
 

A PONTE E A BARCA 

 

 

“Não mostramos nossa grandeza ficando 
numa extremidade, mas tocando as duas ao 
mesmo tempo e enchendo todo o intervalo.” 

(Pascal, Pensamentos) 

 

 

Reflectir a Barca é um livro ousado, mas lúcido, que esboça uma sociologia e uma 

psicanálise do concelho de Ponte da Barca. Trata-se de uma obra original, com um 

estilo peculiar de análise e apresentação de uma comunidade, que conjuga ciência e 

sentimento, rigor e musicalidade. Como sustentava Pascal, “conhecemos a verdade, 

não somente pela razão, mas ainda pelo coração”. Paira sobre o livro um espírito de 

missão, que visa desvelar e dizer a Barca para a despertar e mobilizar. Com dedicação 

e coragem. Numa escrita dada a imagens, o confronto, caro a Moisés de Lemos 

Martins, entre as noções de passagem e de travessia manifesta-se nevrálgico. A 

passagem presta-se a um andar que segue o caminho, balizado, previsível, seguro, com 

destino marcado; a travessia implica um andar que faz o caminho, errante, incerto, 

assumindo riscos, incluindo o de não chegar ao destino. O diagnóstico traçado por 

Pedro Costa é inequívoco: Ponte da Barca vive sob o signo da passagem, congregando 

atributos que se cristalizam numa espécie de síndroma que, para além da segurança, 

da estabilidade e da previsibilidade, concita, ainda, a pequenez, a lentidão e a 

resignação. Uma atmosfera estremecida pela intriga, pela inveja, pela artimanha e pela 

superstição, focos de ressonância interna com escasso eco externo. A ponte, ao 

substituir a barca, proporciona a segurança e a previsibilidade da passagem em 

detrimento do risco, da abertura e da vertigem da travessia. Enredada nos pequenos 

deuses e vícios caseiros, Ponte da Barca como que entorpeceu: a vila, as freguesias, o 

povo e as elites. Escassos são os momentos em que o concelho se mobiliza, acelera e 



se agiganta. Concentram-se na efervescência do verão com um pico durante a Romaria 

de São Bartolomeu. E pouco mais. 

Mas este diagnóstico não se aplica apenas a Ponte da Barca. Apesar das diferenças 

recenseadas no livro, assenta também a Arcos de Valdevez, a Ponte de Lima, ao Alto 

Minho e à generalidade dos concelhos do interior. Na linguagem de Pedro Costa, diria 

que lhes falta oxigénio: oportunidades de investimento lucrativo com perspectivas de 

futuro; juventude e população activa; redes de relações conectadas aos pólos de poder 

relevantes; modalidades diversificadas e atractivas de capacitação pessoal e 

profissional. Sem oxigénio, o ar torna-se rarefeito. Os pulmões não enchem, evita-se a 

agitação, vive-se pausadamente. 

Importa, mesmo assim, ver grande, inovar e acelerar, afiança Pedro Costa. Mas com 

cautela. É certo que o ditado “não dar um passo maior do que a passada” tem 

funcionado mais como travão do que como auxiliar de iniciativas, mas convém não 

menosprezar a sabedoria popular. Presume-se urgente enxergar para além da própria 

sombra, mas tal projecção deve caber no regaço das nossas forças. Cumpre-nos 

querer, poder e saber abraçá-la. A grandeza por si só não basta. Pode até revelar-se 

perversa, tornar-nos mais pequenos e com menos alento para respirar. Ocorre-me a 

este propósito uma parábola. Era uma vez um pastor que queria um cão grande, maior 

do que um Castro Laboreiro. Conseguiu um elefante. Sem cão, ficou com uma ovelha 

trombuda, que, só ela, pastava tanto quanto o resto do rebanho. Há muitos pastores 

com elefantes no Alto Minho e no país inteiro. Importa pensar grande! Mas mesmo 

quando se pensa grande não deixa de ser preciso pensar.  

Pedro Costa impacienta-se com a pequenez, a lentidão e o conservadorismo reinantes 

em Ponte da Barca. O mesmo me ocorre em relação a Melgaço. São terras em que o 

movimento mais marcante parece ser a rotação das ventoinhas eólicas. Mas os 

fenómenos comportam várias faces. Ponte da Barca e Melgaço são, ambos, concelhos 

resistentes. Regiões inteiras de Espanha e de França, outrora habitadas, estão agora 

desertas. Em Portugal, há povoações cuja vida se reduz às residências secundárias 

propriedade de gente da cidade. Os concelhos do Alto Minho resistiram ao fim da 

exploração do volfrâmio, à quebra do contrabando, à vaga da emigração, à crise da 



agricultura e à proximidade das auto-estradas. Quem resiste assim não é pequeno nem 

mole. Para isso, tem contribuído a atracção exercida sobre os filhos da terra. Poucas 

regiões alcançaram taxas de regresso de emigrantes tão elevadas como o Alto Minho. 

Segundo um inquérito realizado em 2003, 72,9% dos homens residentes no concelho 

de Melgaço com mais de sessenta anos foram emigrantes. Este valor sobe para 90,5% 

no caso das freguesias do Alto Mouro. O regresso dos emigrantes representou um 

balão de oxigénio apreciável. Está, porém, a esvaziar-se. 

Estes reparos permitem-nos concluir o seguinte: uma comunidade aparentemente 

parada pode estar embarcada numa travessia. Creio ser o caso de Ponte de Barca. 

Ver grande, acelerar, repercutir... Ressalve-se, no entanto, que mais importante do 

que o tamanho da visão é o tamanho do olhar. Acrescente-se que uma iniciativa 

pequena pode ter efeitos multiplicadores e desenvolver-se sem se tornar elefante. 

Ocorre-me o caso do grupo teatral Comédias do Minho, uma semente em território 

inter-concelhio (os cinco municípios do Vale do Minho) que cresceu em actividade, 

contactos e notoriedade. Importa estar atento a este género de iniciativas: pequenas, 

mas com potencialidades de expansão, efeitos multiplicadores e capacidade de 

articulação com outras actividades.  

Em termos de velocidade, é certo que hoje praticamente tudo acelera. De qualquer 

modo, nem pasmosamente devagar, nem alucinantemente depressa. Pascal observava 

o seguinte: “Quando se lê depressa demais ou devagar demais, não se entende nada”. 

Preserve-se, pois, o entendimento, sabendo que o ritmo raramente se oferece uniforme: ora 

acelera, ora abranda. 

Ao conservadorismo rural, Pedro Costa contrapõe a figura do snob, típica, segundo Georg 

Simmel, da vida urbana, da aceleração, da heterogeneidade e da profusão da informação. 

Parte do livro afina-se, precisamente, por este estilo snob, próprio de um Eça de Queirós. Mas 

esta inspiração coexiste com outra, próxima de um Miguel Torga. Pedro Costa convida-nos a 

Reflectir a Barca com a prosa de um Eça e a senti-la com a poesia de um Torga. Nas duas artes, 

sempre com um arreigamento trágico ao berço, o tal “ninho de pedras” a que se está sempre a 

regressar sem nunca se ter partido. Este livro abala-nos, com a sua frontalidade e inteligência, 

mas também nos embala com o brio e a excelência da escrita. Há livros assim, fadados a 

crescer dentro de nós. 


