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Chão de Baixo

Domingo | 21 Agosto

Convívio
Associação de Compartes 

Campo do Gerês

Teatro Infantil
Evelyne Mussons

5ª Feiras | 14h ás 17h

Antiga Escola Primária

CALENDÁRIO DE 

ACTIVIDADES

Roda de Capoeira

João Barroso

Sábado | 13 e 27 às 16h

Antiga Escola Primária

Educação Ambiental
Núcleo Agroecologia 

do Campo

3ª Feiras | 14h

Antiga Escola Primária

Criação Musical
Jorge Carvalho

 (para crianças)

11 de Agosto | 10h30

Antiga Escola Primária

Dança
Elane Fonseca

18 de Agosto | 10h30

Antiga Escola Primária

Soberania Alimentar

Núcleo Agroecologia 

do Campo

Sábado 27 de Agosto

Chão de Baixo

Teatro Comunitário

Maria Vasconcelos

 8 ao 27 de Agosto

Antiga Escola Primária

Festas Concelhias 

São Bras

4 a 8 de Agosto

Terras de Bouro

Câmara Municipal



Coleção | Aguarelas no Horizonte - Campo do Gerês  2020

 Eduarda Silva



VEIGA

– Não tarda muito.

– Quê?

– Você não conhece este vento?

– Ora essa, então não andei toda a vida pela mão das 

estações?

– Até azucrina!

– Sempre que venta ao contrário de nascente é no 

que dá.

– Só pára no Pé de Cabril.

– E é quando não passa...

– Tenho cá comigo que é nestas paisagens sem gente 

que a modos que me apaziguo com a vida.

– É o que mais pede a alma…

– Desde que não tenha disso conhecimento. Ou pelo 

menos sempre que fuja a

essa ambição.

– Senão levantam-se ventanias…

– Fadado com’ ó destino!

– … é que pela mão dessas tempestades d’alma não 

caminhei eu menos do que pelos Outonos. Adiante…

– Acha que voltará a ser possível?

– Quê? Caminhar pelo Outono?

– Não, home. Fugir da ambição.

–Viver, quer-me você dizer…

– Pois…

– Sem ateimar na vida.

– É o que eu digo.

– É.

– Sem pensar noutras cousas.

– Nas cousas que não são.

– E que nunca foram.

– E que não deixam de ser por isso.

– Mas não se vêem como daqui se vê o pico da Calce-

donia.

– Isso não.

– É o que eu digo.

– É.

– Hoje há distracções por tudo quanto é canto.

– Deixá-los.

– Nem se pode sentir tristeza…

– Já ouvi dizer.

– …que é o fim do mundo…



– Lá ele acaba…

– … palavra de honra…

– … é preciso ser muito torto da moleirinha!

– Não há descanso.

– Ui... o que por aí vai!

– Já foi a Braga?

– Aonde?

– Ao cu do monte… a Braga, home!

– Ai que vai bonita a conversa!

– De lá nem se consegue ver o mundo.

– Nada.

– E do Sameiro?

– Nadinha.

– Só se enxergam prédios e mais prédios…

– É.

– ... e viadutos…

– É.

– Uma tristeza.

– ‘Inda ontem inauguraram mais uma rotunda em 

Lamaçães.

– É tão tristinho.

– É. E só por isso vale a pena.

– Quê?

– Ir ver a tristeza para saber que estamos aqui bem.

– Então não é?

– Um regalo.

– Só em Maximinos tem mais prédios do que carva-

lhos na Albergaria!

– O que ali vai de betão!

– É um ror.

– É.

– E as crianças já não se cansam de brincar.

– Até isso.

– Ou por outra, estão cansadas antes de brincar.

– Não podem parar.

– Na. Não que cai a santa.

– Havia coisa mais linda do que vê-las a chegar a 

casa cansadas de brincar?

– Todas suadinhas.

– Nesta cadeira.

– Nesta cadeira.

– Ao entardecer…

– Quase noite.

– Como agora.

– Atão no era.

– Com o olhar a morrer pelo campo.

– Não há veiga com’ à nossa.



– Sem saberem que já nasceram.

– Quem?

– E que há estações.

– Ah!… E paisagens sem gente.

– Que um dia hão-de desejar.

– Pois é.

– Não há-de tardar.

– Deus o ouça.

– Vão é deixar-se ficar.

– Aonde?

– No cu do monte!

– Em Braga?

– Só se for para ver de que lado sopra o vento. 

Aquiii home dum raio!

– Então onde mais haveria de ser?

– Não, home! Na cadeira!

– Na cadeira?

– Ao fresco! Vão-se deixar ficar na cadeira 

porque não conhecem o vento!

– Isso é o menos.

– Têm tempo.

– Oxalá.

– Até amanhã…

– Até amanhã que ela não tarda.

Júlio do Carmo Gomes

(Berlim, Julho 2022)



Fátima Pires, Conceição Ribeiro, Teresa Fernandes, Lurdes Fernandes Pires, 

Ana Pires, Emilia Rodrigues, Maria da Conceição, Maria Raquel, 

Célia Barroso, Amélia Pires, Esmeralda Dias.

28 de Agosto de 1988

Foto José Carlos Pires 

Eira do Carvalhal

REVIVER



LABOURA
PLANTAS QUE CURAM PLANTAS

 

Podem-se usar muitas plantas tanto para prevenir doenças noutras plantas 

como para combater os ataques de insectos. E a maioria das doenças nas plan-

tas podem-se evitar se o Solo tiver um bom equilíbrio e uma actividade 

biológica intensa. A intensificação da vida no Solo já aporta geralmente 

suficiente energia às plantas para se protegerem e fortalecer-se. 

De seguida aparece uma lista de plantas onde se indica o tipo de preparado, a 

diluição e as doenças ou insectos que previnem. Os procedimentos apresenta-

dos permitem extrair os princípios activos destas plantas, resultando exce-

lentes para fertilizar e estimular o solo e os vegetais, assim como para 

prevenir ou combater doenças de forma natural. (Antes de pulverizar o prepa-

rado, aconselha-se removê-lo energicamente uns 5 minutos.)

PLANTAS DE AÇÃO INSECTICIDA

(previnem e combatem ataques de insectos e invertebrados)

ALHO FENTO PELITRE TANACETOSABUGUEIRO TOMATE

Maceração (3 a 4 

dias) diluidas a 

15%:

- ácaros

- mosca da cebola

- pulgão

Chorume 

diluido ao 10%:

- broca amarela

Maceração  (3 a 4) 

diluida a 15%:

- altisa

- borboleta 

branca

Infusão diluida 

a 20%:

- altisa

- pulgão

- thrips

Decocção 

diluida a 15%:

- ácaros

- aleurona

- altisa

Maceração (1 dia) 

diluida a 20%:

- ácaros

- aleurona

- pulgão

PLANTAS DE AÇÃO FUNGICIDA

(previnem e evitam doenças criptogâmicas)

CEBOLA URTIGA CAVALINHA POEJO TANACETO
RÁBANO 

SILVESTRE

Infusão diluída 

ao 20% para:

- lepra

- mildiu

- oídio

Chorume 

diluído ao 15% 

para:

- mildiu

- monilia

- oídio

Maceração ou 

infusão 

diluídas a 20%:

- mildiu

- roia

Decocção 

diluída a 20%:

- lepra

- monilia

Infusão diluída 

a 20%:

- oidio

- roia

- moteado

Maceração (3 a 4 

dias) diluídas a 

15%:

- mildiu

- monilia

- oídio



As diluições: quando põe 20% significa que 20 partes do líquido são dissolvidos em 80 partes 

de água para obter o 100% do total; a proporção seria 1 parte de infusão com 4 partes de água. 

Um 15% implica 15x de chorume com 85x de água, o que proporcionalmente equivale a 1 medida 

de chorume com 5,6 medidas de agua aproximadamente.

MÉTODOS DE PREPARAÇÃO:

Infusão: 100 gr de planta fresca por litro de água num recipiente coberto ao 

lume; quando começa a ebulição retira-se do lume e se deixa arrefecer. No caso 

de usar planta seca, a proporção é de uns 20g/l.

Decocção: igual que a infusão mas deixando ferver a lume lento uns 15 min, e 

deixar repousar logo algumas horas.

Fermentação / Chorume: realiza-se deixando as plantas em água num recipien-

te de madeira, barro ou plástico, nunca metálico. Para 10l de água acrescentar 

1 kg de plantas frescas cortadas e deixar de molho de 1 a 4 semanas (pondo as 

plantas num saco de tela resulta mais fácil a filtragem). Convém mexer a água 

de vez em quando para facilitar a fermentação, e deixar coberto para evitar 

que as moscas ponham ovos. No final, filtra-se e utiliza-se o preparado 

diluindo de 10 a 20 vezes segundo os casos.

Maceração: igual à fermentação, mas as plantas só repousam na água entre 1 e 5 

dias.

Experimente e partilhe, se quiser, as suas experiências!! O conhecimento é 

construído através das experiências, e as experiências graças aos erros e 

logros.

FONTE: “Lunario 2022”, de Michel Gros. Editora Artús Porta Manresa.

PLANTAS REPULSIVAS

(afastam os insectos e outros animais)

ARTEMISIA CAPUCHINHA TÁRTAGO HERAALFAZEMA ARRUDA

Infusão ou 

decocção 

diluidas a 15%:

- lesma

- borboleta 

branca

- pulgão

Decocção 

diluida a 20%:

- mosca branca

- pulgão

Maceração 

(6dias) diluida 

a 60%: 

- roedores

Infusão diluida 

a 15%:

- formigas

- pulgão

Maceração 

diluida a 10%:

- ácaros

- aleurona

- pulgão

Maceração (5 

dias) diluidas a 

15%:

- lesma

- toupeira

PLANTAS ESTIMULANTES

 (reforçam a imunidade das plantas)

MILFOLHADA BARDANA CAMOMILA URTIGACONSOLDA

Maceração (2 a 3 

dias) diluida a 

15%:

Infusão diluida 

a 20%

Infusão ou 

Chorume 

diluidos a 10%

Infusão ou 

Chorume 

diluidos a 5%

Infusão ou 

Chorume 

diluidos a 5%

Decocção 

diluida a 10%

DENTE  

DE LEÃO



ÉPOCA AGRÍCULA

Neste mês de Agosto vamos ter a Lua cheia no dia 12 às 02:37 e a Lua nova no dia 27 

às 09:18. Este mês de Agosto, além das colheitas, é ideal para preparar a horta de 

inverno, dando importância às folhosas e a alguns tubérculos. 

Diferenciamos de seguida duas fases da Lua que alguns investigadores apontam 

como muito influentes no desenvolvimento das plantas: a lua ascendente e a lua 

descendente, movimentos diferentes dos da Lua crescente (lua nova à lua cheia) e 

decrescente (da lua cheia à nova). A lua é ascendente durante o período em que  a 

sua trajectória vista desde a Terra é cada dia mais elevada no firmamento do que 

no dia anterior. E ao inverso, na lua descendente, a sua trajectória  (vista desde 

a Terra) é cada dia mais baixa.

Na Lua Ascendente há mais seiva, pelo que há mais actividade na parte de cima do 

Solo, nas partes aéreas das plantas. É preferível dar preferência à enxertia, 

colheita de frutos suculentos e seiva de vidoeiro, e evitar podar árvores ou 

recolectar plantas para secar. 

Tendo a Lua ascendente do dia 09 ao 22 de Agosto é o momento ideal para semear 

algumas plantas das quais comeremos as folhas, tanto em sementeira como semean-

do “a voleio”: Rúcola, couve chinesa (pak-choi, tat-soy), agriao, espinafre, 

couves de primavera, canónigos / erva dos cordeiros, alfaces, cenouras verme-

lhas, rábanos de inverno e nabos (“Semeia no pó e nao tenhas dor!”). Algumas 

sementeiras precisarão de uma sombrinha se o Sol apretar, e uma boa rega que 

assegure humidade durante o nascimento. É também um bom momento para recolher 

as sementes das plantas que queremos semear para o ano, e, semear um adubo verde 

nas partes da horta que ficam sem cultivo, como mostarda, ou centeio.

Na Lua Descendente, os líquidos internos das plantas descendem e a actividade 

vegetativa acontece sobretudo debaixo da terra, nas raízes, pelo que a força 

desta lua ajuda a enraizar, sendo que a seiva e a força da planta flui para baixo. 

É o momento adequado para recolectar raízes ou partes das plantas que se queiram 

secar rapidamente, podar, transplantar, lavrar e espalhar composto.

Nesta Lua ascendente de 22 de Agosto a 05 de Setembro, pode-se aproveitar para 

transplantar se já tivermos algumas das plantinhas anteriormente citadas em 

“cuvettes”. Bom momento também para plantar os bolbos das plantas que florescem 

no Outono e Primavera, e fazer estacas de lenhosas e aromáticas.

FONTE: “Lunario 2022”, de Michel Gros. Editora Artús Porta Manresa.

Lua Ascendente

Dia 21 às 23H

Dia 20 às 22H

Lua Descendente

Dia 20 às 22H

Dia 21 às 23H



 Nos tempos clássicos, a Milfolhada era 

usada para controlar feridas de guerra, 

razão pela qual se tornou  conhecido 

como herbas militaris; dizem que era 

com esta planta que Aquiles, herói da 

Guerra de Tróia, iniciado por Quirón 

na Arte da Medicina, tratava 

os guerreiros feridos (pela rápida 

coagulação do sangue e cicatrização de 

feridas), razão pela qual a 

planta recebeu o seu nome 

em latim. 

 Tomada desde há muito 

como tónico amargo revi-

gorante, entra na composição de diver-

sas bebidas amargas. Ajuda à recupera-

ção de constipações e gripes (chá a 

partes iguais de milfolhada, flor de 

sabugueiro e hortelã-pimenta) e é 

benéfica para casos de febre-dos-fe-

nos. Muito útil para controlar 

hemorragias internas e exter-

nas (quando quiser parar um 

sangramento, experimente 

pegar numa folha fresca ou seca e apli-

que directamente na ferida, em questão 

de segundos a hemorragia irá parar).          

 Muito útil para problemas menstruais 

e distúrbios circulatórios, ajuda a 

regular o ciclo menstrual, reduzindo 

hemorragias abundantes e aliviando 

dores associadas à menstruação.

 Como tónico digestivo ajuda nas 

digestões difíceis e cólicas (para 

indigestão tomar 20 gotas de tintura 3 

vezes por dia); devido às capacidades 

antiespasmódicas e anti-inflamató-

rias também é usada na saúde do tracto 

digestivo, e ardor de estómago. Faz 

baixar a tensão arterial, melhora a 

circulação venosa, alivia as hemor-

roidas e tonifica as varizes.

FONTE: “Enciclopédia de Plantas Medici-

nais”,  Andrew Chevallier, 1996, Ed. Selec-

ções Reader's Digest.

BOTICÁRIO
PLANTAS MEDICINAIS

Milfolhada (ACHILLEA MILLEFOLIUM)

 Se há uma planta selvagem que não 

falta na veiga do Campo é a Milfolhada, 

ou Milefólio. Aparece nas hortas, espa-

lhando-se devagar, embora seja facil-

mente controlável. Considerada uma 

das 6 plantas indispensáveis para os 

preparados que a Agricultura Biodinâ-

mica usa para dinamizar a horta, é 

muito útil para a nossa saúde, se a 

soubermos usar. 

 Embora no Campo só encontremos a 

Milfolhada de flor branca, e em menor 

quantidade, rosa, noutros sítios pode-

mos encontrar a de flor vermelha, 

amarela, laranja, rosa ou beige. Pela 

prolongada floração, é uma planta 

aliada na horta, pois produz alimento 

para os insectos sirfídeos (os que 

devoram a mosca branca e pulgões), 

hospedando estes trabalhadores que 

contribuem para o controle biológico 

na horta. Macerando a planta de 2 a 3 

dias, e diluída a 15%, reforça a 

imunidade das plantas. 



O esqueleto de uma árvore

O vento bem me avisou

O esqueleto de uma árvore sêca 

Recorda-me que outrora a água já foi mais alta 

"Tudo passa, filha, tudo passa" 

É a voz que perpassa da Montanha 

Que agora é púrpura pelas urzes nas encostas 

Um dia, serão os meus ossos 

Talismã de alguém 

Forma de retornar 

De provar 

Que aqui houve gente 

Que viveu 

O vento que acaricia a minha pele morena Bem me 

avisou 

"Tudo passa, filha, tudo passa 

Mas quem escolheu viver 

Vingo

  

Cheila Rodrigues

margens do rio Homem, Abril de 2022



Albergaria

STOP

Chamadouro

Bar

Adega Regional

Geira

Vende-se 

Anuncie Aqui
Envie propostas/informações para 

ruralvivogerez@gmail.com

Álbum do Alex Black Blues no 

Chamadouro Bar

Aulas de Capoeira Sáb. 13 e 27 Ago

às 16h na Antiga Escola Primária

Dá-se

Colaboradores p/ Teatro (Solos Vivos) 8 a 27 de Ago, 

3 a 4 vezes por semana na Antiga Escola Primária 

Precisam-se

�������������



Albergaria Stop

Adega Regional

Rural Vivo

Cerdeira

Alojamento

Igreja

Eira

Casa da Fonte

Chamadouro Bar

Chão de baixo

EquiCampo


