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Sobre a importância da educação na preservação do património cultural 

 

Devemos preservar o nosso património cultural? Existe alguma utilidade em encarar o 

passado, pessoal ou coletivo – em olhar para trás, em busca de consolo ou de respostas? Na 

semana em que o mundo se emocionou com o discurso que a jovem ativista Greta Thunberg 

proferiu na Cimeira da Ação Climática de Nova Iorque, como responder a estas perguntas, 

especialmente perante uma plateia composta em parte por jovens?1 Continuando as emissões 

de carbono ao ritmo atual, por volta do ano 2100 o planeta Terra testemunhará uma subida 

de 4.5ºC nas suas temperaturas médias.2 Isto, segundo as estimativas conservadoras do 

Intergovernmental Panel on Climate Change. Face a este cenário deverei falar-vos, alunos de 

distinto mérito e inteligência reconhecida, da necessidade de salvaguardarmos a nossa música 

popular ou as danças de roda? Os nossos panos bordados? O permafrost das calotes polares 

derrete a um ritmo frenético, libertando metano em quantidades industriais – um gás ainda 

mais pernicioso do que o dióxido de carbono – e, durante esta mesma noite, que a nós nos 

parece fria, sulfureto de hidrogénio borbulhará diretamente do mar, num trecho infernal que 

se entende por mais de mil léguas ao largo da costa desértica da Namíbia.3  

Que pintura, sublime no seu romantismo ou apaixonadamente abstrata, é capaz de 

ilustrar este absurdo cósmico? Bactérias sulfurosas verdes, seres extremófilos que 

sobreviveram, rancorosos, nas profundezas esquecidas dos oceanos – desde um tempo 

primordial, alienígena, anterior ao advento químico de uma atmosfera planetária rica em 

oxigénio – emergem, lentamente, e preparam-se para tornar seus os nossos mares, já 

moribundos, transformando os restos de recifes de corais lixiviados e as dead-zones de águas 

anóxidas em novos mundos, ricos caldos bacterianos, um florir tardio de vida que nos é, 

porém, tóxica, estranha e agressivamente hostil.4 Face a este cenário petrificante, na hora 

anunciada – quase consumada – da nossa morte coletiva, enquanto sociedade, talvez mesmo 

enquanto espécie, consegue o nosso teatro – trágico, cómico, melodramático, pós-moderno, 

pós-colonial ou pós-dramático – provocar-nos uma catarse, retemperar-nos os nervos? 

Consegue causá-la o cinema? A fotografia? Espécies extinguem-se em massa, milhares de 

quilómetros quadrados de florestas ancestrais desfazem-se em cinza, contaminando os 

 
1 G. Thunber, ‘Transcript: Greta Thunberg’s Speech at the U. N. Climate Action Summit’, npr, 23 de setembro 
de 2019. https://www.npr.org/2019/09/23/763452863/transcript-greta-thunbergs-speech-at-the-u-n-
climate-action-summit?t=1569358521847, acedido a 26 de setembro de 2019.  
2 F. Gooding, ‘All the News is Bad’, London Review of Books, 41, 15 (2019), 35-36. 
3 Ibidem. 
4 D. Wallace-Wells, A terra inabitável: Uma História do futuro (São Paulo: Companhia das Letras, 2019), e-book. 

https://www.npr.org/2019/09/23/763452863/transcript-greta-thunbergs-speech-at-the-u-n-climate-action-summit?t=1569358521847
https://www.npr.org/2019/09/23/763452863/transcript-greta-thunbergs-speech-at-the-u-n-climate-action-summit?t=1569358521847
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nossos já de si parcos lençóis freáticos, e as tecnologias de sequestro de carbono revelam-se 

cada vez mais uma miragem, mero ‘pensamento mágico’ – ficção.5 Conseguimos hoje 

esculpir qualquer monumento que não seja uma lápide? Do que nos vale toda a poesia, desde 

o mais clamoroso dos grandes épicos à mais confessional das estrofes líricas?        

 

Em pequeno volume, aqui te dou / Do Mundo aos olhos teus, pera que vejas / Por onde vás e irás e o que 

desejas. // Vês aqui a grande máquina do Mundo, / Etérea e elemental, que fabricada /Assi foi do Saber, 

alto e profundo, /Que é sem princípio e meta limitada. / Quem cerca em derredor este rotundo /Globo e sua 

superfície tão limada, /É Deus: mas o que é Deus, ninguém o entende, /Que a tanto o engenho humano não 

se estende.6   

 

Esta máquina do Mundo eterna, cíclica, de contornos limados e amnioticamente abraçada por 

Deus, que Luiz Vaz de Camões faz Tétis descrever a um Vasco da Gama triunfante no canto 

X d’Os Lusíadas, cedeu hoje lugar a um universo opaco, imprevisível, ameaçador e que 

acreditamos ser regido por caprichosos feed-back loops, repousando em esporádicos planaltos 

homeostáticos, ilhas de ordem cujo balanço no meio de um mar infinito de caos e entropia 

foi definitivamente perturbado pela nossa espécie. No Antropocénico, a nossa Era, Deus deixa 

de ser a causa última que põe em marcha e engolfa maternalmente uma grande máquina do 

Mundo cristalina e autocontida e a Natureza, Gaia, o planeta, a Terra retrai-se, contrai-se e 

responde em convulsão e espasmo perante o engenho humano – as concretizações práticas da 

fria razão técnica e instrumental. Se, do auge da primeira mundialização mercantil até à 

apoteose arrogante da modernidade Ocidental, A máquina do mundo, citando agora o poema 

homónimo de Carlos Drummond de Andrade, pareceu oferecer-se-nos de forma calma pura, 

pondo finalmente ao nosso alcance, com o domínio do átomo e a eficácia esterilizadora dos 

antibióticos, os recursos da terra dominados, a verdade é que: 

 

[…] tudo que define o ser terrestre / ou se prolonga até nos animais / e chega às plantas para se embeber 

// no sono rancoroso dos minérios, /dá volta ao mundo e torna a se engolfar / na estranha ordem geométrica 

 
5 Ibidem. 
6 L. V. de Camões, Os Lusíadas, canto X, estrofes 79, linhas 6 a 8, e 80, linhas 1 a 8. 
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de tudo, // e o absurdo original e seus enigmas, /suas verdades altas mais que tantos / monumentos erguidos 

à verdade7 

 

Regressamos, portanto, a este absurdo original e seus enigmas, e somos deparados com uma 

estranha ordem que de novo se impõe, com toda a fúria daquilo que foi um dia reprimido, 

lançando-nos nesta crise sem precedentes e sem espaço para monumentos erguidos à verdade.8 

Nenhuma verdade?  

O termo grego krísis, do radical indo-europeu krei, ‘discriminar, apartar, decidir’, foi 

sendo historicamente aplicado para definir um ponto de viragem numa doença, aquele 

momento em que, para o bem e para o mal, a patologia se revela plenamente, se decide na 

sua essência, e, estando os dados lançados, passa a decorrer conforme a sua sintomatologia 

habitual, o paciente individual – com suas sortes e azares, paixões e fobias – diluindo-se na 

mole anónima de todos aqueles alguma vez afligidos. Toda a patologia, pensavam os gregos, 

atinge um certo momento de verdade, a sua krísis.9 Krísis implica também escolha, decisão, 

castigo e, no Novo Testamento, o termo surge associado aos julgamentos e às sentenças, 

bem como aos ordálios e às provas de resistência que lhe estão relacionadas.10 Nos momentos 

de krísis escolhas são tomadas, o destino dos condenados é revelado e a verdadeira natureza 

dos nossos padecimentos é-nos desvendada, não como verdade externa, visível e intelectual, 

que um Vasco da Gama pudesse seguro de si mesmo à distância contemplar, mas enquanto 

uma verdade vivida, sentida nos nossos corpos e peles: uma verdade encorpada e incorporada 

a nós, que a vivemos mesmo sem a (a)perceber.  

Perante a dimensão sublime dos eventos cataclísmicos em curso, centrarmo-nos na 

nossa herança cultural, no património social que recebemos do passado, pode funcionar 

como uma válvula de escape fantasista, permitindo-nos evitar encarar esta máquina do mundo 

– não mais representável por uma esfera armilar, miniatura de um cosmos domável e 

inteligível –, que se assemelha hoje a uma caixa negra, fria e imperscrutável nas suas 

calculações, oferecendo à nossa mente exausta de mentar, uma realidade que transcende /a própria 

 
7 C. D. de Andrade, ‘A Máquina do Mundo’, in Claro Enigma (Rio de Janeiro: José Olympio, s/d). 
http://www.releituras.com/drummond_amaquina.asp, acedido a 26 de setembro de 2019. 
8 Ibidem. 
9 A. Tuor, Crisis: Extensions in meaning from the Renaissance to Contemporary times, paper não publicado, 2011. 
https://pdfs.semanticscholar.org/e22d/3201b60d1f9d7b2f38126a56751eb9cca98c.pdf acedido a 26 de 
setembro de 2019. 
10 Ibidem. 

http://www.releituras.com/drummond_amaquina.asp
https://pdfs.semanticscholar.org/e22d/3201b60d1f9d7b2f38126a56751eb9cca98c.pdf
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imagem sua debuxada /no rosto do mistério, nos abismos.11 Devemos preservar o nosso património 

cultural? O risco é que esse ato, degenerando em escapismo, alimente e justifique a negação 

obstinada em encararmos os dados científicos sobre a catástrofe climática, e deles inferirmos 

os inevitáveis corolários sociais e culturais. Por outras palavras, temo que o património se 

torne um paliativo, proporcionando-nos um falso sentido de continuidade e assim disfarce 

os sintomas desta nossa agonia.  

Sejamos sinceros. Não existe já forma de preservar a Terra, mudanças irreversíveis 

estão em curso. Essa luta está perdida, o nosso Mundo acabou. Contudo, prestando atenção 

ao nosso património cultural – e com nosso quero dizer não só o daqui, do microcosmos 

lamecense, mas também o do país, da península, do mundo atlântico, índico ou do pacífico, 

do Continente europeu, do africano e de todos os outros em que nossos irmãos e irmãs 

vivem, ou viveram, organizados numa infinita variedade de civilizações, regidas por um 

caleidoscópio de tradições, usos e costumes – se atentarmos a este património, defendo, 

então inevitavelmente chegamos à conclusão de que há muito tempo que Mundos acabam, e 

a Terra continua. Acabou o Mundo das civilizações ameríndias após o contacto colombiano.12 

Genocídio, escravatura, mercúrio envenenando todo um Continente enquanto escorria das 

minas de prata para as veias abertas da América Latina.13 Acabou o Mundo de inúmeros 

impérios e reinos africanos, vergados pelo álcool, pelas metralhadoras e muito antes disso 

pelo tráfico iníquo de pessoas escravizadas.14 Acabou o dos ilhéus do pacífico, de atóis como 

Bikini, em que os falsos sóis atómicos, de desnecessários testes nucleares, explodiram em 

rosas radioativa[s], / Estúpida[s] e inválida[s].15 Acabam agora, neste preciso momento, inúmeros 

Mundos, na Amazónia, no Norte de África, na Síria e no Iémen, na fronteira entre o México 

e os Estados Unidos, em Cachemira… O que podemos aprender com este ininterrupto canto 

de cisne que ressoa em triste harmonia com o pranto da Terra? 

Regressemos a Lamego. Escutemos o que o mestre Aquilino escreve sobre est’‘As 

serras beiroas que viram o Diabo’, no Boletim Casa Regional da Beira-Douro, de setembro de 

1952: 

 

 
11 Andrade, ‘A Máquina do Mundo’. 
12 K. Yusoff, A Billion Black Anthropocenes or None (Minneapolis: The University of Minnesota Press, 2018), e-
book. 
13 Ibidem. 
14 Ibidem. 
15 Ibidem; V. de Moraes, ‘Rosa de Hiroxima’ (Rio de Janeiro, 1954). http://www.viniciusdemoraes.com.br/pt-
br/poesia/poesias-avulsas/rosa-de-hiroxima acedido a 26 de setembro de 2019. 

http://www.viniciusdemoraes.com.br/pt-br/poesia/poesias-avulsas/rosa-de-hiroxima
http://www.viniciusdemoraes.com.br/pt-br/poesia/poesias-avulsas/rosa-de-hiroxima
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Quem percorre as serranias beiroas, levado pela paixão da caça ou por sport, vê a cada passo levantarem-se 

do solo ruínas negras e ciclópicas. São como que uma variolação antiga, semiextinta, no chão negro ou entre 

a rabugem do mato. Observando bem, sente-se que antes do tempo denegrir ou mesmo revoltear aqueles 

pedregulhais circunferantes, actuou ali de modo expresso, bem intencional, a mão do vândalo. Os grossos 

silhares não caíram para o rio uns sobre os outros, como um jacto de cascata, se os não houvessem empurrado 

das empenas. Tampouco as umbreiras das portas não teriam fugido ao seu aprumo e tomado as posturas mais 

caprichosas, se as não aluíssem e movessem do centro de gravidade. Os pedaços de telhões, que precisamente a 

arqueologia denomina tegulas, e os cacos de cerâmica que também chama terra sigilata, sepultos debaixo de 

grossos blocos, testemunham eloquentemente o acto voluntario dos demolidores. São em regra ruínas de castros, 

e concordemos que os romanos não podiam tolerar aqueles ninhos de nebri. 

Mas nos espinhaços das serras, longe destas ruínas, que remontam em parte à idade proto-histórica, a avaliar 

pela bruteza monolítica, pela extensão e bitola das muralhas, pelas calçadas brutas de lage, encontram-se às 

centenas, aflorando o solo, arnelas de povoações que, não sendo castrejas propriamente ditas, representam a 

forma transitória para as aldeias rudes de hoje. Ocupavam ainda os altos, pois a altitude era a condição do 

aglomerado bárbaro. Também essas os romanos arrasaram. Ficaram delas os cabouços, às vezes panos dos 

muros com altura irregular, um metro, e mais. […] São como a sombra dum favo que mirrasse e se 

desvanecesse. Reparando bem, aqui ainda se vê um portal, além uma verga de porta emerge do chão 

esbarrondado. […] De feito são os vestígios das aldeias primitivas, que o romano não pilhou, porque pouco 

teriam que pilhar, mas destruiu.16 

 

Mundos que terminaram e Mundos que continuam a terminar: o Vândalo, o Castrejo, o 

Romano, o das aldeias rudes dos anos 50, substituídas por novos aglomerados de ocupação 

parcial e temporária ou, então, lentamente abandonadas pelos que partem, para o litoral – 

como eu – ou para o estrangeiro, em busca de melhor sorte. Mas testemunhamos também, 

no texto de Aquilino, uma relação com a Terra que não reconhecemos mais, mediada por 

palavras que nos são estranhas, e que servem de rastos, pistas, traços, peugadas ténues que 

nos ligam a um passado em que os falcões adestrados, ou nebris, eram usados para auxiliar à 

caça; ou em que a terra sigillata, literalmente ‘solo com símbolos’, era vendida como medicinal, 

sendo atribuídos estranhos poderes a estes vestígios cerâmicos da presença Imperial romana.  

 Continuemos por entre as páginas do Boletim Casa Regional da Beira-Douro, editado, 

aqui em Lamego, entre 1952 e 1975, pelos defensores da ‘causa regionalista’ da elevação de 

 
16 A. Ribeiro, ‘As serras beiroas que viram o Diabo’, Boletim Casa Regional da Beira-Douro, 1, 1 (1952), 11. 



6 
 

Lamego a distrito: a ‘Beira-Douro’. Desde 2006 que este grupo de intelectuais e ativistas, na 

aceção que hoje temos do termo, me interessa profissionalmente. De forma a estabelecerem 

a justeza da sua petição, e agindo sempre dentro dos limites do jogo que lhes era imposto 

pela ditadura corporativista do Estado Novo, alguns dos elementos da Casa Regional da 

Beira-Douro interiorizaram a lógica do regime, entretecendo a lógica totalitária e organicista 

nos seus argumentos sobre o território e a relação dos lamecenses com a paisagem. Outros, 

quedando-se à margem de qualquer ideologia, adotaram o papel de amáveis antiquários e 

colecionadores diletantes de pequenos detalhes, pérolas do nosso património com que iam 

adornando as páginas do Boletim.  

O engenheiro agrónomo Pina Manique e Albuquerque é um exemplo marcante dos 

primeiros, a dado momento assumindo um discurso fascizante. Pina Manique encabeçou a 

defesa da causa de Lamego a distrito desde 1940, dedicando-lhe inúmeros estudos científicos, 

do solo e do clima, de viabilidade económica, e ensaios, sobre a história e pré-história local, 

a toponímia e o caracter e a psicologia das ‘gentes’. Cito-o, em texto de 1952: 

 

Á luz do actual conceito organicista, PORTUGAL é um Todo diversificado verdadeiro integral de 

pequeninas pátrias, congregadas harmonicamente, mas cada uma com seu timbre especial. Esta deve ser a 

ideia que está implícita na imposição de base tripla – geográfica, social e económica – às Autarquias 

superiores, que a outras tantas realidades vivas deveriam ser pois equiparadas. O objecto deste artigo […] 

[é] dizer que, para definir essas pequeninas pátrias, temos de nos reportar ao conceito de PÁTRIA Maior.  

Em sentido nacionalista, PÁTRIA é o ambiente privativo dum Povo: o seu espaço vital. Um conceito 

ecológico, portanto, está implícito nesta definição; os dois elementos de Pátria são o «território» e a «grei», 

ambos tão coesos e solidários que um sem o outro não podia existir: não houvera PORTUGAL sem 

Portugueses, nem Portugueses se não houvera PORTUGAL. E esta palavra de tão sonoro timbre – 

PORTUGAL – tem para todos nós um valor que mais ninguém lhe pode atribuir, porque o solar dum 

Povo não é só o território onde ele habita, é também o substrato onde lançou raízes profundas.  

Beira-Douro é uma das pequeninas pátrias elementares, onde vemos, em miniaturas, a GRANDE 

PÁTRIA reflectida; é o ambiente privativo duma distinta parcialidade da Grei portuguesa. Beira-Douro é 

um «habitat » multi-secular, que já noutro lugar definimos assim: « roble frondoso, de raízes no Passado, e 

cujos frutos hão-de amadurecer acalentados ao sol do nosso Ressurgimento; célula viva, facho aceso na ara do 
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Património, e reflectido no amor da pequena pátria local; célula perfeita, com seu núcleo ou centro propulsor 

– a capital regional: cidade nobre e orgulhosa de suas tradições e com fé de as reatar»17  

 

Lamego. Se a causa de Pina Manique nos é sem dúvida simpática, o desenvolvimento da 

nossa cidade e a recuperação das suas tradições, a verdade é que esta forma de olhar para o 

passado, esta forma de preservar o património, não pode deixar de nos causar hoje uma certa 

repulsa. Repito a questão: devemos preservar o nosso património cultural? Desta forma, não. 

O Mundo de Pina Manique felizmente terminou. Esta lógica objectificadora a que lança a mão 

para trabalhar o passado, instrumentalizando o ambiente e a cultura, possibilitou a 

delapidação do planeta que lamentamos hoje, e formas de entender a relação entre povos e 

territórios organicistas e integralistas, como a sua, agravaram em muito esta situação, 

justificando conflitos armados, fronteiras barricadas e políticas de policiamento genocidas. 

 Contudo, não apresento o cito apenas como advertência. O que a obra de Pina de 

Manique nos demonstra, com recurso a elementos locais que todos reconhecemos, desde a 

toponímia de Almacave a uma análise da viabilidade da indústria agroalimentar no Vale do 

Varosa, é que toda a obra social ou cultural, toda a forma de constituir e tornar imaginável, 

visível e tangível um Mundo (co)constitui uma Terra, uma forma de entendermos a natureza, 

Gaia, o planeta – tudo aquilo de físico e material que silenciosamente se projeta para a 

retaguarda da obra cultural. Para o afirmar lanço a mão, claro, do famoso ensaio de Martin 

Heidegger sobre a Origem da Obra de Arte.18 Neste, o filósofo estabelece a forma como a 

existência de uma obra de arte embasa ou ancora um Mundo, através de um processo de 

revelação da sua verdade própria, interna e autojustificada, ao mesmo tempo que, ao se firmar 

e estabelecer enquanto Ser-aí-no-mundo [Dasein], constitui igualmente uma Terra, um fundo de 

assunções tácitas sobre a natureza do universo e o seu funcionamento cosmológico.  

Retomemos o canto X d’Os Lusíadas, sem dúvida uma verdadeira obra de arte na 

conceção heideggeriana do termo. A descrição que Tétis faz a Vasco da Gama da máquina do 

Mundo, representada iconograficamente na esfera armilar, não só evidencia e dispõe 

magistralmente perante nós um Mundo, o da primeira globalização mercantil, triunfante e 

plena de confiança na capacidade transformadora do engenho humano, como estabelece as suas 

regras de relacionamento com a Terra, tida como regida por leis imutáveis, compreensíveis e 

 
17 J. P. M. Albuquerque, ‘Raízes Históricas do Nosso Regionalismo’, Boletim Casa Regional da Beira-Douro, 1, 1 
(1952), 4.  
18 M. Heidegger, ‘The Origin of The Work of Art’, in J. Young, Heidegger’s Philosophy of Art (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2001). 
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transparentes, passível de ser explorada, minada e dominada até à exaustão – a exaustão 

cataclísmica em que nos encontramos hoje.19 Os debates em torno do Antropocénico, a 

constatação da atual crise ambiental e do impacto das alterações climáticas antropogénicas 

mais não são do que a tomada de consciência de que, ao Mundo celebrado n’Os Lusíadas, 

corresponde um relacionamento com a Terra que é insustentável, e que levará – levou já – ao 

fim do nosso Mundo. Mas a Terra continua, e a vida também.  

Regressando a Lamego, parece-me que hoje são inaceitáveis textos como o de Pina 

Manique, ou outros centrados na preservação e promoção do património cultural local ou 

regional, mas que não atentem de forma crítica à relação que propõem com a Terra. É 

irresponsável elencar igrejas e o seu recheio, terrenos e o seu potencial mineralógico ou 

silvícola, ou então paisagens cénicas e as iguarias que nelas se produzem, fazendo-o de forma 

a acirrar o ânimo empreendedor e explorador daqueles dispostos a instrumentalizar estes 

elementos ao serviço da obtenção de lucro insustentável – quer através da exportação de 

mercadorias produzidas em massa (da madeira, do lítio); quer da ‘importação’ do turismo em 

grande escala.  

No entanto, tal como Aquilino avista por entre a rabugem do mato das serranias beiroas as 

ruínas negras e ciclópicas que lhe apontam a existência passada de outros Mundos e outras formas 

de lidar com a Terra, também nos textos dos elementos da Casa Regional da Beira-Douro, mesmo 

daqueles dos contribuidores mais afetos ao regime, podemos encontrar traços que nos 

apontam para outras formas de fazer a Terra – uma Terra mais habitável, sustentável, e aberta 

a todos. De entre estes autores, confesso que nutro um especial carinho por Artur Castilho, 

também ele engenheiro agrónomo, que desde os primeiros números do Boletim, de 1952, até 

ao seu final em 1975, conseguiu ir publicando com uma regularidade espantosa um dicionário 

cuidado, exaustivo e amoroso de ‘Vocabulário Regional’. Cada verbete desta sua obra abre, 

através da linguagem, uma janela para uma outra forma de fazer a Terra e de nela habitar, 

mostrando-nos um Mundo rural que acabou, mas que nos lega preciosas pistas para 

reconstruirmos, nestes tempos do fim do Mundo, um novo contrato natural com o nosso 

planeta.20  

Castilho dedica-se com afinco, por exemplo, aos nomes das ervas que crescem nos 

muros, e explica então com infindável pachorra que os farinhentos são ervas anuais quenopodiáceas, 

de 10 a 80 cem de altura do género Chenopodium.21 Sobre estas plantas, tão banais que todos nóas 

 
19 Camões, Os Lusíadas, canto X, estrofes 75 a 91. 
20 M. Serres, The Natural Contract (Ann Harbour: The University of Michigan Press, 1990). 
21 A. Castilho, ‘Vocabulário Regional’, Boletim Casa Regional da Beira-Douro, 1, 1 (1952), 22.  
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as conhecemos desde a mais tenra infância – apesar de não as sabermos nomear –, Castilho 

informa-nos que nalguns sítios aproveitam-se as folhas, macias e sucosas, depois de cozidas e amassadas 

com farelos, para alimentar os peruzinhos na primeira idade.22 Já o termo alegrar, em poda, explica-nos 

a páginas tantas, é abrir a copa, sem excesso, para ficar como que arrendada. Usa-se especialmente na poda 

ou limpa da oliveira. E aplica-se com propriedade a qualquer árvore ou arbusto de folha persistente.23 Apostar 

significa, em parte do Alto Doiro, […] enxertar uma bacelada de postos ou casta conhecidas.24 Sendo 

que mesmo as vinhas bem apostadas, ou seja, com castas de boa qualidade, devem ser às vezes 

atornadas, podadas em tornos, pois quando a vinha envelhece ou enfraquece para a não deixar esgotar ou 

para forçar o seu revigoramento esta é a solução.25 O tôrno, que se faz em ladrão conhece-se por espera, 

fiador, fiel, macaco, mada-de-resguardo, resguardo e testemunha. Serve para rebaixar a videira e, muitas 

vezes, renová-la.26 Ação, claro, que é útil quando a vinha fica azougada, ou seja, quando os cachos 

de uvas não completam a maturação e se apresentam com os bagos averdungados, engelhados, moles e muito 

agros, o que pode acontecer a meio do Verão, sob a acção do calor, por vício funcional, que pode ser 

devido à falta de humidade momentânea no terreno.27 Castilho fala-nos, portanto, de uma tecnologia 

de ponta, que não podia ser mais útil nestes tempos de fim do Mundo, em que a exceção 

climatérica se torna norma.   

Todo este vocabulário, que Castilho não restringe apenas à sua área de especialidade, 

a agronomia, mas dedica igualmente à produção de pão e outros alimentos, às indumentárias 

e àquilo que chamaríamos etnografia geral, é de uma riqueza enorme. Tal, não porque possa 

ser minado em busca de soluções rápidas para os nossos problemas atuais, mas porque a 

atenção que o seu autor dedica às formas de vida que os verbetes testemunham nos alerta 

para a possibilidade de uma outra forma de viver com a Terra, demonstrando-nos ser possível 

reconstruir um dia um Mundo assente num contrato natural mais sustentável, mesmo que 

para tal tenhamos que transitar por um cataclismo geral, fim do Mundo e ocaso social e 

cultural.28 O vocabulário de Castilho, acredito, destacar-se-á um dia por entre a paisagem 

cultural da nossa região, como ruínas negras e ciclópicas que apontam para passadas formas de 

existência, com as quais podemos aprender muitas lições, de entre as quais a de que uma 

outra maneira de fazer a nossa Terra é possível.  

 
22 Ibidem. 
23 A. Castilho, ‘Vocabulário Regional II’, Boletim Casa Regional da Beira-Douro, 1, 2 (1952), 50.  
24 Ibidem. 
25 Ibidem. 
26 Ibidem. 
27 Ibidem. 
28 Serres, The Natural Contract. 
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Respondo assim à pergunta com que comecei este ensaio, de uma forma que espero 

que não seja frustrante para as novas gerações. Devemos preservar o nosso património 

cultural? Sim, apenas na medida em que este contribua para um Mundo assente num novo 

contrato natural com a Terra.29 Todas as lógicas predadoras, extrativas, exploradoras, racistas 

e segregadoras, patriarcais e repressivas do passado assentaram um dia na mobilização do 

património cultural, e nas formas precisas e concretas como este foi sendo chamado a basear 

um Mundo assente na destruição ambiental, na expropriação colonial, na escravização e no 

genocídio a escalas continentais. Este Mundo está a acabar, tinha de acabar, o maior êxito das 

gerações que nos precedem foi tê-lo feito acabar, por toda a África e a Ásia entre os anos 50 

e 70, em Portugal em 1974. Cito o Cahier d'un retour au pays natal de Aimé Césaire :  

 

Qu'y puis-je ? // Il faut bien commencer. // Commencer quoi ? // La seule chose au monde qu'il 

vaille la peine de commencer :// La Fin du monde parbleu.30 

 

O papel que a educação deve ter neste novo ciclo é, portanto, um de alegrar a nossa 

herança, podando-lhe a copa, mas sem excesso – se me permitem adotar por analogia o termo 

agrícola duriense que Castilho carinhosamente nos lega.31 Para tal, acredito ser essencial 

começar pelo fim do Mundo, do nosso Mundo, e por ouvirmos a nova geração, que hoje aqui 

homenageamos, e percebermos que o seu grito é revolucionário e não conservador. Cito a 

autora negra americana N. K. Jemisin: Let’s start with the end of the world, why don’t we? Get it over 

and move on to more interesting things.32 Que coisas mais interessantes? Podem argumentar que 

não sou mais jovem, que não me cabe a mim decidir. Sou, contudo, pai – vou sê-lo de novo 

em breve – e é como tal que me arrisco a sugerir, traduzindo um trecho de Lose Your Mother: 

A Journey along the Atlantic Slave Route, obra marcante da feminista negra Saidiya Hartman: 

 

Cada geração confronta a tarefa de escolher o seu passado. As heranças são escolhidas, tanto quanto são 

recebidas. O passado depende menos do “que aconteceu então”, do que dos desejos e das queixas do presente. 

Aspirações e falhanços toldam as estórias que contamos. O que relembramos tem tando a ver com as coisas 

terríveis que esperamos evitar como com a vida boa pela qual ansiamos. Mas como decidir quando deixar de 

 
29 Ibidem. 
30 A. Césaire, The Collected Poetry (Berkeley: The University of California Press, 1983), 54.  
31 Castilho, ‘Vocabulário Regional II’, 50.  
32 N. K. Jemisin, The Fifth Season, apud Yusoff, A Billion Black Anthropocenes or None.  
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olhar para o passado, e passar à tarefa de conceber uma nova ordem? Quando é que chega a altura de sonhar 

um outro país, e abraçar estranhos e estrangeiros como aliados ou, então, quando forçar uma abertura onde 

não existe nenhuma? Quando se torna claro que a vida antiga terminou, e uma nova começou, e não há como 

olhar de novo para trás?33  

 

Para o nosso planeta este momento de krísis chegou. Para vocês, alunos premiados, 

também. Espero, e esta é a minha humilde sugestão, que a educação que Lamego vos legou 

vos permita escolher por entre os traços do passado aqueles elementos que vos permitam a 

construção de um novo Mundo, assente num contrato natural sustentável e fraternalmente 

aberto a todos. Espero que nesta tarefa tomem nos braços estranhos e estrangeiros como aliados, 

abrindo-lhes a porta, pedindo-lhes conselho e ajuda, aceitando o seu contributo precioso e 

ímpar, e oferecendo-lhes em troca a herança que autores como Castilho, Aquilino ou mesmo 

Pina Manique nos legaram, transformando as nossas ruínas negras e ciclópicas num jardim 

animado, aberto e inclusivo. Parabéns a todos, boa sorte e – em nome dos meus filhos – 

obrigado.    

 

    

João Figueiredo, 

 

Campolide, 26 de setembro de 2019. 

 

 

 

 
33 ‘Every generation confronts the task of choosing its past. Inheritances are chosen as much as they are passed on. The past depends 
less on “what happened then” than on the desires and discontents of the present. Strivings and failures shape the stories we tell. 
What we recall has as much to do with the terrible things we hope to avoid as with the good life for which we yearn. But when does 
one decide to stop looking to the past and instead conceive of a new order? When is it time to dream of another country or to embrace 
other strangers as allies or to make an opening, an overture, where there is none? When is it clear that the old life is over , a new 
one has begun, and there is no looking back? From the holding cell was it possible to see beyond the end of the world and to imagine 
living and breathing again?’ 
S. V. Hartman, Lose Your Mother: A Journey along the Atlantic Slave Route (Nova Iorque: Farrar, Straus e Giroux, 
2007), e-book. 


