não é, porém, o caso de Isaías Pires, do Café 
de Montesinho, uma das aldeias mais conhe-
cidas da rota. Preocupa-se com os turistas. 
Partilha histórias do contrabando de outrora 
e do «salto»: das gentes que emigravam, à 
revelia, para uma vida melhor. Como ele: foi 
para França, e entretanto voltou.

Cá fora, corre um ar frio. Está uma noite 
ventosa no Parque Natural de Montesinho. 
Clima que já pede pratos típicos, fortes. No 
restaurante O Geadas, em Bragança, serve-
-se a cozinha tradicional com requinte, rein-
ventada pelos irmãos António (sommelier) e 

Óscar Gonçalves (chef), como alheira e maçã 
bravo de esmolfe, calêndulas comestíveis e 
croquete de alheira com doce de morango.

«DESEMBARRAR O POTE»
Amanhece com chuva a paisagem da recu-
perada e aconchegante casa de abrigo 9 
Mestres da Mina, na aldeia de Portelo. Luxo 
no meio da floresta. Da janela do quarto, 
vê-se uma antiga mina de volfrâmio. Não há 
tempo para contemplar a vista, pois temos 
mais aldeias no périplo do dia. A meio do 
caminho por esta terra mel de urze, ouvimos 
a expressão «desembarrar o pote». Será que 
se refere ao néctar das abelhas? Não.  
O termo quer dizer «arranjar namoro». Ex-
pressão conveniente para as aldeias raianas 
que uniram espanhóis e portugueses, indi-
ferentes a fronteiras.

Em Rio de Onor, o rio divide o povoado, 
vê-se campos comunitários e sacas a secar, 
usadas na vindima. Nas ruas, a azáfama 
rural: a mulher que carrega um balde de 
azeitonas, o homem de burro a puxar a palha, 
e o senhor Mariano, guardião da chave da 
igreja, no seu passeio diário. Por aqui ainda 
se fala rionorês, dialeto proveniente do mi-
randês. A minoria que o sabe envergonha-se 
deste linguajar. E, no café da aldeia, usa-se 
o português para as queixas do dia. Parece 
que os javalis andam a destruir os cultivos. 

>>

>>

MEMÓRIAS DE UM CARETO
Se alguém tem um segredo é melhor dizê-lo antes que o careto o revele na praça pública.  
É uma das travessuras preferidas destas personagens diabólicas que saem à rua na Festa dos 
Rapazes, celebração pagã que decorre no solstício de inverno (24 a 26 de dezembro), na aldeia 
de Varge. Por essa altura, os moços são arrancados à cama de madrugada, para mergulharem 
no gélido rio Igrejas, que cruza o povoado. José Manuel Gonçalves, conhecido como «o Careto», 
nome do restaurante regional que gere em Varge, guarda memória dos tempos de juventude, 
quando podia participar nas festas porque era solteiro. No restaurante expõe máscaras e trajes 
que já usou. Um, que está na parede ao fundo do snack-bar, era do irmão e tem mais de sessen-
ta anos. O outro, mais recente, está na sala do restaurante. «São fatos feitos de roupas velhas 
cortadas em tiras», explica. As máscaras são de madeira, latão ou couro, e os caretos carregam 
bandoleiras com campainhas e chocalhos à cintura, não dispensando o pau ou o cacete.

Em Rio de Onor 
ainda se fala   
rionorês. Porém,  
no café usa-se  
o português  
para as queixas 
do dia a dia.
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Olha-se a imensa 
paisagem e não  
se percebe se é o 
verão que teima em 
não ir embora ou 
um outono tímido 
que vai chegando.

O mesmo acontece sete quilómetros à fren-
te, em Guadramil, onde, à chegada, três 
anciãos estão sentados no largo a maldizer 
o bicho. Alípio Pires levanta-se e interrompe 
a conversa, chamando-nos. Mostra o lagar 
comunitário. Na casa ao lado, Catarina está 
sossegada no banco de madeira à porta de 
casa, com a cabeça quase encostada ao 
cravelho, o típico ferrolho das portas aldeãs, 
feito de madeira. Olha-nos, como quem con-
vida a sentar para conversar. Aponta para o 
alto. Diz que a brama, este ano, afinal veio 
mais cedo. Que se podia ver os cervos daque-
le banco, num barulho que não se aguentava. 

ALOJAMENTO
9 MESTRES DA MINA
Portelo, Bragança
Tel.: 919461011/919554142
Quartos duplos a partir de 62 euros  
por noite (pequeno-almoço incluído)
m9m.com.pt
 
CASA DO ZEIVE
Largo da Fonte do Zeive, Zeive 
Parâmio (Bragança)
Tel.: 91986649/273999036
Quartos duplos a partir de 60 euros 
por noite (pequeno-almoço incluído)
casadozeive.pt

CASA DE ABRIGO DA FLORESTA
Lugar das Devesas, Travanca (Vinhais)
Tel.: 273326002/968560740
Casa T4 a partir de 350 euros 
por noite (pequeno-almoço incluído)

RESTAURANTES
O JAVALI
Quinta do Reconco, EN103-7, Bragança
Tel.: 273333898/962359029
De terça a domingo, das 10h00 às 24h00
Preço médio: 18 euros 

Um luxo da natureza. Despedimo-nos a pen-
sar que se devia, por isso, ter vindo antes aqui.

Minutos depois, na estrada, dois veados, 
fêmeas, confundem-se com as rochas. Ainda 
se fotografa a tempo e galga-se pelo monte 
ao cair do dia à procura de mais. Nada. Anoi-
tece e, no Solar Bragançano, Ana Maria Ba-
tista e Desidério Rodrigues aguardam-nos 
com petiscos regionais e perdiz com uva. Pela 
primeira vez temos tempo, mas amanhã 
estamos de saída, sem brama.

O CARETO
Varge, Aveleda (Bragança)
Tel.: 273919112
De terça a domingo, das 12h00  
às 14h30 e das 19h00 às 22h00
Preço médio: 13 euros 

O ÚLTIMO CARTUCHO
Rua das Piscinas, Vinhais
Tel.: 934273845
De domingo a sexta, das 10h30  
às 15h30 e das 18h00 às 24h00
Preço médio: 15 euros

SOLAR BRAGANÇANO
Praça da Sé, 34, 1.º, Bragança
Tel.: 273323875
Todos os dias, das 11h30 às 15h30 
e das 18h00 às 23h00 (de inverno, 
encerra à segunda)
Preço médio: 20 euros

O GEADAS
Rua do Loreto, 32, Bragança
Tel.: 273324413/273326002
Todos os dias, das 12h00 às 16h00  
e das 19h00 às 22h30 (domingo, só almoço)
Preço médio: 20 euros

A EVASÕES AGRADECE À ROTA DA TERRA FRIA 
O APOIO NA REALIZAÇÃO DESTA REPORTAGEM

>>

Rota da Terra Fria
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VEADOS, PARQUE NATURAL DE MONTESINHO

MONTESINHO

RIO DE ONOR

CASTANHEIRA CENTENÁRIA, LAGARELHOS
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