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Maria do Céu Quintas
Presidente da Câmara Municipal 

de Freixo de Espada à Cinta

Freixo Festival Internacional de Literatura (FFIL) assume-se como 

expressão de um território e concretização do arrojo.

Despojados de condicionamentos que, muitas vezes, a (falível) dou-

trina do estigma quer crer, o FFIL surge como iniciativa de um Governo 

Autárquico, e de um Município, que acredita na valorização da Cultura 

enquanto veículo de amadurecimento de uma comunidade, e argumen-

to de promoção de uma geografia.

Freixo de Espada à Cinta, berço de Guerra Junqueiro, patrono do 

FFIL, assume-se como território de cultura, conhecimento e saber.

Uma trilogia legada pela História, mas que não se circunscreve a essa 

herança, nem se apaga nessa circunstância. 

Freixo de Espada à Cinta caminha, vai-se construindo, e refazendo-

-se em dinâmicas como esta, na certeza de que a nossa identidade, en-

quanto património social e cultural, não se esvai na espuma do tempo. 

Antes pelo contrário.
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Citando Vasco Graça Moura, esse património “implicam-nos e ex-

plicam-nos”.

O FFIL, que tem ligação efectiva ao património das letras e da cultura 

das palavras, cruza-se de igual modo com todo um património afectivo 

construído por histórias, arte, recordações e feitos.

Tudo somado, Freixo de Espada à Cinta, marca e projecta-se!

Maria do Céu Quintas, Presidente da CM de Freixo de Espada à Cinta
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Avelina Ferraz
Produtora cultural e executiva do FFIL 

CELEBRAR O BERÇO DA LITERATURA PORTUGUESA

Freixo Festival Internacional de Literatura (FFIL 2018)

Quando eu era pequena, sonhava transformar o mundo através das 

artes, e o meu mundo era a cidade onde nasci e pouco mais do que esse 

espaço…

Percebi que seria difícil, os velhos do Restelo insistem em estar sem-

pre presentes…

Passados muitos anos, conheci uma mulher resiliente, em Freixo de 

Espada à Cinta. Num Portugal do Séc. XXI, ainda marcado por uma cen-

tralização de poderes políticos, Maria do Céu Quintas, a Presidente de 

Câmara do Município de Freixo de Espada à Cinta, agita o setor cultural 

de uma Região Duriense, que é muito mais do que excursões turísticas, 

Património da Humanidade. É MEMÓRIA! Por isso, desde 2017, essa 

vila celebra a vida e obra de Guerra Junqueiro, o seu caráter genuíno, re-
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sistente e sentimental. O FFIL viaja pelos segredos, pelas dores e alegrias 

de um vale encantado, onde a Província de Salamanca espreita, a uma 

hora de distância.

São as amendoeiras em flor, o vinho, as laranjas, a seda, a arte ma-

nuelina e o Freixo de Espada à Cinta que compõem o programa do FFIL, 

homenageando o poeta que ousou ser livre, e conseguiu, quase tanto 

quanto os abutres do Egipto e Falcões Peregrinos que habitam o lugar 

celestial que é o Penedo Durão: Guerra Junqueiro.

Parabéns pela ousadia de acreditarem que “a Escola é a única alavan-

ca capaz de elevar o povo ao nível da moral…”. Fico grata por fazer parte 

desse projeto FFIL.


