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“São 200
molhos.
300 molhos de
carqueja.”
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Era já ali e já era outra coisa.
Por Rebecca Moradalizadeh

[no terreno – parte I:
(re)conhecimento ]

A chegada. (fig.1)

À descoberta pela serra. (fig.2)

O reconhecimento. (fig.3)

A matéria – carqueja (fig.4)

A prova. (fig.5)

[arquivos]

Pôr do sol – As Carquejeiras (fig.6)
Aurélia de Souza
S/d.
Óleo sobre cartão.14x18,5 cm
Coleção Museu da Cidade – Marta Ortigão Sampaio.
https://www.museudacidadeporto.pt/en/peca-colecao/por-do-sol-as-carquejeiras/

Fotografias que representam mulheres a
transportar carqueja (1940 a 1960). (fig.7)
http://www.adporto.dglab.gov.pt/index.php/styling/projeto-25-anos-25temas?layout=edit&id=213

Resultados do inquérito sobre carquejeiras (fig.8)
O relatório do inquérito às carquejeiras e carquejeiros foi produzido pela
Delegação de Saúde do Distrito do Porto. O processo inclui fichas de
questionário individual. http://www.adporto.dglab.gov.pt/index.php/styling/projeto25-anos-25-temas?layout=edit&id=213

Processo relativo à campanha da LPPS em favor da regulamentação e
fiscalização da atividade de transporte individual de carqueja (no âmbito
da proteção dos direitos laborais). Inclui várias relações de carquejeiros,
nos anos 1933 e 1938, recortes de jornais, um exemplar de um edital, e
uma exposição dactilografada sobre regulamentação do "transporte
individual de cargas" (1931).
http://www.adporto.dglab.gov.pt/index.php/styling/projeto-25-anos-25temas?layout=edit&id=213

“Século Ilustrado”, de 19 de abril de 1943 –
editado em “Monumentos Esquecidos
(fig.10)
https://etcetaljornal.pt/j/2018/11/quer-o-porto-esconder-da-historia-ascarquejeiras-e-o-desumano-trabalho-a-que-eram-sujeitas-ha-quem-luta-pelahomenagem-que-lhes-e-devida/

[no terreno – parte II:
processos]

Constatações. (fig.11)

Reflexões. (fig.12)

Mapa mental. (fig.13)

Contagem de molhos. (fig.14)

Ensaios. (fig.15)

Fins. (fig.16)

[suspiros]

Em agosto de 2021, fui para a Escola de Macieira (Macieira, São Pedro do Sul) (fig.1), a
convite da Rita e do Daniel, com o objetivo de integrar uma residência artística no
âmbito do projeto “Era já ali e já era outra coisa”. Fui com a Tânia Dinis (fig.2), artista
que também integra o projeto e vai participar comigo enquanto duo na exposição dos
resultados, na Neblina, novo espaço expositivo da Rita e Daniel no Porto.
Numa breve pesquisa feita antes de ir para a Escola, descobri que as serras desta
localidade e proximidades (Serra de São Macário, Serra da Arada), são conhecidas em
maio pelos seus belos mantos floridos de urze e carqueja.
Foi assim, que descobri o meu ponto e matéria de interesse: a carqueja. (fig.3-5)
Porquê?
Porque vivendo nos últimos anos no Porto, mais precisamente no Freixo, e depois de ter
visto o documentário da Arminda Sousa Deusdado (2020) fiquei com uma enorme
vontade de trabalhar sobre as Carquejeiras do Porto, labuta dos séculos XIX e meados
de XX.
E agora a ponte, a ligação, era clara.
Decidi então procurar mais sobre a planta da carqueja e seus usos fitoterapêuticos,
assim como as histórias das vidas e trabalho árduo das Carquejeiras, de forma a
conhecer melhor as minhas fontes de trabalho e as suas possíveis ligações.
Ainda no Porto, entrei em contacto e entrevistei a Arminda Santos e Maximina Girão,
responsáveis pelo projeto “Homenagem às Carquejeiras do Porto”, para me
contextualizarem de forma mais fidedigna a vida destas mulheres que conheceram,
assim como falei com a Marisa Araújo da CLDS – São Pedro do Sul (Contratos Locais de
Desenvolvimento Social) organizadora do percurso “O caminho da carqueja e da urze”
feito em maio no Retiro da Fraguinha (S. Pedro do Sul) para confirmar a existência de
carqueja no território pretendido nas proximidades da Escola.
Já em residência, conhecemos (eu e a Tânia) a Fátima que trabalha no posto de vigia, lá
no alto da Serra de São Macário, que nos mostrou pessoalmente o que era a carqueja,
(já que nesta época não se consegue reconhecer tão bem por não se encontrar florida),
e o José Almeida de 91 anos, escultor e dono do restaurante Salva Almas a quem
perguntamos se teria conhecimento de histórias associadas a esta planta.
Depois de um levantamento de informações de ambas as perspetivas, urbana Vs rural,
consegui estruturar o meu pensamento e simbologias associadas à carqueja.
No Porto, tem uma conotação mais pejorativa, por estar associada à vida dura e
precária das carquejeiras.
Vinda de Melres, a carqueja era transportada nos barcos rebelo até às margens do
Douro, onde as carquejeiras iniciavam o seu longo percurso diário, carregadas de 40 a
50 kg de carqueja às costas pelas ruelas da cidade. (fig.6-10)
Eram “200 molhos, 300 molhos” de carqueja por dia – mencionou Palmira de Sousa
numa entrevista feita no âmbito do projeto “Memórias de Trabalho. Testemunhos do
Porto laboral do século XX.”

Subindo a Calçada da Corticeira (fig.7), com uma inclinação de 21º, estas mulheres de
identidade oculta pelo arbusto pesado, espinhoso e volumoso que acarretavam,
atravessavam curvadas a zona das Fontainhas, Freixo, Heroísmo, Bonfim e Antas
vendendo pequenos molhos a 25 tostões às padarias, confeitarias e casas burguesas.
Eram elas que permitiam que os fornos de pão acendessem e as casas aquecessem logo
pela madrugada.
Eram o sustento da cidade e ainda assim, viviam na miséria.
Disseram-me, que o facto das carquejeiras andarem tão curvadas e com a coluna a 90º
do chão que pisavam, as impossibilitava de respirar devidamente, o que a longo prazo
causava graves problemas pulmonares.
Mas também descobri que a carqueja, é considerada uma planta medicinal usada na
fitoterapia, sob a forma de infusão para tratamento de moléstias dos pulmões, como
gripes, bronquites e pneumonias. (fig.11)
Ironia, não?
O fardo delas, poderia ser, de certa forma, a sua salvação.
Já na aldeia, a carqueja tem outra conotação.
Não me pareceu negativa.
Foi-me referida que esta planta é famosa pelas suas infusões medicinais; pelo arroz de
carqueja feito com uma forte infusão desta planta e ainda, em tempos remotos, era
usada para pentear os cabelos por ter uma estrutura resistente.
Baseando-me assim nestas informações, na segunda fase da residência fui estruturando
a performance de forma muito intuitiva. (fig.12-13)
Desde o colher, o separar, o pegar, o levantar, o carregar, o espalhar um “grande”
molho de carqueja fez-me perceber e entender os relatos obtidos (fig.14); foi um
processo e diálogo silencioso, imediato, intimista, pessoal, aromático, intrusivo,
doloroso, apaziguante, fortificante entre mim e a matéria. (fig.15)
Criei de uma forma simples uma espécie de homenagem ao poder da planta, assim
como ao poder das mulheres que a carregavam. (fig.16)
Em novembro a partilha de processos será iniciada.

Rebecca Moradalizadeh
setembro 2021
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