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José Rodrigues (da Fonte) é o
pseudónimo de José Alberto Nogueira
Rodrigues. Pintor, escultor, cartoonista,
formou-se em Artes Visuais e Design
pelo IPB Instituto Politécnico de Bragança.
Autor de “A vida e a obra do Abade de
Baçal em banda desenhada”, uma obra
de 132 páginas, em banda desenhada,
sobre a vida e a obra do Abade de Baçal (1865-1945), uma grande figura da
vida cultural e social de Bragança e de
Trás os Montes. O principal museu de
Bragança tem o seu nome e apresenta
muitas das fabulosas coleções que ele
reuniu durante a sua vida.
Esta nova história de José da Fonte
chama-se “Saudade” (a tal palavra mítica portuguesa que não tem
tradução …). Esta é uma história baseada nas suas memorias pessoais como
viajante frequente na linha do Tua,
entre Bragança e Foz Tua. Em finais
dos anos 80 fez serviço no exército,
nas operações especiais, baseadas
em Lamego, próximo da Régua. Todos
os fins de semana fazia, com os seus
amigos soldados, uma viagem de sies
ou mais horas da Régua até Foz Tua
(pela linha do Douro), e depois de
Foz Tua a Mirandela e daí até Bragança (pela linha do Tua). E depois o
regresso. Saiu da tropa poucos meses
antes de fechar o troço entre Bragança
e Mirandela, na linha do Tua.
“Saudade” foi uma encomenda do projeto FOZTUA, para a segunda Conferencia Internacional em Foz Tua, 5-6-7Outubro 2012, onde foi apresentado,
com versões em língua portuguesa e
em língua inglesa.
E.B.

Projecto FOZTUA
FOZTUA é um projeto interdisciplinar,
apoiado pela EDP, para estudar, preservar
e disseminar a memória do vale do Tua
e da linha do Tua. O projeto pretende
interpelar a comunidade académica
para estudar os mais de cem anos
de história do caminho de ferro entre
Foz Tua, Mirandela e Bragança, e o
desenvolvimento de uma região periférica
(o vale do Tua) num país periférico
(Portugal, fins do século XIX e primeira
metade do século XX), com o objetivo de
dar a conhecer a memória e as “histórias”
da linha, assim como discutir o seu
impacto na região.
O projeto pretende reunir académicos
interessados em diferentes aspectos da
história dos caminhos de ferro e partilhar
investigações sobre outras linhas,
considerando as questões associadas
aos respetivos processos de decisão,
a gestão da obra e do trabalho, as
dificuldades técnicas e os impactos social
e económico.
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