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Moram porta com porta a Confraria da
Maçã Portuguesa, com sede no aquiliniano
município de Moimenta da Beira e a Confraria da
Castanha Soutos da Lapa com sede no
igualmente aquiliniano município de Sernancelhe,
cada uma delas estendendo o seu projecto a
outros municípios da vizinhança. Ambas integram
confrades comuns. Ambas defendem, promo-
vem, valorizam, com seus actos, seus Capítulos,
sua presença nos eventos das Confrarias irmãs,
com sua exemplar dedicação, dois dos mais
maravilhosos frutos que o Criador por aqui
plantou, a castanha e a maçã, evocando, a

primeira as elevadas encostas bafejadas pelos
longínquos ventos do Marão e os títulos de abono
de Aquilino, lembrando igualmente a maçã a terra
de árduos plantios, o clima dos longos invernos e
cálidos estios e sempre essa poética legenda do
Génesis, mãe Eva gulosa da doçura de um fruto
maduro, Adão partícipe dessa desdita primeira
cuja redenção agora se promove quando, sobre
a nossa mesa, se estendem, perfumadas, com a
doçura do mel ou a leveza de um acre sabor.
Outono celebrado, enfim, como Terra Prometida.

Alberto Correia

EDITORIAL 

Maçãs colhidas em Ferreirim, Sernancelhe. (Gentileza do casal Brasilina e João Silva)(Foto José Alfredo)

HOMENAGEM À CONFRARIA DA MAÇÃ PORTUGUESA



No dia 17 de
Setembro, quatro
dias após se terem
completado os 131
anos do nascimento
do Escritor, no Carre-
gal, a Câmara Munici-
pal de Sernancelhe
conjuntamente com a
Bertrand Editora, re-
editaram a obra
“Cinco Réis de
Gente”, ficção dos
primeiros dez anos
de vida de Aquilino

Ribeiro, que decorrem de 1885 a 1895 naquela
freguesia.

O antigo Pátio dos Sanhudos, hoje Pátio
Aquilino Ribeiro, foi o esplendente cenário para o
evento. Os 250 lugares sentados não chegaram para
todos os aquilinianos presentes, tendo-se conta-
bilizado em mais de 400 pessoas, os que quiseram
envolver-se nesta homenagem ao Mestre. Abri-
lhantado musicalmente pelo Rancho de Sernancelhe
e Banda Filarmónica de Riodades.

Paulo Neto deu as boas-vindas, falou sobre a
essência do evento e apresentou os prelectores,
referindo que esta edição conta com prefácio da
escritora Luísa Costa Gomes, introdução de Jorge
Coelho e de Aquilino Machado, além de ter a
ilustração da capa do pintor viseense Pedro
Albuquerque. Congratulou-se ainda por ver,
finalmente juntos num evento aquiliniano, os três
autarcas do território literário das “Terras do Demo”, o 

que auspiciará, decerto, um risonho futuro para a
FAR, Fundação Aquilino Ribeiro, em Soutosa.

Eduardo Boavida, director da Bertrand Editora,
fez o historial da relação de Aquilino com a Editora,
iniciado em 1913, com “Jardim das Tormentas” e até
ao presente, assim como enumerou a sucessão de
mais de duas dezenas de títulos já reeditados.

Seguiu-se-lhe o neto do escritor, Aquilino
Machado, docente do ensino superior, que falou da
geografia sentimental que tanto o prende aquelas
terras, referindo ainda o imenso potencial do turismo
literário para o desenvolvimento económico da região.

Tomou a palavra Jorge Coelho, o ex-
governante, que numa alocução sentida mostrou o
seu regozijo por estar ali, naquele concreto momento
e também pela sua envolvência na redição da obra.
Desfiou memórias beiroas, e tão naquele seu tom
expressivo, destacou momentos da obra.

Carlos Silva Santiago, o presidente da Câmara
tomou a palavra por último para expressar o seu júbilo
e enfatizar a importância de Aquilino, ex-libris de
Sernancelhe e o preito que a autarquia que dirige lhe
consagra porfiadamente.

De seguida, com a presença dos três autarcas
das “Terras do Demo”, José Eduardo Ferreira, de
Moimenta da Beira, José Morgado, de Vila Nova de
Paiva e o anfitrião, Carlos Silva, descerrou-se placa
comemorativa da efeméride que ficou a perdurar o
momento na parede da entrada da casa onde nasceu
o Escritor. 

Nos entreactos, o Rancho Folclórico de
Sernancelhe pontuou os momentos com cantares
alusivos e nem mesmo faltou a cesta de castanhas
assadas, gentilmente distribuídas pelo público.

“CINCO RÉIS DE GENTE” 
Apresentação do livro no Carregal

Sernancelhe. Carregal. Personalidades presentes na apresentação do livro: Dr. Carlos Silva Santiago, Dr. Jorge Coelho, Dr. Aquilino Machado,
José Eduardo Ferreira, Pedro Albuquerque, Dr. Eduardo Boavida, Dr. Paulo Neto, Dr. José Morgado. (Foto Paulo Pinto)
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Teve lugar em Moimenta da Beira a 5.ª edição
da EXPODEMO, mostra de actividades, produtos
e serviços, a maçã sendo ali rainha, que se tornou
já num indispensável instrumento potenciador de
uma fortíssima dinâmica que projecta este território
de interior para além da fronteira nacional,
sinalizando uma economia que se moderniza a partir
desse manancial de riqueza endógena ora mais
aproveitada, os frutos da terra - a maçã, a castanha,
o vinho, o granito, a paisagem, a gastronomia, a
história, a gente e os seus valores.

A Confraria da Castanha Soutos da Lapa mais
uma vez esteve presente no Certame que celebra um
dos mais singulares frutos desta faixa mais oriental das
Terras do Demo onde o clima é mais temperado e a
terra menos adusta – a maçã. E o stand promocional
desta Confraria era ali testemunho e marcante
presença desse outro apetecido fruto que Aquilino
Ribeiro mil vezes nomeia em sua obra – a castanha.
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De entre as centenas de aquilinianos presentes
destacavam-se vários Confrades e diversas outras
individualidades além das já referidas: João Azevedo,
presidente da Câmara Municipal de Mangualde, Lima
Costa deputado da Assembleia da República, todo o
executivo sernancelhense, o presidente da
Assembleia Municipal, José Agostinho, a presidente
cessante, Adélia Sobral, o ex-presidente da Câmara
de Sernancelhe, José Mário Cardoso, o pioneiro local
deste culto aquiliniano, o presidente da Junta de
Freguesia local, Vítor Rebelo, o vereador
da Cultura da Câmara de Moimenta da
Beira, Francisco Cardia, a vereadora da
Câmara Municipal de Viseu, Rosa
Monteiro, Paula Branco em
representação do presidente da Câmara
de Gouveia, Alberto Correia, Mordomo-
Mor da Confraria da Castanha que se fez
também representar por vários
confrades, a directora da ESPROSER, o
director do agrupamento de Escolas,
presidentes das diversas juntas de
freguesia do Concelho, etc., etc…

Ao som harmónico da Banda de
Riodades, passou-se ao exterior do Pátio
onde foi servida uma opípara merenda
beiroa para todos os presentes.

Já o sol se resguardara há muito
quando a festa se deu por terminada.

Foi um dia grande de afectos nesta
homenagem tão sentida a provar a todos que Aquilino
permanece cada vez mais actual como bem o
determina o reganho de interesse, assim tão esplendi-
damente expressado.

A Câmara de Sernancelhe, mais uma vez, não
deixando seus créditos por mãos alheias, não tem quem
se lhe ombreie na grandiosidade e expressividade das
múltiplas homenagens consagradas ao “Seu” Escritor.

Paulo Neto

Sernancelhe. Carregal. Pátio Aquilino Ribeiro. Aspecto da assistência na apresentação
do livro  de Aquilino Ribeiro  - Cinco Reis de Gente. (Foto Paulo Pinto)

Moimenta da Beira. Stand promocional da Confraria da Castanha
durante a EXPODEMO. - (Foto Paulo Neto)
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Nos dias 11, 12 e 13 de novembro acontece,
em Penedono, a sétima edição do Mercado
Magriço um evento que pretende ser montra do
empreendedorismo penedonense e, das atividades
que alavancam a economia deste concelho. Sendo
um espaço onde se congrega o comércio e a
indústria assume particular destaque o setor
agrícola, tradicional e da pecuária. 

Penedono é um concelho produtor de
castanha por excelência e, se desde os primórdios
dos tempos este fruto se assumia como garante da
sobrevivência de alguns povos, como os romanos
que a utilizavam como ração de combate nas suas
campanhas, hoje ela é o sustento de inúmeras
famílias deste recanto Beirão. Conotada como
sendo uma das melhores castanhas do país a
organização do evento evidencia a sua qualidade
promovendo o Concurso de Castanha, momento
onde os produtores submetem, à exigência do júri,
as virtudes deste fruto Rei. De salientar, a par do
Mercado Magriço, a envolvência da Confraria da

Castanha que em muito tem contribuído para a
divulgação e enobrecimento da castanha da região.

Outro dos pontos altos que acontece neste
certame é o Concurso de Ovinos e Caprinos, um
concurso que vê aumentar de ano para ano os seus
participantes, prova de que esta atividade
abandonou o estatuto de profissão menos digna e
assume agora contornos de nobreza atraindo cada
vez mais jovens que, graças à qualidade dos pastos
deste concelho produzem carne de qualidade, a
qual vai conquistando o seu espaço no mercado
nacional.

Na génese da criação do evento Mercado
Magriço esteve sempre o apoio incondicional aos
empreendedores e demais agentes económicos
como garante da sustentabilidade concelhia,
volvidos que são sete anos da sua primeira edição,
o executivo municipal permanece focado neste
mesmo objetivo apoiado pela tenacidade e querer
dos empresários deste concelho que vão
crescendo, inovando, criando espaço e
promovendo os seus produtos que, se vão
afirmando no panorama nacional e internacional
com a marca Penedono.

Para além da componente, puramente
comercial, outra há que se cuida e promove como
mote da identidade deste povo, a componente
tradicional e assim, é dado neste espaço primazia
aos produtos tradicionais e endógenos deste
concelho tais como o pão, o queijo, a doçaria
tradicional, os frutos secos, os produtos hortícolas,
o azeite, o vinho e o artesanato.

O Mercado Magriço existe tão somente pelos
empreendedores do concelho de Penedono, a eles
se deve o sucesso do mesmo, não se tratando de
uma festa ou romaria estival, comporta em si
momentos lúdicos e de lazer que vão desde
caminhadas a espetáculos musicais, tendo como
cabeça de cartaz este ano o artista Emanuel que
vai dividir o palco com o emergente talento de
Márcio Pereira, filho da terra, e os já sobejamente
conhecidos Némanus.

Mercado Magriço uma iniciativa do Município
de Penedono aberta ao mundo, venha visitar-nos,
descobrir Penedono e os seus encantos, os seus
sabores, a sua cultura!

Mercado Magriço, Fomentar o Empreende-
dorismo, Valorizando as iniciativas locais!

MERCADO MAGRIÇO – 2016
Fomentar o Empreendedorismo,
Valorizando as iniciativas locais!


