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O tríptico de Rossas 

 

Os dias passam, os anos contam, os filhos crescem, os pais envelhecem, e aquela cozinha mantém a 

sua identidade, num espaço que atrai como íman os olhos da família e de quem ali entra, recorda ou 

circula. 

Na sua panorâmica, emerge a lareira à esquerda - com o seu mármore fumado das queimas e do 

borralho das histórias, a masseira à direita - onde agora se guardam os cavacos e jornais velhos para a 

fogueira, a mesa das refeições ao centro – com o napperon e a fruteira de barro lascado, o relógio de 

parede em cima da porta de entrada, a banca sempre pronta a receber, o guarda-loiças - onde se 

misturam pratos e copos de várias etnias e épocas, e o fogão, encimado por um friso de talheres (agora 

de metal, que os de pau foram atirados para uma gaveta, onde a colher ainda é a velha matriarca – 

para não dizer monarca - quando o assunto é dar sabor) e temperos em forma de mise en place à 

distância de uma mão. E novamente a lareira, branda e inverneira, com o seu pote de ferro fundido, 

quase centenário e ADN da casa. Lá atrás, a grelha e o tacho amolgado para assar castanhas, agasalhos 

do tempo frio. Ao lado, numa nesga de espaço ladrilhado, uma cadeira que de branco já tem pouco, 

com a sua pele derretida e enegrecida pelo calor das proximidades, resistindo heroicamente com 

apenas um dos seus quatro parafusos, instável, sempre a querer folgar mas ao mesmo tempo ficar por 

nunca ser substituída ou arranjada. Confortável e aconchegante, permite descansar os braços ou até 

os pés mais cansados nas artérias da própria masseira. Em cima desta, um quadro. Melhor, um tríptico 

de madeira, moldado na decoração, gasto pelo tempo e pela imaginação. 

É uma cena de cozinha. Passou a sê-lo depois de ter sido pendurado e encaixilhado nos azulejos desta 

área. Estilos e gostos à parte, contém frutas, legumes, animais e uma banda de música. O enredo não 

é uma mesa de jantar com fartas travessas e vasilhames em dias de domingo. Não são fruteiras, loiça 

figurada nem episódios agrícolas. Não são festas, feiras nem romarias populares mas uma paisagem 

da verde e granítica terra minhota.  



Na mais estranha das composições aparecem dois cães, um boi, uma lampreia, uma maçaroca de 

milho, uma laranjeira, um galo e uma banda de música. Da maçaroca não se sabe muito, pois, está 

guardada num campo comunitário de espigueiros colocado no sopé da serra. Ao centro, protegidos 

por uma laranjeira, os dois cães, como que de guarda do tríptico - parecem ser um Castro Laboreiro e 

um Perdigueiro (ou um Podengo?) portugueses. Ao fundo, no painel da direita, um boi barrosão 

verdejando como que a olhar para um carro de bois estacionado perto, quase que a sair da mira do 

quadro. Na ala da esquerda, um riacho feito Homem de onde salta uma lampreia a piscar o olho para 

quem a observa. No cimo da colina, um galo que afina o seu dó-ré-mi pelo diapasão da banda de 

música que surge ao fechar destas duas portadas. Afinal, o que se passa? De um momento para o 

outro, as portadas mantiveram-se fechadas e por instantes… 

O tempo parou. 

Um estrondo pirotécnico, daqueles de Lanhelas, fez-se ouvir.  

De seguida, percebe-se: 

- É agora! Chegou a hora: vamos! 

Era o boi barrosão, irrompendo pelo quadro fora a grande velocidade, decidido, como que a fugir da 

espetada do Brutus, inspirado pela Maria da Fonte, atrelado no seu carro, cartando consigo os dois 

cães na dianteira, meia dúzia de laranjas sumarentas e de casca fina numa cesta de vime, a maçaroca 

de milho, por tímida que era, embrulhada num pano de linho bem ripado, a lampreia, trazida à pressa 

num alguidar de barro de arroz de forno, com a sua forma ondulada, fugindo das pesqueiras do rio 

Minho – candidatas, há pouco, a património imaterial; o galo em cima de si próprio, com as 

coordenadas do GPS no punho da pata e em riste e a banda de música atónita e desafinada, 

acompanhando a fuga. 

Não aguentavam mais. Saíam ao final do dia, no meio do nevoeiro húmido, das veigas já com geada, 

inculpados e descuidadamente, arrancando-se ao seu destino, em cada passada, sem olhar para trás, 

num (des)vínculo afetivo, de descoberta e introspeção. Não eram mal-educados nem mal-agradecidos 

pelos tempos ali vividos, mas faziam caretas infantis que lembravam a cachorrada de cócaras da Igreja 

Matriz de Caminha. Queriam sair do quadro, regressar às raízes, reinterpretar a sua estória, e não 

apenas uma cena de um quadro baço e esquecido nas paredes. Também almejavam ser eternizados 

em loiça de barro vidrado – como o dragão embalsamado da lenda d’A Coca - mas uma coisa de cada 

vez.  

Lá longe, num tom de carvalho em fundo de azulejo de cozinha, fungando copiosamente, agastado 

para o lado, como um pano em branco, amarelecido, vazio, triste, só, usado, ficava a tela 

monocromática. Esta, via a nova cena em fuga e aprovava. Desajeitada, com a moldura aguardava, ou 



não, por eles. Queria também partir mas os anos pregado àquela parede bloqueavam qualquer grito 

de Ipiranga ou cantar de galo lendário. O ato de bravura era ficar e a cozinha precisava deste 

ornamento, veste deste compartimento, marca desta gente minhota. Muitos foram os saídos para a 

diáspora. Estes e aqueles, os emigrados e os ficados, todos tinham de continuar, sazonalmente ou a 

tempo inteiro, a sua missão de estimular a qualificação e a diferenciação da lembrança, da tradição, 

da oferta e da promoção e não só. Prestar apoio a iniciativas e empresas inovadoras como esta, 

liderada pelo boi barrosão, ao som da banda de música, quiçá de Vieira do Minho e de Vilarchão, era 

agora o mister do tríptico, maestro deste conto. Isso significava “Amar o Minho”! O seu ninho. Numa 

aproximação à sua Identidade.  

O roteiro passava por Castro Laboreiro (cão 1), Soajo (maçaroca de milho), Parque Nacional Peneda-

Gerês (para tomar um chá dos raminhos e flores secos do hipericão com mel), Santa Maria do Bouro 

(meia dúzia de laranjas sumarentas de casca fina), Barcelos (galo), rio Minho (lampreia), cruzando S. 

Bartolomeu do Mar (para curar as doenças dos animais num banho santo e levítico, depois de uma 

temporada nas termas de Caldelas, as mais conhecidas do Norte do país). Paragem obrigatória no Bom 

Jesus para abençoar estas personagens e acender uma vela – como sempre ouvira dizer -, seguindo 

para São Miguel de Seide e depois, Fonte Arcada, Guimarães (origem das origens), para terminar em 

Rossas – a sede da pintura.  

O boi barrosão não sabia bem qual a sua origem já que iniciou a sua expansão como recurso endógeno 

deste território, podendo ser do Alto Minho, do Ave ou até do Cávado. Era do Minho IN. Era do mundo! 

Era património mais do que proteína. Era também um poeta que bordava lenços de namorados e por 

isso queria fazer uma paragem na casa de Camilo para uma mini residência artística. Não era muito 

coquete, mas apreciava os trajes que desfilavam na Festa de Nossa Senhora da Agonia. Aquele 

corpete… para ele um espartilho, mas vaidade bovina não tem dor. Se não fosse tão encorpado e 

rústico e de pelo encrespado gostaria de entrar para o rancho folclore de Viana e ostentar aquele ouro 

todo no seu dorso e orelha (à estilo “Vaca que ri” dos queijinhos triângulos)!!! Ah, a vida que sempre 

quis… 

Como fuga desorganizada que era, não havia fio condutor nem geografia conhecida ou ordenada por 

ordem alfabética. Autoestrada de terra batida, partiam em mil pedaços para depois se reunir em um: 

Rossas de seu nome. Somos o que somos pelo que também procurámos e este conhecimento revitaliza 

estas e outras gerações transformadas numa nova narrativa do Minho que se vai atualizando nas suas 

gentes, nas suas casas, nas suas tradições, na sua história, nos seus estados de alma, no seu património 

material e imaterial – tudo aqui em potência, tudo em risco de desaparecer e ser completamente 

substituído, ainda que o corpo seja o mesmo, se não se sair do quadro. A gramática do Minho dita o 

caminho pois para se conseguir ver mais longe há que estar aos ombros dos gigantes e aqui, se se veem 



moinhos, são os de vento da Abelheira; mas se se veem gigantes, são Gigantes a olhar por e para nós, 

no baloiço do Mezio, em Arcos de Valdevez.  

 

Passados longos dias, chegavam a Rossas. Hesitaram no Vilar da Veiga, digna de uma nova temporada 

da Guerra dos Tronos mas Rossas, ganhou e fê-los continuar caminho, depois de um rápido isolamento 

em Covide. 

A maçaroca de milho, já sem o seu folhelho, atingira a fase adulta, caindo-lhe o manto. A meia dúzia 

de laranjas sumarentas e de casca fina, já tocadas e uma prestes a tornar-se em sumo, chegavam fora 

da cesta, livres e autónomas, quase descascadas. A lampreia, quase em águas quentes, pôs à prova a 

resistência do seu barro, em forno de céu aberto, tendo entornado, evaporado mas não partido. O 

galo, mesmo morto de cansaço, continuava a cantar, afónico, ao mesmo tempo que, de luneta no 

nariz, míope, coordenava o caminho, com mira na pata e na tripulação. A banda de música chegava 

desmembrada, tendo parte dela ficado com o amigo Alvarinho mas não tardavam a recompor-se, 

depois de um bom jogo do pau de Cepães e dua solhas secas, três Petingas ou quatro colheres de 

Barrigas de freira. Os dois cães dividiam a responsabilidade, vindo agora nas traseiras do grupo a 

motivar e a guardar – a fuga tinha sido um regresso. O boi, o próprio que nem sabia que faltava neste 

parágrafo (!), de barrosão via-se agora como raça Chacena, alucinando que virara carne de textura 

suculenta, acompanhada de arroz de feijão “Tarrestre” arcuense, queijo de cabra de produção local e 

de laranja de Ermelo, num prato atulhado com rumo ao dente afiado e apetite devorador de alguém. 

Voltando a si, tinham conseguido: Rossas. Chegados, pisavam terra como que aterrados em Marte - 

ei-la. Ao longe, miragem de uma ilha dos amores perto de si: a Candosa! 

Banhos e repastos à parte, fazem jus ao provérbio: “Im piquiena casa, se come munto se o haubéi” e 

ala que se faz tarde no cumprir desta empreitada.  

Reza a história que havia nesta antiga vila, um mosteiro. O tríptico seria originalmente daqui, tendo 

chegado à casa e asa minhotas sem se saber bem como. Saiu de Rossas mas nunca Rossas saiu de si. 

Por isso, uma vez aqui, bateu saudade e era vê-los aos animais, legumes, frutas e outros seres, 

realizados mas novamente incompletos. Esgotados, começaram a carpir como se não houvesse 

amanhã, agoirando um dilúvio bíblico, sem razão nem ação. Perdidos nas suas raízes e a questionar a 

sua identidade, estavam desmemoriados e cegos. Passados sete dias, valha-lhes o canto do sável que 

trazia consigo uma batela do Minho nas águas translucidas e férteis de alimento e criação. No seu 

interior, algo respirava, ofegante, solitário, chamando por eles, atraindo-os para si, como a sua última 

incumbência.  

Foram ver. 



Primeiro, a lampreia que de um salto mergulhou nas suas águas, desaparecendo de vista. Seguiu-se o 

boi barrosão, com o galo em cima, a boiar. Depois os dois cães em forma de parelha. A maçaroca de 

milho a estoirar em pipoca murcha tal era o frio que sentia. As laranjas a flutuar na cesta, remando à 

velocidade de um espremedor de citrinos. Por último, a banda de música que peça a peça, corriam 

uma pauta ao mesmo tempo que mergulhavam, um a um, nus, sem vergonha num reencontro sem 

fim. 

Era o tríptico! O quadro. A pintura esborratada. A tela evacuada e solitária. A moldura desenculatrada, 

com síndroma de ninho vazio. Em Rossas.  

O encontro, épico. 

Os olhares, a emoção entre tela, elementos e moldura – três em um. O sangue minhoto fala mais alto. 

As portadas regozijam de felicidade. As cores voltam como das primeiras pinceladas e o tríptico de 

Rossas renasce. Afinal, os animais, os legumes, as frutas e os outros seres, estavam completamente 

realizados mas… O quê? Porquê mas?... 

De olhos enxugados, em tom de balanço, faltava o cumprir do último desejo: o transformar-se em loiça 

vidrada. Olharam uns para os outros e questionaram tal projeto. Não se lembravam do motivo de tal 

sonho. Sabiam que era a fantasia de umas cerejas que em tempos tinham residido na fruteira da mesa 

do centro: cristalizar-se em barro vidrado. Não propriamente a deles. Não havia mal nenhum em ser 

um tríptico, um quadro, uma natureza viva, uma pintura, uma ideia, uma paisagem minhota numa 

parede de azulejos de uma cozinha e casa tradicionais. 

Para conhecer o quadro é preciso sair dele e assim o fizeram os seus constituintes. Agora de regresso, 

em equipa, alegres e bem-aventurados, em direção às suas paredes, mais ricos e retemperados, 

prontos a passar palavra à fruteira da mesa de barro lascado, ao napperon, ao friso dos talheres de 

metal, ao relógio de parede, ao pote de ferro fundido…  

Hoje, aquela cozinha renovou a sua identidade e sentido de pertença num mesmo e novo espaço que 

atrai como íman os olhos da família e de quem ali entra, recorda ou circula – os Novos Olhares sobre o 

Minho. 

Minho IN. 

 

Fim 

 

 


