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No ano em que a obra "Terras
do Demo", de Aquilino Ribeiro,
faz 100 anos, os municípios de
Moimenta da Beira, Sernancelhe
e Vila Nova de Paiva juntaram-se
à Bertrand Editora e reeditaram
a obra, que recupera para a
capa a pintura de Abel Manta. A
apresentação decorreu em maio,
na Fundação Aquilino Ribeiro,
em Soutosa, Moimenta da Beira, e
marcou o arranque do programa



comemorativo do centenário do
livro. Durante os meses de maio e

junho foi cumprido um programa
de iniciativas, que se iniciou nas
"Terras do Demo" e se prolongou
por Lisboa e Aveiro. Esteprojeto
de colaboração entre os três

municípios e a Bertrand Editora,
que já permitiu, nos últimos anos,
a reedição de obras de Aquilino
Ribeiro como "Cinco Réis de
Gente", "O Homem da Nave" e

"Malhadinhas", concretiza agora
mais um momento histórico de

valorização e promoção da obra
literária do Mestre das letras

portuguesas, com a reedição de
"Terras do Demo".
Na casa do escritor, na
Fundação Aquilino Ribeiro,
a apresentação da reedição
teve como protagonistas João
Soares, ex-ministro da Cultura,
Ana Isabel Queiroz, professora
da Universidade de Lisboa e

investigadora do Instituto de
História Contemporânea, que
prefaciou esta edição de "Terras
do Demo", Aquilino Machado,
neto do escritor, Eduardo
Boavida, diretor da Bertrand
Editora e os três presidentes das

autarquias, José Eduardo Ferreira
(Moimenta da Beira), Carlos
Silva Santiago (Sernancelhe)
e José Morgado (Vila Nova de
Paiva).
Reproduzimos o discurso

proferido pelo autarca de
Sernancelhe, Carlos Silva

Santiago durante esta sessão. . .

"Gostaria de dar nota do que representa, no interior

mais profundo de Portugal, a apresentação de um

livro... Provavelmente, em nenhuma região do país,
fora do interior, haveria tanta gente, o que é notável!

Esta dimensão que estes três municípios encontraram,
e muito bem, na culta e na educação, são pilares
fundamentais para se poderem afirmar e saírem do

anonimato. Nada melhor do que nos podermos servir

de algo tão importante como a literatura para podermos
ser diferentes e estar à altura daqueles que já são um

pouco mais altos do que nós. Algo que faço na vida é

comparar-me sempre com os mais fortes, para poder
crescer e acho que é isso que estamos hoje a fazer...
e estamos ao nível deles, o que é visível na mobilização

que se conseguiu em volta de um livro que se eternizou

e nos colocou no mapa há 100 anos a esta parte. É

este o interior do país. É desta forma que combatemos

as assimetrias e com esta gente que combatemos um

pouco da nossa solidão e falta de solidariedade. Se

há 100 anos atrás, as ditas Terras do Demo eram as

terras difíceis, frias, árduas, onde quase nada existia ou

chegava, havia a palavra, a família, o compromisso...
Estávamos 50 anos atrasados em relação à metrópole e,

volvidos 100 anos desta grande obra que Aquilino quis

eternizar, chamando à atenção da metrópole, estamos

diferentes, mais evoluídos mas, se atendermos à época
em que estamos, infelizmente, não 50 mas 100 os anos

que temos hoje em relação a Lisboa. Esta é a tristeza a

que o interior foi votado mas, felizmente, o caminho faz-

se caminhando e vamos tentando, com um conjunto de

ações culturais, inverter este ciclo, com a educação, a
cultura e o desporto, mais do que o cimento, três pilares
fundamentais para nos irmos afirmando ao longo destes
últimos anos. As três câmaras iniciaram um trabalho

espontâneo, que nasceu de baixo para cima; fomos nós

que desafiámos a Bertrand para a reedição do Cinco
Reis de Gente, do Homem da Nave e do Malhadinhas,
bem para estarmos aqui para a reedição de um livro que
tem 1 00 anos. Quem tem a oportunidade de comemorar
100 anos de algo? Hoje, assistimos ao crescimento de

produtos que resulta ad agregação a uma marca forte.

Hoje, Terras do Demo é uma marca, que Aquilino deixou

no território e que tão bem temos sabido aproveitar para
valorizar os nossos produtos endógenos, fazer crescer

a nossa economia e, com isso, manter o interior vivo e
revitalizado. O mais importante não é o relançamento do

livro ou a festa que estamos a fazer mas pegar neste
livro e lê-lo


