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Os meus avós, tal como a maioria dos pastores da minha terra, sempre estiveram
ligados à pastorícia. O meu bisavô paterno, que não cheguei a conhecer foi um dos principais
pastores da região, já que tinha muitas propriedades que ia comprando, onde apascentava o
gado todo o ano. No seu tempo, era dos poucos que contratava “criados”, que de resto e no
trato, não diferenciava dos filhos. Ao que me fora dito, era um homem honesto e brioso, que
usava procedimentos comuns para com os seus colaboradores, fossem ou não familiares. Meu
avô materno, também pastor de média dimensão, teria na altura cerca de uma centena de
cabeças de gado, o que era muito bom para a época!...
Creio que os meus pais herdaram dos seus antepassados os dotes da pastorícia, e foram
possuidores, durante largos anos de um rebanho de gado lanígero e caprino, naturalmente o
sustento do agregado familiar. Minha mãe fabricava o delicioso queijo da serra, sempre muito
cobiçado por aqui e um pouco por todo o lado, enquanto eu e meus irmãos íamos ajudando
como podíamos, isto, claro, durante o interregno das aulas.
Naquele tempo, os rebanhos variavam muito no número de cabeças e na sua
importância. A sua alimentação vinha da natureza e a sua pujança tornava-os fonte de
rendimentos e meio de subsistência. Na verdade, toda a gente possuía as suas cabeças,
ovelhas ou cabras, para dai retirar o leite o queijo ou até a carne para a mesa. Os pastores
menos abastados, esses tinham rebanhos em menor dimensão, raramente mais que trinta,
quarenta ou cinquenta unidades. Por tal condição, tinham que arrendar pastagens – cuja
utilização pagavam em espécie - ou recorrer a baldios para poderem sobreviver. Na verdade,
só os mais abastados teriam mais de cem cabeças de gado, que se alimentavam nas suas
propriedades.
O mercado quinzenal de Gouveia era a principal fonte de escoamento do queijo para
venda a nível nacional. Com efeito, até anos 50 vinham comerciantes de Lisboa e do Porto
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aqui comprar o queijo. Na verdade, o Mercado de Gouveia chegou a ser considerado um dos
maiores e melhores da região, mas acabou, infelizmente, por volta dos anos 60. Recordo-me,
de resto, de quando minha mãe ai se deslocava para vender o queijo que, dada a enorme
oferta, provocava necessariamente a descida do preço. Só havia que vender por baixo valor ou
trazer, tudo de volta, para casa!
Na altura e à época, a região estava povoada por uma grande quantidade de lobos que,
normal e naturalmente, faziam repetidos cercos aos rebanhos causando grandes prejuízos aos
seus proprietários. Por isso, todos os pastores tinham cães da serra, machos ou fêmeas, para a
guarda e a defesa dos seus rebanhos. Essa defesa era, sem dúvida, uma necessidade. Na altura,
ninguém criava cães para vender: usava-se a troca directa, permutando cães por ovelhas,
normalmente à escolha. Por força de tais negócios, meu pai adquiriu uma cachorra que eu
apelidei de “ribeira” – nome de uma cadela que tinha morrido com basta idade – que tinha a
cor dourada um pouco farruscada, com pelo médio/curto. Já adulta teve ninhadas sucessivas
mas o meu pai acabava por escolher sempre dois ou três cachorros, conforme as necessidades
e os compromissos.
Não se fazia selecção de cores nos animais, já que o que era necessário era que
exercessem bem as suas funções. Os bons guardadores eram aliados às ovelhas e cabras que
dessem mais leite. Na verdade, existiam cães de pelagem variável e cores diferentes (pretos,
malhados, borralheiros, etc.) e todos se designavam e eram tidos por “Cães da Serra”. O lobo,
esse era pardo e o cão deveria poder aproximar-se dele o mais possível sem ser notado para,
muitas vezes em matilha, o atacar e até matar!... A máscara farruscada não era tida em conta e
a predominância de malhas brancas era pouco significativa. Os pastores, em geral, davam
relevo aos presunhos, às patas (grossas) e ao volume da cabeça. O cão tinha ainda que ter
pujança e rusticidade para enfrentar os lobos. Posso dizer que, pessoalmente, marcaram muito
o meu percurso de vida!
Os anos de 1949 e 1950
Após ter concluído o exame da quarta classe, tal como era habitual nessa época fui,
com a idade de 11 anos, trabalhar para Lisboa como marçano, num estabelecimento de
mercearia. Quando concluía um ano de permanência na capital, fui informado que o Rancho
Folclórico das Aldeias ia em digressão a Lisboa para tomar parte num espectáculo, a convite
do Governo Civil da Guarda.
Um casal de cães da serra fazia-se acompanhar na qualidade de mascote do Rancho.
Entre os componentes do grupo estavam familiares meus e depois dos tradicionais
cumprimentos e abraços – que sempre despertam sentimentos de saudade – gerou-se em mim
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uma motivação para regressar às minhas origens juntamente com a comitiva aldeense. E foi
assim que disse adeus a Lisboa, tendo-me fixado de forma definitiva em Aldeias, Gouveia, a
minha terra. E por aqui fiquei, na terra que me viu nascer, na região de montanhas, de
rebanhos, de pastagens, afinal o habitat natural do Cão da Serra da Estrela.
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