
AI, RIO NÃO TE QUEIXES… 

 

Entre 1 de Maio de 1944 e 30 de Abril de 1945 morei em Caneças, já um pouco fora da aldeia, em pleno 

Pinhal Verde, na penúltima de um “combóio” de vivendas que fui estrear, arrendada ao ano, pela 

elevada quantia de 5.000$00 (25,00 euros, na moeda actual). Mais acima ficava a Aldeia d’Além e o 

lugar de Camarões. 

Foi um ano muito especial, na minha vida de rapaz com 8 anos de idade (fiz lá os 9 anos), vindo de 

Amadora, na altura uma pequena vila do concelho de Oeiras, com cerca de dez mil habitantes e hoje, 

a terceira cidade do País, em população. 

Depois de sair da escola, que funcionava apenas de manhã, era a liberdade total, por aqueles campos, 

especialmente a apanhar grilos (hoje praticamente extintos pelos pesticidas), de que tinha a casa cheia, 

dentro de gaiolas, de canas e em copos. 

É difícil imaginar hoje, a beleza e ausência total de poluição que aquela aldeia saloia proporcionava, 

numa época em que o plástico e os detergentes ainda não tinham sido inventados. 

Todos os dias, milhares de bilhas de barro, cheias da famosa água de Caneças, tapadas com rolhas de 

cortiça, sobre as quais eram aplicado uns papelinhos plissados de cores diferentes, consoante a fonte, 

e seladas saíam das cinco fontes, cujos típicos nomes ainda recordo: das Fontainhas, das Piçarras, dos 

Passarinhos, do Castelo e dos Castanheiros, transportadas em camionetas, predominantemente para 

Lisboa. 

Assistir ao enchimento manual das bilhas e ao respectivo encerramento e selagem era um espectáculo 

de rara beleza que, muitas vezes, me detive a presenciar. 

Estávamos em plena II Guerra Mundial e, com alguma frequência, o carteiro trazia para oferecer uns 

pequenos livrinhos de propaganda, fornecidos pela Embaixada dos Estados Unidos, relatando sob a 

forma de histórias apaixonantes, o esforço de guerra desenvolvido pelos americanos no Oceano 

Pacífico, contra os japoneses, aliados da Alemanha nesse trágico conflito generalizado. 

No Inverno de 1944 para 1945 (como me recordo bem!) houve um grande nevão, que cobriu os campos 

e os caminhos de uma espessa camada de neve, fenómeno que me era dado ver pela primeira vez. 

Divertimentos não havia, à excepção do cinema que, ao tempo, funcionava num velho barracão, logo 

no início da estreita rua que, saindo do largo principal, conduzia à Quinta dos Castanheiros e ao Pinhal 

Verde, onde eu habitava. 

Foi lá que vi, pela primeira vez, a Aldeia da Roupa Branca, filme português estreado em 1939 e realizado 

por Chianca de Garcia, em que Beatriz Costa (Gracinda) se distinguiu como principal protagonista, ao 

lado do consagrado actor Manuel Santos Carvalho (Ti Jacinto). 

O argumento desta comédia cinematográfica popular é da autoria de Chianca de Garcia e de Ramada 

Curto (1886-1961), que foi um advogado, escritor e político português, dos mais famosos da sua época. 

Como escritor, Ramada Curto publicou 23 livros, dos quais a sua obra-prima terá sido a “Recompensa”. 

Como dramaturgo escreveu mais de 30 peças de teatro e, como político foi deputado à Constituinte, 

logo em 1911, após a implantação da República e chegou a desempenhar funções de ministro das 

Finanças, em 1919. 

A certa altura deste filme há uma canção, cujo estribilho é o seguinte: 

 

Ai, rio não te queixes, 

Ai, o sabão não mata,  

Ai, até lava os peixes, 



Ai, poe-nos cor de prata. 

 

Este curioso refrão constitui a primeira manifestação conhecida, de preocupação ecológica, embora 

em sentido desculpabilizante e justificativo, numa época em que a poluição era praticamente 

inexistente. 

Procurava-se, assim, desculpabilizar qualquer efeito poluente da água dos rios e ribeiros, causado pelo 

sabão azul e branco, com que as lavadeiras de toda a região saloia lavavam a roupa das freguesas de 

Lisboa transportada, num sentido e noutro, pelas galeras e carroças de tracção animal, que 

diariamente cruzavam as estradas de então. 

Agora, que até as lavadeiras desapareceram e foram substituídas pelas máquinas de lavar roupa; que 

o sabão azul e branco deu lugar aos detergentes altamente poluidores; que as fontes de Caneças estão 

secas e em ruínas e que toda a região saloia está totalmente descaracterizada; que o País e o mundo 

estão irreversivelmente emersos num atoleiro de poluição, não deixa de ser curioso recordar aquele 

distante filme e a preocupação ecológica que, pela primeira vez, nele se manifestava. 

Porém, há pouco tempo, a Junta de Freguesia de Fanhões, numa decisão altamente louvável, decidiu 

recuperar o “Caminho das Lavadeiras” e desobstruir a respectiva nascente, no rio de Fanhões, de onde 

a água cristalina voltou a brotar. Ainda bem que se recuperou este importante valor cultural do 

passado! 
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Em baixo: Reprodução do cartaz publicitário do filme “Aldeia da Roupa Branca”, com Beatriz Costa.  

 


