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HISTÓRIA

Filipe e Ricardo
no Inverno Mirandês1

É Inverno. O frio é intenso, próximo dos zero graus. Filipe e Ricardo preparam-se para ir
para a escola.
Como são irmãos gémeos e, por isso, muito parecidos, escolhem roupas diferentes
para que a professora os possa distinguir com mais facilidade. Vivem na cidade de Miranda do
Douro, no extremo Nordeste de Portugal, mesmo junto à fronteira com Espanha. Com 7 anos,
frequentam ambos o 2º ano e gostam muito da escola. Também amam a sua cidade, tão cheia
de história e tão especial: é a única do país em que se fala outra língua além do Português!
Não há muitos habitantes que conheçam esta língua, o Mirandês, mas são cada vez mais.
Filipe e Ricardo aprendem-na na escola. Divertem-se a ensaiar diálogos que quase ninguém
entende e a chamar “grave”, como os outros mirandeses, ao Português.
O primeiro período escolar está quase a terminar. Em breve serão férias do Natal.
Filipe e Ricardo estão ansiosos que cheguem esses dias. Pelo Natal, esperam receber
os livros do Astérix em Mirandês, que pediram, e está combinada, com o pai, uma aventura
pelas fragas do concelho, em busca do ouro das mouras encantadas. A avó Belarmina
contou-lhes recentemente muitas lendas e os irmãos estão certos de que poderão encontrar
um dos tesouros que os mouros deixaram escondidos, antes de partirem para a mourama,
há muitos séculos.
Mas faltam, ainda, alguns dias para o descanso e, hoje, é dia de aulas. A escola fica perto
da sua casa, apenas alguns minutos a pé. Filipe e Ricardo enterram os gorros até às orelhas
e esfregam as mãos para as aquecer. Tão diferente do Verão, em que mal se suporta a roupa
no corpo, de tanto calor! À hora do almoço estarão de volta. Espera-os a avó, que tem sempre
pitéus apetitosos para os mimar. Hoje é dia de posta Mirandesa, e os dois irão deliciar-se
com a boa carne de vitela da região.
Finalmente, chegam as férias do Natal. Logo no primeiro fim-de-semana, saem cedinho
com o pai. A geada cobre os campos de branco. Tiveram que vestir os agasalhos mais
quentes, para que a mãe os deixasse sair. Dirigem-se às altas fragas sobranceiras
ao rio Douro. Que belo é tudo ali. Há uma grande paz naquela paisagem. De vez em quando,
uma ave de rapina cruza os ares, no seu voo alto e majestoso. Os gémeos estão tão
encantados que até se esqueceram do cansaço. Mas logo se lembram, quando o pai os chama
para seguirem caminho até à nascente de um ribeiro, mais acima na montanha.
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Uma vez que tem de incluir
diversas temáticas a trabalhar
no módulo, o texto é demasiado longo
para a capacidade de concentração
das crianças deste nível etário.
Consequentemente, deve ser lido
em pequenas sequências narrativas,
seguidas, sempre, de diálogo relativo
ao contexto, finalizando com questões
do tipo:” Querem saber o que
aconteceu, a seguir, com o Filipe
e o Ricardo?”
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- Diz-se que as mouras encantadas guardam os lugares que dão para o interior da terra.
Quem sabe encontramos uma aí?!
Os gémeos deixam-se cair sobre uma pedra, a meio caminho. Não têm mais forças. O pai
guia-os de regresso a casa. Foi um belo dia, pena não terem encontrado nenhum tesouro,
para comprar a mais bela prenda de Natal para a mãe...
As férias do Natal passaram rápido. Entretidos com as leituras dos livros que receberam,
os gémeos nem se aperceberam da chegada do seu fim. É já o primeiro domingo depois
do Dia de Reis. Envergando a imponente Capa de Honra, o pai acompanha-os à exibição
dos pauliteiros de Miranda. O tio António também lá estará, ostentando a bandeira. Os gémeos
treinam desde os 5 anos e, agora, já podem participar nas apresentações do seu grupo.
Os dois têm muito orgulho em partilhar, hoje, na festa do Menino Jesus da Cartolinha2,
as danças que aprenderam. Empunham os paulitos e as castanholas que, em breve, farão
soar. Junto à Sé de Miranda, junta-se muito povo. Alguns vieram de longe para ver estas
danças, tão antigas e tão diferentes de todas as outras. Filipe e Ricardo sentem um nervoso
miudinho. Será que tudo irá correr bem? Do meio da multidão, a mãe acena, carinhosa.
Os tocadores fazem soar a gaita-de-foles, o tamboril e a flauta pastoril. Começa a exibição,
aberta pelo grupo de 8 meninos a que Filipe e Ricardo pertencem. Dançarão apenas alguns
“lhaços”3, deixando o resto para os mais crescidos e experientes. Parece que lutam, mas sem
que ninguém se magoe. Os paulitos entrechocam e os dançadores aproximam-se e afastam-se,
nas voltas da dança. Filipe e Ricardo querem continuar por muitos anos a aprender os “lhaços”
dos pauliteiros e, um dia, serem capazes de pular por cima de uma torre de companheiros
em equilíbrio, fazendo o “Assalto ao Castelo”.
No fim da apresentação, espera-os o tio Eduardo, em casa de quem será, neste domingo,
o almoço de família. O tio vive fora da cidade, na aldeia de Palaçoulo. São recebidos pelos bons
cheiros dos enchidos ao fumeiro. Mal podem esperar para provar os deliciosos chouriços,
alheiras e o bulho com cascas4. Precisamente no momento em que a tia os chama para
a mesa, Filipe e Ricardo ouvem um estranho zurrar. Que saibam, o tio não tem nenhum
burro! Correm para trás da casa e, qual não é o seu espanto ao avistarem um bonito burrinho
castanho-escuro5, preso a uma corda, olhando-os mansamente.

Para mais informações sobre
a lenda que deu origem à veneração
a esta imagem, consultar http://www.
cm-mdouro.pt/cartolinha/ e http://
www.bragancanet.pt/picote/portugues/
imprensa/dn_menino_jesus.htm

2

Os “lhaços” constituem o repertório
dos Pauliteiros e englobam música,
texto e coreografia.

3

Prato tipicamente mirandês. O bulho
é enchido na bexiga e no bucho,
e especialmente nas tripas mais
largas do porco, e é feito
das carnes e ossos do espinhaço e,
eventualmente, também, algumas
costelas. As cascas são o resultado
da secagem das vagens dos feijões,
cortadas e postas a secar ao sol.
Trata-se de um prato muito forte,
razão pela qual é confeccionado
preferencialmente nas refeições
de Inverno, decerto para aconchegar
o estômago nos longos e gelados
invernos mirandeses

4

Filipe e Ricardo receberam de
presente um burro mirandês.

5

- É o vosso presente. Por serem tão bons dançadores!
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Filipe e Ricardo não cabem em si de contentes.
- Chamamos-lhe “Mouro” e será o nosso companheiro nas próximas férias, em busca do ouro
das mouras encantadas. Montados nele, não nos cansaremos a trepar às serranias!
Filipe e Ricardo não desistem de encontrar mais um tesouro, para juntar à felicidade
de viverem numa terra tão especial.
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INFORMAÇÕES6

Miranda do Douro

Geografia e história
Miranda do Douro é uma cidade portuguesa,
localizada no extremo Nordeste do território,
junto à fronteira com Espanha. Pertence
ao distrito de Bragança e é sede do concelho
do mesmo nome, abarcando 17 freguesias.
Ergue-se no cimo de uma encosta abrupta,
a 687 m de altitude, na margem direita do rio
Douro, no troço internacional que separa
a província portuguesa de Trás-os-Montes
da província espanhola de Castilla y León.
Miranda do Douro reúne marcas culturais
de origens e épocas distintas. Achados
arqueológicos remontam a sua origem
à Idade do Bronze. Em 1136, D. Afonso
Henriques viu nela um ponto estratégico
para a resistência ao poderio do Reino
de Leão, razão por que lhe concedeu Carta
de Foral e mandou erigir o castelo. No ano
de 1117, D. Sancho I manda edificar muralhas,
de forma a abranger a população que
entretanto crescera. Miranda do Douro
passa a cidade no reinado de D. João III,
na mesma altura em que se torna diocese
episcopal (1545), privilégio perdido, em
1764, passando a fazer parte da Diocese de
Bragança e Miranda, mas conservando a
sua igreja matriz o estatuto de Sé. Nela é,
ainda hoje, venerada a imagem do Menino
Jesus da Cartolinha, datada dos meados do
século XIX e ligada a uma lenda de incentivo à
resistência contra os invasores espanhóis.
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Do palácio episcopal, vítima de incêndio
no início do século XVIII, resta, hoje, o andar
térreo com uma arcada contínua de amplas
proporções. Numa rua da cidade, conservam-se, ainda, várias casas quintanistas
de portas rectangulares e janelas estreitas
floridas, entre as quais sobressai uma
moradia toda de pedra, com janelas
geminadas e cachorros medievais esculpidos
no granito. O velho edifício dos antigos
Paços do Concelho alberga, hoje em dia,
o valioso Museu Municipal.
O clima do planalto transmontano é variável
e contrastante, oscilando entre o muito frio,
no rigoroso Inverno, e um Verão de temperaturas
altas, com breves períodos amenos,
na Primavera e em alguns dias no Outono.
É de tal maneira extremo o clima desta região
que reza um provérbio assim: “Em Miranda,
nove meses de Inverno e três de Inferno.”

Economia
Trata-se de um concelho eminentemente
rural. A população dedica-se à cultura
de cereais, à criação e pastorícia de gado
bovino - raça mirandesa, ovino - raça churra
galega7 mirandesa e suíno, do qual decorre
o fabrico de especialidades de fumeiro.
O curtimento de couros e fabrico de tecidos
grosseiros de lã - o saragoça e o burel - são
elementos importantes na economia
mirandesa, bem como a extracção
do volfrâmio e do estanho.

Estes dados informativos destinam-se
exclusivamente ao educador, para que,
sempre que necessário, possa dar
informação às crianças, em linguagem
acessível ao seu nível etário.

6

7
Para saber mais sobre as várias
raças autóctones de Miranda do Douro,
consulte-se http://www.cm-mdouro.
pt/racas_autoctones/
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Destaque para o papel das raças autóctones
na economia mirandesa, nomeadamente a já
referida raça bovina mirandesa, cuja carne
é muito apreciada, dentro e fora do concelho,
e para a raça asinina mirandesa – em vias
de extinção e, desde 2003, protegida pela
União Europeia8 -, cada vez mais procurada,
não só para o tradicional apoio às explorações
agrícolas de minifúndio, mas também
pelo seu potencial turístico, na dinamização
de actividades lúdicas e recreativas e,
também, para fins terapêuticos.

no século XII, fruto do isolamento do resto
do país. O Mirandês era, até há pouco, falado
por apenas cerca de 5 000 pessoas, número
que tem vindo a aumentar, mercê do esforço
de alguns linguistas, entre os quais Leite
de Vasconcelos, que o deu a conhecer. No ano
lectivo de 1985/86, foi “reconhecido o direito
da criança à aprendizagem do Mirandês, nas
escolas do município de Miranda do Douro”,
sendo, actualmente, autorizada a inclusão,
a título facultativo, no plano curricular, desde
a pré-primária até ao 12º ano.

O concelho foi, durante muito tempo, pobre
e isolado, escassamente povoado. No entanto,
devido à construção das barragens de Picote
(1958) e Miranda (1960), desenvolveu-se
fortemente e a cidade é, hoje, um verdadeiro
museu vivo e centro de comércio, muito
procurado pelos vizinhos espanhóis.

Em 1999, o antes considerado dialecto mirandês
foi oficializado pela Assembleia da República
como segunda língua em território nacional,
estando a ser alvo de múltiplos estudos.

Uma cultura única
A miscelânea de características culturais
únicas do planalto encontra-se bem expressa
no artesanato, na gastronomia, nas casas
tradicionais e, sobretudo, no folclore e numa
língua própria - o Mirandês.

Mirandês
A língua mirandesa é um ramo autónomo do
grupo linguístico asturo-leonês do Noroeste
da Península Ibérica que se diferenciou do
Castelhano e do Português, desde a formação
do reino de Portugal,
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Pauliteiros de Miranda
Vários grupos de diferentes aldeias
do concelho bailam ritmos tradicionais
e constituem o que, comummente, se designa
por “Pauliteiros de Miranda”. Menções a esta
dança-guerreira remontam à Idade Média,
não havendo certezas quanto à sua origem.
Quatro traços distintivos tornam único
o folclore mirandês: o facto de os praticantes
serem homens, de o fazerem ao som
da gaita-de-foles, tamboril e flauta pastoril,
o traje com que se apresentam e empunharem
dois paulitos de madeira. O fato de pauliteiro
é composto por um colete em burel (tecido
grosseiro de lã), com lavores bordados a
retalho, camisa (algodão ou linho), saias
em algodão branco, debruadas com bordado

8
Poder-se-á ficar a saber mais
sobre o burro mirandês na página da
Associação local que o protege: http://
www.aepga.pt/portal/PT/60/default.
aspx
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inglês, saia de 4 lenços, meias de lã, botas
de cabedal e chapéu enfeitado com flores.
A dança consiste no confronto de dois grupos
de quatro homens, armado com os paus
que fazem uma série de diferentes passos
e movimentos coordenados, evoluindo a
dança-combate ao som ritmado dos paulitos
a baterem-se. Alguns grupos usam, também,
castanholas na parte final de cada dança9.

Trajes
Usados pelos “boieiros” e pastores, para
se protegerem das intempéries, mantêm-se
duas das peças dos trajes regionais mais
antigas e típicas: gorro mirandês, em burel
e flanela, com abas laterais para tapar
as orelhas e a “capa de honra” - versão
simplificada, em burel castanho e tecidos
de lã preta, com um capuz e uma espécie
de pala nas costas. Originariamente,
a imponente capa era privilégio de uma
classe abastada, pela sua riqueza de enfeites
e complexidade de confecção, ainda hoje
patente aquando das cerimónias da região,
em que é envergado por homens importantes.

Gastronomia
A gastronomia do Nordeste transmontano,
extremamente rica, caracteriza-se por ser uma
cozinha de subsistência que funciona ao sabor
das estações do ano. Entre as especialidades
mais conhecidas, encontram-se as trutas
e os enchidos - as chouriças, os chouriços,
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as alheiras, o “bulho com cascas”, os
salpicões e o presunto, que são fabricados
em Dezembro, época das matanças dos
porcos. Na Páscoa, não falta a deliciosa
“bola de carne”. Os doces tradicionais são
naturalmente pobres em ovos e açúcar, dado
o preço e o difícil acesso a estes ingredientes,
nos tempos antigos. Com pequenas variações
de terra para terra, confeccionam-se a “bola
doce mirandesa”, bolinhos e biscoitos, entre
os quais as “súplicas”, os “sodos” e os “cavacos”.

Biodiversidade
e riqueza paisagística
O concelho de Miranda do Douro é parte
integrante do Parque Natural do Douro
Internacional10. Trata-se, por conseguinte, de
uma zona de grande riqueza, em termos de
biodiversidade e variedade paisagística, quer
se trate de paisagens naturais, semi-naturais
ou humanizadas. A difícil acessibilidade
e mobilidade nesta região, fruto das suas
características geográficas – relevo, clima,
presença do rio Douro - conduziu, por um
lado, a um isolamento que beneficiou a
conservação das espécies animais e vegetais
e, por outro, a que as populações tivessem
desenvolvido modos de vida auto-suficientes,
lançando mão dos recursos locais para
satisfazer as suas necessidades. Exemplos
disso são a gastronomia, a habitação,
os trajes e os instrumentos musicais
tradicionais. Miranda do Douro é, por isso,
apontada como exemplo de boa integração
das actividades humanas no meio natural.

Diversos vídeos de exibições
de pauliteiros de Miranda podem
ser vistos na internet.

9

10
Site do Parque Natural do
Douro Internacional: http://portal.
icnb.pt/ICNPortal/vPT2007-APDouroInternacional?res=1280x1024
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Actividades

Antes de iniciar estas actividades, mostre-se às crianças o
mapa-mundo que consta deste conjunto de materiais e localize-se
Portugal. Se possível, recorra-se a um mapa de Portugal para
situar Miranda do Douro e o lugar onde as crianças se encontram.

Faz frio
Desenvolvimento da actividade

Quando a temperatura é muito baixa – menor ou igual a zero
graus – a água congela. Quer isso dizer que passa a ser sólida,
em vez de líquida.
A água sólida não se chama água.
- Alguém sabe o nome da água em estado sólido? (gelo)
A história de Ricardo e Filipe passa-se no Inverno.
- Conhecem outras estações do ano? Qual é a mais fria?
O Inverno é a estação do ano mais fria e, em Mirando do Douro,
há temperaturas muito baixas, nessa época do ano. A média da
temperatura desce aos zero graus, durante cerca de trinta dias anuais!
- Adivinhem o que acontece então à água? (congela, transforma-se
em gelo)
A água gelada aparece na Natureza de diversas formas.
- Quem sabe dizer o nome de algumas delas? (neve, granizo, geada)
- Quando Ricardo e Filipe saíram com o pai nas férias do Natal,
tudo estava coberto de… (geada). Alguma vez viram geada?
Explicar que a geada é uma fina camada de gelo que cobre as
superfícies expostas (solo, campos, árvores, casas, …), em dias
muito frios (quando a temperatura desce abaixo de zero graus)
e que, geralmente, desaparece ao longo do dia, à medida que a
temperatura sobe.
O granizo é constituído por grânulos de gelo, arredondados
ou irregulares, que caem das nuvens, onde as gotas de chuva
congelam, devido a quedas bruscas de temperatura.
Actividade de enriquecimento
Recursos

Desenvolvimento da actividade

- E neve? Alguém sabe o que é ou já viu? Sabem que
não há dois flocos de neve iguais? Quando os vemos muito
aumentados, como por exemplo com a ajuda de um microscópio,
verificamos que todos eles são diferentes…
- Querem aprender a fazer um floco de neve de faz-de-conta, em
papel? Vão ver que é impossível fazer dois iguais, tal como na
Natureza.
Ensine-se as crianças a recortarem flocos de neve em papel11:
	Recorra-se a uma folha de papel quadrada;
Dobre-se a folha ao meio, fazendo um triângulo;
Dobre-se de novo, num triângulo mais pequeno, quatro vezes;
No último, uma das pontas deve ser dobrada em direcção ao
meio do lado oposto do triângulo;
	Recorte-se um dos topos do triângulo;
A dobragem está pronta para que se lhe façam recortes,
de forma aleatória, sem nunca cortar de um lado ou outro,
obviamente.
Quando se considerarem os recortes finalizados, desdobre-se.
O resultado será, decerto, surpreendente.
11
Estas instruções podem ser acompanhadas visualmente em http://www.
youtube.com/watch?v=HFCxjs_gft8 ou em http://passatemposdivertidos.blogspot.
com/2007/12/flocos-de-neve.html

Mirandês
Desenvolvimento da actividade

- Para além do Português, há outra língua oficial do nosso país.
Qual e onde se fala? As crianças dessa região também
a conhecem? (O Filipe e o Ricardo até a aprendem na escola)
- Querem ouvir um pouco de Mirandês? Vamos ver se conseguem
perceber alguma coisa…
Leiam-se para as crianças excertos dos textos apresentados
no vídeo que a seguir se indica ou escolham-se trechos
para ver em conjunto com as crianças: http://www.youtube.com/
watch?v=ReeTHsIjKxw

papel + tesouras
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Explique-se-lhes que as línguas, tal como as espécies animais,
também se podem extinguir. Muitas línguas houve que
desapareceram para sempre, porque já ninguém as fala
ou escreve – as chamadas línguas mortas. Há bem pouco tempo,
o Mirandês estava em vias de desaparecimento. Agora, graças
a meninos como o Filipe e o Ricardo, que escolhem aprendê-la
na escola, está cada vez mais viva!
- Aqui ficam dois provérbios em Mirandês:
“Mais bale um paixarico na mano
Que dous a bolar.”
“Quien cuônta un cuônto
Acrecénta-l’ un puônto.”
Verifique-se se as crianças conseguem traduzir os provérbios
para português e discuta-se o que, na sua opinião, querem dizer,
como introdução para a actividade seguinte.

O grande quadro dos provérbios
Recursos
Cartolina + material de escrita e desenho
Desenvolvimento da actividade

Em todos os países existem provérbios e Portugal não é uma
excepção12.
Dêem-se às crianças exemplos de provérbios13 e peça-se,
em seguida, que enunciem alguns que conheçam. Peça-se que
recolham, em casa, junto dos familiares e amigos, mais alguns.
Construa-se o “Grande Quadro dos Provérbios”, registando,
na cartolina, os contributos dados e pedindo depois às crianças
que escolham um ou mais provérbios para ilustrarem. Colem-se
as ilustrações junto aos provérbios respectivos.
Chame-se a atenção para o facto de que muitos provérbios são
comuns a diferentes países, o que comprova que as mesmas
ideias e constatações são partilhadas de forma universal.
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Actividade de enriquecimento
Desenvolvimento da actividade

Disponham-se as crianças em círculo e explique-se que todas,
à vez, irão ao centro da roda tentar fazer com que, através
de gestos, os amigos adivinhem em que provérbio estão a pensar.
Assim que o provérbio for adivinhado, outra criança ocupa o lugar
daquela que esteve no centro e assim sucessivamente.
Um provérbio ou ditado popular é uma sentença de carácter prático e popular, que
expressa, de forma sucinta, e não raramente figurativa, uma ideia ou pensamento.

12

13
Uma lista poderá ser encontrada em http://pt.wikipedia.org/wiki/Ditado_popular
ou em http://proverbios.aborla.net/. São obras de grande utilidade, entre outros,
o “Dicionário de Provérbios” da Porto Editora, 2000 - para adultos, ou “Livrinho
dos Provérbios” de José Viale Moutinho, Edições Afrontamento, 2006 e “Provérbios
Coloridos” de Tiago Salgueiro, Editora Âmbar, 2007 - para crianças.

A caixa das lendas
Recursos
Caixa ou baú + materiais vários + papel + material
de escrita e desenho
Desenvolvimento da actividade

A avó dos gémeos contou-lhes muitas lendas.
- Sabem o que é uma lenda14? Já ouviram alguma? Em todos
os países há lendas, formas fantasiosas de cada comunidade
explicar um acontecimento real ou imaginário do passado,
o qual passará a constar da história local. Estes relatos são
transmitidos, com muito carinho, de geração em geração.
- Quem vos costuma contar lendas ou histórias? (Chame-se
a atenção para o facto de serem, frequentemente, os avós,
pessoas mais idosas e que, por isso, conhecem muitas narrativas,
às vezes bem antigas.)
Escolha-se uma ou mais lendas - de preferência do local ou
região - para contar às crianças e faça-se-lhes essa leitura15.
- Gostavam de criar uma lenda? Vamos fazer uma caixa das
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lendas, onde vamos colocar as personagens que vocês acham
que deveriam entrar (podem ser humanos, animais, plantas,
objectos, etc.).
Seleccionem-se as figuras que gostariam que fizessem parte
das lendas a criar e distribua-se pelas crianças a tarefa
de as caracterizar - desenhando-as, fazendo montagens com
recortes, moldando-as, descrevendo-as, por escrito ou em
gravação áudio, com o auxílio do educador, após o que deverão
ser inseridas no baú ou caixa, previamente decorados.
No momento em que o grupo decidir criar uma lenda, faça-se
com que tirem, ao acaso e sucessivamente, uma ou várias
personagens do baú, construindo diferentes narrativas, cuja
diversidade é consequência da ordem sempre diferente em que
as personagens surgem. Criem-se tantas lendas quantas
a vontade ditar, registando-as no suporte que considerarem
mais adequado (desenho, cartaz, colagens, escrita, gravação
áudio ou vídeo…).
14
Segundo Alexandre Parafita, autor de “Histórias de Arte e Manhas”, uma lenda é
“um relato transmitido por tradição oral de factos ou acontecimentos a que o povo
atribui um fundo de verdade. Geralmente têm algo que é real e algo que é fruto da
imaginação popular. A lenda é, por isso, mais histórica e mais verdadeira do que
o conto. Não é por acaso que a lenda raramente começa, tal como o conto, com a
fórmula “era uma vez” – uma fórmula que nos remete, desde logo, para um passado
e um lugar longínquos e indefinidos. Cada comunidade procura sempre conservar as
suas lendas, pois o povo, através delas, conta também a sua história.”
15
Lendas portuguesas podem ser encontradas em http://lendasdeportugal.no.sapo.
pt/ ou http://lendasecalendas.omeuforum.net/lendas-mitos-e-contos-tradicionaisportugueses-f3/. Consulte-se, também, “Contos e Lendas de Portugal e do Mundo”
de José António Gomes e Isabel Ramalhete, Porto Editora, 2009.

Mamã dá licença?
Recursos
Cartolina ou quadro-negro + material de escrita e desenho
+ cola ou massa de fixar + imagens dos animais referidos
Desenvolvimento da actividade

Miranda do Douro faz parte do Parque Natural do Douro
Internacional. Isso quer dizer que as suas paisagens, animais
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e plantas são tão especiais que têm direito a uma protecção
também ela especial, para que não desapareçam e todos
possam maravilhar-se com eles. A esta área chama-se do Douro
Internacional, porque, ali, corre o rio com esse nome, fazendo
fronteira entre dois países diferentes – Portugal e Espanha.
- Vamos registar alguns dos animais que existem no Parque Natural
do Douro Internacional (o professor deverá, previamente,
ter recolhido imagens dos mesmos para acompanhar os seus nomes
e informações genéricas sobre eles, para as transmitir ao grupo)
Aves: cegonha negra, águia-real, grifo, abutre do Egipto,
águia de Bonelli
Mamíferos: javali, texugo, corço, gato bravo, lobo ibérico, burro
mirandês
Peixes: boga, barbo, achigã, lúcio, tença, carpa, escalo, perca-sol
Agrupem-se alguns desses animais, de acordo com a sua forma
de locomoção: com passos grandes, pequenos, em saltos, em trote,
a voar, a nadar, etc.
Jogue-se, em seguida, o tradicional “Mamã dá licença”16, mas devendo
as “mamãs” pedir aos filhotes que façam passos à “cegonha
negra” ou “corço” ou qualquer outro dos animais seleccionados.
16

Consulte-se o modo de jogar em http://cantinhodosmiudos.blogs.sapo.pt/39283.html

Pauliteiros de Miranda
Desenvolvimento da actividade

Assista-se, com as crianças, a um dos muitos vídeos das
actuações de grupos de Pauliteiros de Miranda que podem ser
encontrados na internet.
Explique-se-lhes que se trata de uma dança-guerreira,
ou seja, que transforma em passos de dança movimentos
de defesa e de ataque, feitos por dois grupos de quatro homens
em confronto, mas sem que ninguém se magoe!
Chame-se a atenção para a particularidade dos trajes:
os homens envergam saias, lenços pelas costas e outros
elementos. Peça-se às crianças para identificarem mais
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componentes característicos dos trajes dos pauliteiros.
Dê-se a conhecer que os mirandeses têm muito orgulho nestas
danças e que, por todo o mundo, os pauliteiros são famosos pela
sua execução.

Recursos
Pedaço de papelão + arame com 20 cm + pedacinho de fita
crepe + roupa velha de algodão que se possa cortar
em tiras

- Querem ver um dos mais fantásticos momentos destas danças?
Mostre-se o vídeo http://www.youtube.com/watch?v=OKEs0RXBnk, em que se pode ver o “lhaço” 25, logo seguido do
“Assalto ao Castelo”.
Construam-se paulitos em folhas de papel enrolado ou tubos de
cartão e convidem-se as crianças, em grupos de 8, a executarem
a dança dos pauliteiros.

	Tecelões
Desenvolvimento da actividade

No planalto transmontano, onde se situa Miranda do Douro, as
populações habituaram-se a valer-se daquilo que tinham à sua
disposição, para satisfazer as suas necessidades. A precisão de
roupas fortes e quentes era uma delas, pois ali faz bastante frio
e muitas pessoas têm actividades em que aquilo que vestem
facilmente se pode estragar, como, por exemplo, o trabalho
agrícola.
Tecidos como o saragoça17 e o burel18 eram os escolhidos.
- Sabem como se fazem tecidos sem ser nas fábricas (manualmente)?
Já alguma vez ouviram falar em tecelagem e em teares?
Apresente-se às crianças o “ciclo da lã”19. No final, poder-se-á propor-lhes
fazerem um cartaz ilustrado com as diversas fases expostas.
Tecido grosso de lã branca ou castanha que se usava na confecção do traje de trabalho.

17

Tecido artesanal de lã preta.

18

19
A explicação de todo o processo poderá ser consultada em http://trajesdeportugal.
blogspot.com/2007/02/o-ciclo-da-l.html

Desenvolvimento da actividade

Proponha-se às crianças construírem um tear muito simples, a partir
de material de desperdício, para fazerem os seus próprios tecidos20:
	Desenhe-se, numa folha, o padrão a executar
e seleccionem-se as peças de roupa com as cores escolhidas;
	Trace-se uma margem a toda a volta do pedaço de papelão
grosso, a alguns centímetros da borda;
	Façam-se orifícios de um em um centímetro,
em ambos os topos;
	Dobre-se o arame ao meio e cubram-se as pontas
com fita de papel – crepe adesiva;
	Corte-se a roupa velha em tiras da mesma largura,
mas de cores diferentes;
	Estiquem-se as tiras, formando um rolinho fino;
	Com a ajuda do arame, que serve de agulha, façam-se passar
as tiras pelos orifícios, longitudinalmente, unindo cada uma
ao correspondente, no topo oposto. Os fios devem ficar bem
soltos;
	Quando o tear estiver pronto, comece-se a tecer;
	Faça-se passar, mais uma vez com a ajuda do arame,
os rolinhos, ora por cima ora por baixo, dos fios que constituem
a teia;
	Apertem-se uns contra os outros, os “fios”, para ficarem
todos juntos;
	Atem-se as pontas soltas, para não fugirem e remate-se a última;
	Corte-se o cartão pelos furos, à volta e solte-se o tecido,
retirando o cartão.
Explique-se que o princípio básico de funcionamento dos teares,
por muito complexos que sejam, é idêntico ao que rege o uso
deste. Assim, também, os mirandeses teciam o saragoça e o
burel, de forma semelhante!
Estas instruções podem ser acompanhadas em http://www.youtube.com/
watch?v=uSzk8LSYwME

20

Actividade de enriquecimento

Filipe e Ricardo-PT.indd 11

6/24/10 8:23:03 PM

Miranda do Douro
TEMAS A EXPLORAR NESTE MÓDULO
Diversidade cultural e linguística + biodiversidade + trajes
e costumes
ÁREAS DE CONTEÚDO
Desenvolvimento pessoal e social
Conhecimento e compreensão do mundo
Desenvolvimento da expressão e comunicação

ACTIVIDADES
Faz frio
Mirandês
O grande quadro dos provérbios
A caixa das lendas
Mamã dá licença?
Pauliteiros de Miranda
Tecelões
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