
OS ÚLTIMOS BURROS DE FANHÕES 

 

   A extinção da Agricultura, nuns casos, e a sua mecanização, noutros, tiveram como consequência 

(entre outras) o desaparecimento dos burros. 

   Estes simpáticos animais de carga foram, durante muitos séculos, os grandes auxiliares e 

companheiros do homem do campo – no caso da nossa região, dos saloios – na sua labuta diária pelo 

seu sustento e das famílias, por vezes numerosas, que tinham a seu cargo. 

   Porém, em Casaínhos ainda existem dois burros, ou melhor, um burro (preto) e uma burra (branca), 

pertencentes ao Sr. António Machado Lopes, que frequentemente os atrela à sua carrocinha. 

   São os últimos de toda a Freguesia de Fanhões onde, noutros tempos, existiram aos milhares. 

   A história de ambos é simples: a burra branca, que não tem nome próprio, veio de Viseu há cerca de 

12 anos, e o proprietário calcula que tenha à volta de 30 anos o que, para esta espécie de animais, já é 

uma idade avançada. 

   O burro preto, que também não tem nome, veio do Alentejo; tinha 9 anos, quando o Sr. António o 

comprou e já está na sua posse há 12 anos. Tem, portanto, 21 anos de idade. 

   O Sr. António Machado Lopes, por sua vez, nasceu há 78 anos, é natural da Torre da Bezoeira e reside 

na sua vivenda de Casaínhos há 48 anos, com esposa, D. Francelina Vieira Lourenço Lopes. 

   Durante 33 anos trabalhou em Lisboa, em armazéns de distribuição de artigos de mercearia. Depois, 

durante 8 anos, exerceu a profissão de ajudante de calceteiro, na Câmara Municipal de Loures, após o 

que se reformou, aos 60 anos de idade. 

   Sempre se dedicou à Agricultura, aos fins-de-semana e nas férias mas, a partir da reforma, o amanho 

das terras passou a ser a sua única ocupação, com a ajuda da burra branca e do burro preto, 

aparelhados à carrocinha, para transportar toda a sorte de produtos agrícolas. 

   O casal tem dois filhos: o José António, de 46 anos e o Mário Rui, de 43, que exercem ambos a 

profissão de cortador. 

   O Sr. António Machado Lopes, que já conhecia dos meus passeios pela Rua das Hortas, e a sua esposa, 

D. Francelina, receberam-me em sua casa, com a maior amabilidade e gentileza, para esta conversa, 

em que o assunto principal foram os seus dois burros. 

   A ambos agradeço o acolhimento, com os desejos de muita saúde e longa vida, não só para eles, mas 

também para os últimos burros da Freguesia de Fanhões. 

 

   20-11-2018 

   Manuel Poirier Braz 

 

   A seguir: Os dois burros do Sr. António, atrelados à carrocinha, numa fotografia recente de Helena 

Fresca Braz. 

    

    

 



 


