Novos fios das “Teias de
linho e carinho”

No dia 23 de março, a turma do 11º ano do Curso Profissional de Técnico Auxiliar de
Saúde (CPTAS) visitou a Associação das Mulheres Agricultoras de Castelões, para
continuar a tecer as “Teias de linho e carinho”, no âmbito do Concurso Ciência na
Escola, da Fundação Ilídio Pinho.
Castelões é uma freguesia do Vale de Besteiros, que dista cerca de 10 km da cidade de
Tondela, fica registado só para que não haja confusões com os queijos!
Esta freguesia, com cerca de 17 Km2 tem apenas 1400 habitantes, sendo 32% com
idade superior a 65 anos. A atividade principal é a agricultura doméstica, não havendo
industria e o comércio seja restrito a 4 cafés 1 talho e 2 mercearias.
É com este enquadramento que surge desde há 10 anos uma associação, constituída por
10 mulheres com idades superiores a 70 anos, que se dedicou à recuperação da tradição
do trabalho com o linho.
Os membros da associação, todos idosos que se recusaram ir para um centro de dia,
reúnem uma vez por semana, para não deixar morrer os saberes ligados ao trabalho com
o linho e apesar de algumas limitações próprias da idade receberam a turma com grande
simpatia e generosidade.
Com este maravilhoso convívio intergeracional foi possível a recolha de informação
sobre a prática do trabalho do linho, da sementeira à tecelagem, e ainda ouvir relatos
sobre a sua importância medicinal.
Fomos ainda convidados a visitar o Mercado Velho de Tondela, onde a Associação
dinamizou um workshop sobre “as voltas que o linho dá” e expôs vários trabalhos.
Agradecemos a estas Mulheres fantásticas, que dedicadamente e com grande
dinamismo nos transmitiram e partilharam os seus saberes…
As suas experiências de vida, e a forma como elas as relataram, espelhavam nos seus
olhos… a autenticidade de um conhecimento tão valioso!
Bem hajam por nos acolherem.

