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Quanto ao medronho, deixámos que o vizinho o 
pendurasse – serve para a produção de uma bebida.  
 
 
3. SANTA BÁRBARA   
  
Em toda a espécie de mapas Santa Bárbara está 
indicada como ficando entre João de Ribeiras e 
Pomba. Mas, na realidade, não tem sequer uma 
placa indicativa. Nada que possa dar a saber que 
na verdade chegou a Santa Bárbara. 
Ao longe, numa colina fica uma capela pequenís-
sima. Nunca há lá ninguém para ver. Só no segundo 
domingo de Outubro está pejada de gente. A 
imagem de Santa Bárbara, de que a capela 
recebeu o nome, sai do seu santuário e é 
transportada fervorosamente em pleno traje de 
cerimónia.  
Originalmente a pequena capela foi habitado por 
S. João Batista. Uma senhora rica e com influên-
cia, que vivia aqui por volta de 1750, de seu 
nome Juliana Raposa, sentia mais afeto por Santa 
Bárbara e fez consagrar o santuário a esta santa, 
que protege 
contra a morte 
súbita, trovoadas 
e relâmpagos. 
O dia comemo-
rativo oficial é a 
4 de dezembro, 
mas a data foi 
antecipada por 
razões praticas: 
é a terceira 
processão de 
seguida aqui nos arredores – o que ajuda a não 
esquecer – e, mais importante, habitualmente  
em meados de outubro ainda faz bom tempo. E 
toda a gente deseja um solzinho à pequena santa. 
O resto do ano ela tem de permanecer dentro de 
portas, junto com João Batista – dá honra a quem a 
tem – que participa sempre ao lado dela na procissão.  
 
 
4.  UMA OUTRA BÁRBARA    
  
Com isto quero dizer a espanhola Barbara Mateos, 
diretora e produtora de documentários. É uma 
paixonada pela serra entre Pomba e Ribeira do 
Ruivo. Alguém intrigado pela força da terra e dos 
seus habitantes. Que 
pessoas são? Como é que 
vivem o dia-a-dia? Não só 
aqueles que sempre 
viveram aqui, mas 
também os recém-
chegados e estrangeiros.  
Sendo os estrangeiros, 
também houve um lugar 
para nós no filme. Durante 
três dias, a equipa de 
filmagem segui-nos, desde 
manhã cedo até depois do 
jantar. Deu bastante trabalho (tudo tinha de ser 
repetido três, quatro vezes), mas também foi 
excitante e giro. O filme deverá estar pronto no 
próximo ano.  
Quando integrará o cartaz de Doclisboa  
avisarei.  

1. OS DOIS NIELS DA U.T.  
  
Nas notícias 31 descrevi o nosso sistema de 
produção de eletricidade. Mas também em 
relação ao sistema de abastecimento de água já 
somos autossuficientes. 
A água é ainda mais importante de que a 
eletricidade – e, como necessidade vital, a mais 
importante de todas. 
A nossa água provém 
de dois furos, um com 
40 e o outro com 180 
metros de profun-
didade. Este último dá 
muito mais água – a 
quantidade de que 
precisamos no Verão. 
A água poderá ter até 
100 anos de idade e 
contém uma alta por-
ção de minerais. Não 
possui um sabor agra-
dável e tem uma 
consistência um pouco oleosa. Para descobrir se 
e como a água poderia ser purificada, pedimos 
ajuda à Universidade Técnica de Delft (Holanda). 
Resultado: um excelente parecer. O relatório, 
iniciado no ano passado por um estudante do 
último ano de bacharelato, foi concluído este 
ano por dois outros estudantes, assistidos com 
apoio técnico a partir da Holanda e Portugal. 
Diga-se de passagem que levou algum tempo 
até se perceber que na Holanda é usada a 
unidade de medição alemã e em Portugal a 
unidade francesa – do que resultavam valores 
muito divergentes. Seja! Minudências!… 
Entretanto encomendámos os aparelhos 
necessários ao fornecedor local, que instalará tudo 
em breve. O Niels com (açúcar no café) e o Niels 
sem não estarão presentes. Mas ainda estão convi-
dados para vir realizar uma inspeção. Obtiveram, 
de resto, um 16 nas suas teses de bacharelato.  
 
 
2. PURA NATUREZA  
 
Figos, marmelos, uvas, amoras, azeitonas – 
tudo silvestre. Apanhámos de tudo isto em 
grandes quantidades. Fico com muita avidez – 
também porque tudo quanto se deixa ficar 
acaba por secar ou apodrece. Muito básico.  

De tudo faço doces: uvas com vinho, figos com 
mel, marmelo com maçã, figos com nozes, 
amoras, feijoa. Pela primeira vez, fiz chutney. 
Chutney de figos. Ainda temos uma peça de 
javali na arca congeladora (da associação de 
caça) e uma perdiz (do Bas). Parece-me que 
saberá muito bem com o chutney. Mais logo 
ainda virão as laranjas – e depois temos que ter 
paciência até à próxima colheita.  
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As reações à morte dos nossos cães 
foram muito reconfortantes. Foi uma 
grande ajuda emocional. 
Temos que esperar que aqui um dia 
venha a haver uma mudança na 
mentalidade.  

Semanas de pintura 2014  
 

17 - 24 de abril 
02 - 09 de outubro 

Em abril 2014 organizamos, pela 
décima vez, uma semana de 

pintura. 
Portanto um lustro. Vamos celebrá-

lo e pode tirar vantagem disto. 
10% de desconto  

Desejamos-lhes um 
bom e feliz 2014  
com muito  
saúde! 


