
MSttJrrttSCftlf CIO ò&DOr Grupo do Risco mudou-se para o Nordeste transmontano durante nove dias, para registar para memória futura
o património que a nova barragem do Baixo Sabor irá submergir. Serão elaborados desenhos da fauna, flora, paisagens e locais numa área de 60 quilómetros

ARTISTAS DO RISCO 'SALVAM' DAS ÁGUAS
A PAISAGEM QUE VAI DESAPARECER

Grupo é constituído por investigadores e ilustradores de áreas como biologia, medicina, arqueologia e arquitetura. Trabalhos no Sabor decorrem até ao final da semana



JOSÉ ANTÓNIO CARDOSO

m cima das fragas calcinadas pelo
fogo que devastou Alfândega da Fé— no verão passado, diversos vultos
permanecem imóveis, alheios a
tudo quanto os rodeia. Numa mão

um lápis, na outra um bloco ou caderno.
Aproximamo-nos e reparamos que no cader-
no de um jovem o lápis dá forma a um peque-
no pássaro. Por mais que se observe, nada se

vê além do terreno calcinado, mas... "Olhe ali
ao pé daquela raiz de giestas queimadas,
onde estão a despontar algumas plantas." E
efetivamente lá está a ave que em dois minu-
tos é retratada por Marco Correia, 40 anos,
professor e ilustrador com o curso de Belas
Artes da Faculdade de Lisboa.

É um dos vários elementos do "Grupo do

Risco", que a convite dos Municípios do Vale
da Sabor, Macedo de Cavaleiros, Mogadouro,
Alfândega da Fé e Moncorvo estarão até ao fi-
nal da semana a registar para memória futu-
ra o património que a novabarragem do Bai-
xo Sabor irá submergir.

Nesta expedição serão elaborados dese-

nhos da fauna, flora, paisagens e locais dos
cerca de 60 quilómetros por onde se vai es-
tender a albufeira da barragem do Baixo Sa-
bor. Deixaram as suas casas e família para
calcorrear montes e vales a fazerem o que
mais gostam: desenhar a natureza, que ilus-
tra uma beleza que a olho nu não se conse-

gue observar. Com 28 anos, Lúcia Antunes
também veio de Lisboa com a mochila às

costas para as encostas do Nordeste Trans-
montano. Encontramo-la numa escarpa que
quase se projeta para o rio Sabor, domado
pelo cimento e ferro da barragem que come-

çou a encher há dois dias. "É uma paisagem
de sonho e de dor", exclama perante o cená-
rio do betão e das cinzas. O panorama que se

avista, numa extensão de quilómetros, é lú-
gubre, predomina o luto. Como diz o povo da
aldeia de Picões, em pleno vale o "cenário é

negro".
O Grupo do Risco é uma organização sem

fins lucrativos e que desenvolve atividade no

campo da ilustração científica, desde dese-
nho, fotografia e vídeo. É constituído por in-
vestigadores e ilustradores de áreas como a

biologia, medicina, arqueologia, arquitetura,
design, fotografia, entre outras.

O fundador do grupo é o catedrático da
Faculdade de Belas Artes de Lisboa, Pedro Sal-

gado. "O nome do grupo é umahomenagem
à Casa do Risco, escola setecentista do dese-
nho científico português, situada no Jardim
Botânico da Ajuda, em Lisboa." Antes do

Nordeste Transmontano já desenharam nas

Berlengas, Douro Internacional, Ria Formo-
sa, Arrábida, Amazónia, Caramulo e Costa da
Laurissilva, na ilha da Madeira.

De todas as expedições, Pedro Salgado diz

trazerrecordações excecionais. "Mas o traba-
lho do Caramulo é único, pois estivemos lá a
fazer o levantamento paisagístico da serra an-
tes e passados poucos meses tivemos de lá
voltar, dessa vez para fazer o pós-incêndio
que devastou a serra."

Praticamente todos os elementos do gru-
po são ex-alunos de Pedro Salgado e fazem
uma ou duas expedições por ano. O trabalho
de cada um é conforme as suas competên-
cias, critérios, estilo e expressão próprias. De
cada expedição resultaram mais de quatro-
centos desenhos, que no final serão estuda-
dos, catalogados, expostos e um dia editados
em livro.

Guida Carella, 40 anos, desenhadora ar-
queológica, está há mais de duas horas para
desenhar parte da margem esquerda do Sa-
bor onde ainda florescem algumas amen-
doeiras. "Às vezes demoro quatro horas a fa-
zer o desenho, pois tenho de ter tempo para
observar e pôr à prova a minha sensibilidade."
É aqui junto da natureza que gosta de estar e
desenhar. Nádia Torres, professorado ensino
secundário de 52 anos, viajou de Mértola. "É

importante registar as mutações que aqui se

vão registar, agora desenhamos para memó-
ria futura. O que era o vale do Sabor antes e

posteriormente quando a albufeira da barra-

gem inundar as encostas."
Nesta como nas anteriores expedições, o

trabalho dos desenhadores e outros elemen-
tos do Grupo do Risco é gratuito. Pagam até
do seu bolso as deslocações até à zona a "ex-

plorar". No caso concreto do Vale do Sabor, as

despesas da estada, alimentação e desloca-

ções para os vários locais são suportadas pe-
los quatro municípios da região. "Se em Vila
Flor ficámos alojados num spa de luxo na ser-
ra de Bornes, em Moncorvo e noutros locais
ficámos no quartel dos Bombeiros, o que
também nos satisfaz", diz o líder do grupo, Pe-
dro Salgado.


