O fim de Vilarinho da Furna
Por pouco mais de vinte mil contos ( 20 741 607$00), foi comprada toda a aldeia, terrenos
agrícolas e florestais, obrigando-se à dispersão todos os vizinhos, a partir de Setembro
1969 e Outubro de 1970, pelos concelhos de Terras de Bouro, Vieira do Minho, Amares,
Vila Verde, Póvoa de Lanhoso, Braga, Guimarães, Barcelos, Ponte de Lima, Ponte da
Barca e Viana do Castelo.
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Vilarinho da Furna
Exposição Etnográfica
Vilarinho da Furna situava-se entre as serras
Amarela e do Gerês, perto da confluência
do Ribeiro das Furnas com o Rio Homem,
rodeado de campos agrícolas e hortas.
A construção de uma barragem, inaugurada
em 14 de Maio de 1972, submergiu a aldeia
e quase toda a área agrícola, impondo aos
seus habitantes a dispersão para outras
localidades, extinguindo-se, assim, um dos
últimos núcleos comunitários do país.

Comunitarismo pastoril e agrícola
A organização comunitária de Vilarinho da Furna caracterizava-se pela cooperação especial
entre vizinhos nas actividades agrícola e, especialmente, silvopastoril, na racionalização do
trabalho em comum e na partilha de recursos naturais.
Para a organização da vida
comunitária, os representantes
das famílias, uma vez por
semana, reuniam-se em
assembleias-gerais, a que
chamavam Juntas ou Ajuntes,
e, entre si, elegiam um grupo
de seis homens, designados
pelos Seis do Acordo, e
nomeavam um outro, à vez,
entre todos os homens casados
eleitores, por ordem de
antiguidade de casamento, que
tinha a responsabilidade de
dirigir os actos da colectividade.

A casa de Vilarinho
As casas de Vilarinho tinham mobiliário pobre
e simples, obedecendo à estrita finalidade,
onde os ornamentos eram uma raridade.
A cozinha era a dependência maior e mais
importante da casa. Além da lareira, havia
o forno de cozer o pão, a masseira, e era
onde se reunia a família para comer. A
cozinha também servia de sala de trabalho,
principalmente no Inverno ou em dias de
chuva, era também na cozinha que os
homens compunham os utensílios de lavoura
e as mulheres fiavam e cosiam.

Quarto do tear
A tecelagem tinha em Vilarinho uma importância muito grande, havia, por isso, teares em
quase todas as casas e toda a dona de casa sabia tecer o seu bragal e os tecidos de lã,
que protegiam a família dos frios do Inverno.
Para fazer e preparar os fios a tecer, usavam a roda de fiar, roca, fuso, sarilho e dobadoura.

Actividades complementares
Os homens de Vilarinho da Furna, apesar de
ocuparem a maior parte do tempo de trabalho na
agricultura e silvo pastorícia, adaptavam-se
facilmente a outras actividades. Construíam casas,
estábulos, carros de bois, arados e outros
utensílios agrícolas.
As mulheres, para além de saberem cozinhar,
preparar e fazer o pão, sabiam tratar do linho e
da lã, tecer, fiar e fazer o fumeiro, e ainda eram
pastoras e agricultoras.

Quarto de dormir
Nos quartos, geralmente, para além das
camas e algumas arcas muito simples,
pouco mais havia.

