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Hirundo rustica 
 

Reconhece-se a andorinha-das-
chaminés pela sua garganta ver-
melha e pela sua cauda bifurcada. 
Uma lenda conta que foi o diabo 
que lançou um pedaço de madeira 
à andorinha, o qual lhe causou 
uma ferida na garganta (onde para 
sempre ficou a mancha vermelha) 
e também a perda duma parte da 
cauda. 
 

as decorações alegres está a venda como re-
cordação em todo o Portugal. Envergonhada, 
tive que dizer que não sabia, mas um pouco de 
investigação mostra o seguinte: 
Um peregrino que estava de passagem para 
Santiago de Compostela chega à cidade de Bar-
celos. Lá é falsamente acusado de roubo. Peran-
te  o juiz, o peregrino insiste que é inocente. 
Mas o juiz, que entretanto está a comer um galo 
grelhado, condena-o na mesma. O peregrino 
então vaticina que o galo que está no prato do 
juiz cantará três vezes e que isso provará a sua 
inocência. No momento em que querem enforcar 
o peregrino, o galo efectivamente canta três 
vezes e o homem é liberto. 

O galo desde então é o símbolo nacional de Por-
tugal e representa a ‘inacreditável’ boa sorte, 
mas também a honestidade, a integridade, a 
confiança e a honra.  
 
 
4. VISITAS ILUSTRES 
 
Como é costume de 
todos os anos, em 13 
de Maio milhares de 
católicos (de Portugal 
mas também de fora) 
põem-se a caminho de 
Fátima, o local de pere-
grinação, onde, no iní-
cio do século passado, 
a Virgem Maria apare-
ceu aos jovens pasto-
res Francisco, Jacinta e 
Lúcia. Neste ano parti-
ciparam aproximada-
mente 35.000 pessoas 
no caminho de 200 
quilómetros, muito mais do que o costume. É 
que passaram dez anos desde que Francisco e 
Jacinta foram santificados (Lúcia recentemente 
morreu, em 2005) e, para honrar este aconteci-
mento, o Papa Bento XVI esteve presente nas 
festividades. O Papa também aproveitou a oca-
sião para visitar Lisboa e Porto de papa-móvel. A 
vida pública esteve quase totalmente parada de 
11 até 14 de Maio. Metros e autocarros quase 
não andavam, as escolas estavam fechadas e 
675.000 funcionários públicos tiveram um dia de 
tolerância de ponto, que causou alguma irritação 
nos empresários e sindicatos. Em matéria de 
logística e de organização, houve imensa coisa 
para fazer, basta pensar nas 50.000 hóstias que 
foram 
distribuídas por dia. 

1. PINTORES NO MONTE  
 
Quase não tivemos a nossa semana de pintura 
no final de Abril. O vulcão criou (e como todos 
sabemos continua a criar) problemas. Infeliz-
mente dois dos participantes foram impedidos 
de vir, mas os outros conseguiram vir e sem 

atrasos. Carregados de cavaletes, de telas, de 
tintas, de câmara fotográfica e de boné. Este 
último não foi um luxo desnecessário: o tempo 
esteve óptimo. Às vezes fazia tanto calor que a 
tinta já secava na paleta antes de se conseguir 
pô-la na tela. Trabalhámos imensamente. Pintá-
mos no porto de Vila Nova de Milfontes, na 
praia do Carvalhal, no moinho da Picota e na 
ruína de Atalaia. E criámos coisas fantásticas. 
Ficámos surpreendidos com as nossas capacida-
des, também graças à professora Jenny Helder. 
Em Outubro do corrente organizamos uma out-
ra semana de pintura. 
 
 
2.  DE VOLTA DA ÁFRICA 
 
Pelo terceiro ano consecutivo um casal de an-
dorinhas-das-chaminés reside na nossa gara-
gem. De repente, em cinco de Fevereiro, apare-
ceram alegremente a chilrear e pipilar para 
mostrar como estão contentes por terem volta-
do para casa. Nós também gostamos muito. 
Estamos curiosos para saber se dão valor às 
nossas bem intencionadas adaptações. Porque o 
ninho antigo caiu do cabo eléctrico, construímos 
um condomínio de apartamentos. A primeira 
ninhada (seis ovos) entretanto já apreendeu a 
voar e o ninho está a 
ser limpo para a 
próxima postura. As 
andorinhas introdu-
zem uma certa 
desordem na gara-
gem, mas, por outro 
lado, também é ver-
dade que, por época 
de choco, um casal 
apanha aproximada-
mente um milhão de 
insectos. Ora, isso 
também é útil. 
 
 
3. O GALO DE BARCELOS 
 
Vou ficar no tema das aves: um dos participan-
tes da semana de pintura perguntou porque é 
que o galo preto com a crista de cores vivas e 

Saber mais:  
 
http://www.avesdeportugal.info/
hirrus.html 
 
http://www.pastorinhos.com/
livros/pt/MemoriasI_pt.pdf 
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