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A quem me abriu portas e mostrou  
caminhos — e também em lembrança de  

Almeida Garrett, mestre de viajantes.
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Prefácio*

José Saramago não gosta de prefácios. Essa foi uma 
das primeiras coisas que ouvi dele quando nos encontra-
mos pela primeira vez em Lisboa, há muitos anos, e ele nos 
deu de presente, a mim e a Marisa, justamente este Viagem 
a Portugal. Inclusive as linhas iniciais desta viagem pre-
vinem contra os prefácios, que são inúteis se a obra não 
os solicita, ou indício de fraqueza, caso ela os demande. 
De fato eu não escreveria — e ninguém me pediria — uma 
introdução ao Ano da morte de Ricardo Reis, talvez meu li-
vro predileto de Saramago, nem a outros romances dele, os 
quais tanto admiro. Mas a viagem — no mundo e no papel 
— é já por si uma espécie de prefácio contínuo, um prólogo 
a algo que sempre está por vir e continua sempre atrás da 
esquina; partir, parar, retornar, fazer e desfazer as malas, 
anotar no caderno a paisagem que escapa, desmorona e se 
recompõe enquanto a atravessamos, como uma sequência 
cinematográfica com seus fade in e fade out ou um rosto 
que muda no tempo. E depois retocar, apagar e reescrever 
aqueles apontamentos nesse trânsito da realidade para o 
papel e vice -versa que é a escritura, até neste sentido muito 
semelhante a uma viagem. Esta última, escreve Saramago 
no epílogo, sempre recomeça, sempre há de recomeçar, 

* Prefácio de Claudio Magris à primeira edição espanhola de Viagem a Por-
tugal, de Saramago, reproduzido no Corriere della Sera de 17 de dezembro 
de 1999.
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assim como a vida, e cada anotação dele é um prólogo. 
Viagem a Portugal desmente as idiossincrasias de seu 
autor: ela traz uma apresentação e um apêndice. Cada texto 
autenticamente poético — e Viagem o é de modo intenso 
— sabe bem mais do que o próprio autor; aliás, essa é uma 
prova de sua grandeza. Saramago viaja em Portugal, ou 
melhor, dentro de si mesmo, e não só, como ele diz, porque 
Portugal é sua cultura. É no mundo, no espelho das coisas 
e dos outros homens, que se encontra a si mesmo, como 
aquele pintor de que fala uma parábola de Borges, que 
pinta paisagens, montes, árvores, rios e no fim se dá conta 
de que, dessa ma neira, havia retratado o próprio rosto. 
Toda verdadeira via gem é uma odisseia, uma aventura cuja 
grande questão é se nela nos perdemos ou nos encontramos 
ao atravessarmos o mundo e a vida, se apreendemos o 
sentido ou descobrimos a insensatez da existência. Desde 
as origens e daquele que talvez seja o maior de todos os 
livros, a Odisseia, literatura e viagem surgem estreita-
mente ligadas, uma exploração análoga, desconstrução e 
recomposição do mundo e do eu. Uma verificação do real 
que, em sua fidelidade, torna -se invenção e ainda inventa o 
eu viajante, um personagem literário. Viagem a Portugal é 
um fascinante exemplo disso. O viajante avança, como na 
vida, numa mistura de planejamento e casualidade, metas 
prefixadas e súbitas digressões que levam a outras para-
gens; erra a estrada, volta atrás, sal ta rios e riachos; não tem 
certeza sobre o que visitar e o que deixar de lado, porque 
viajar também é, assim como a escrita e a vida, sobretudo 
abdicar. Ele se detém diante de mo mentos gloriosos, de 
grandes personagens e obras -primas da arte — a admirável 
descrição de quadros e especialmente de igrejas, cinzeladas 
ou descascadas pelo vento e pelos séculos —, mas também 
nos rostos das pessoas encontradas e entrevistas apenas 
por um instante, nos quais se lê uma história ao mesmo 
tempo individual e coletiva, como as mulheres de Miranda 
do Douro, que não se lembram de ter sido jovens, ou nas 
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faces do Alentejo, apagadas por velhos jugos sociais. O 
viajante recolhe histórias célebres e obscuras, para ao sen-
tir o perfume de uma mimosa que redime a mísera ruela de 
uma cidadezinha. Presta atenção nas cores, nas estações, 
nos cheiros, nas plantas, nos animais, com fre quência ul-
trapassando a fronteira entre natureza e história — cruzar 
fronteiras é o ofício do viajante — e descobrindo que tam-
bém ela, como todos os confins, é precária. “Onde está a 
fronteira?”, ele se pergunta, e essa questão, que eu também 
me fiz tantas vezes perambulando no Danúbio ou em meus 
microcosmos, não se refere apenas ao confim en tre Portu-
gal e Espanha. Quando ultrapassa este último, o viajante se 
dirige aos peixes que numa margem nadam no Douro e, na 
outra, no Duero, pedindo conselho e talvez recordando que 
São Tiago havia pregado aos salmões, mesmo que fosse 
para convertê -los e induzi -los a aceitar seu destino de ser 
pescados e comidos. Protagonistas desta viagem também 
são, em páginas maravilhosas, o esplendor das águas do rio 
que encontram as do mar, a luz da praia, o bri lho da cas-
cata, a solidão da laguna, o romper -se do oceano contra os 
rochedos, música que evoca um grande silêncio, o ouro es-
curecido da noite que se apaga nas planícies perto de Serpa, 
as pedras românicas mesmo as mais humildes, das quais, 
porém, nascia uma grande arte, porque “os construtores 
sabiam que estavam erigindo a casa de Deus”. Também 
neste livro, que sinto extraordinariamente próximo ao meu 
vagabundear no mundo e na cabeça, a viagem se embrenha 
não só no espaço, mas sobretudo no tempo; é experiência 
de sua plenitude e fugacidade e, simultaneamente, guerri-
lha contra esta última, desejo de reter a tarde que foge e que 
amanhã não será a mesma, de parar o tempo ou de contê -lo 
errando no espaço. A viagem, como diz o título de um livro 
de Gadda, tem a ver com a morte, e é por isso que aferra 
momentos tão intensos de vida e se encanta, nu ma esplên-
dida passagem do livro, perante uma proibição, passível de 
pesada multa, de destruir ninhos; proibição que, imagino, 
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José Saramago aprove ainda mais que a de escrever prefá-
cios. Para compreender de fato, o viajante pa radoxalmente 
deveria deter -se, ser sedentário, participar a fundo da vida 
que atravessa e deixa para trás; eu viajo permanentemente, 
e sempre pensei que o viajante é alguém que gostaria de ser 
residente, radicado, mas em muitos lugares. A viagem não 
termina nunca, mas os viajantes, isto é, nós, terminamos. 
Este viajante português afirma, a certa altura, que esteve 
no bairro de Alfama mas que não sabe o que Alfama é. Nós 
também estamos na vida sem sa ber o que ela é.

Viagem a portugal - 7a prova - 138x210mm.indd   14Viagem a portugal - 7a prova - 138x210mm.indd   14 13/10/21   10:3813/10/21   10:38



15

Apresentação

Mal vai à obra se lhe requerem prefácio que a explique, 
mal vai ao prefácio se presume de tanto. Acordemos, então, 
que não é prefácio isto, mas aviso simples ou prevenção, 
como aquele recado derradeiro que o viajante, já no limiar 
da porta, já postos os olhos no horizonte próximo, ainda 
deixa a quem lhe ficou a cuidar das flores. Diferença, se a há, 
é não ser o aviso último, mas primeiro. E não haverá outro.

Resigne ‑se pois o leitor a não dispor deste livro como de 
um guia às ordens, ou roteiro que leva pela mão, ou catálo‑
go geral. Às páginas adiante não se há de recorrer como a 
agência de viagens ou balcão de turismo: o autor não veio 
dar conselhos, embora sobreabunde em opiniões. É verdade 
que se acharão os lugares seletos da paisagem e da arte, a 
face natural ou transformada da terra portuguesa: porém, 
não será forçadamente imposto um itinerário, ou orientado 
habilmente, apenas porque as conveniências e os hábitos 
acabaram por torná ‑lo obrigatório a quem de sua casa sai 
para conhecer o que está fora. Sem dúvida, o autor foi aon‑
de se vai sempre, mas foi também aonde se vai quase nunca.

Que é, afinal, o livro que um prefácio possa anunciar 
com alguma utilidade, mesmo não imediata em primeiro 
atendimento? Esta Viagem a Portugal é uma história. Histó‑
ria de um viajante no interior da viagem que fez, história de 
uma viagem que em si trans portou um viajante, história 
de viagem e viajante reunidos em uma procurada fusão 
daquele que vê e daquilo que é visto, encontro nem sempre 
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pacífico de subjetividades e objetividades. Logo: choque e 
adequação, reconhecimento e descoberta, confirmação 
e surpresa. O viajante viajou no seu país. Isto significa que 
viajou por dentro de si mesmo, pela cultura que o formou e 
está formando, significa que foi, durante muitas semanas, 
um espelho refletor das imagens exteriores, uma vidraça 
transparente que luzes e sombras atravessaram, uma placa 
sensível que registou, em trânsito e processo, as impressões, 
as vozes, o murmúrio infindável de um povo.

Eis o que este livro quis ser. Eis o que supõe ter conse‑
guido um pouco. Tome o leitor as páginas seguintes como 
desafio e convite. Viaje segundo um seu projeto próprio, 
dê mínimos ouvidos à facilidade dos itinerários cómodos 
e de rasto pisado, aceite enganar ‑se na estrada e voltar 
atrás, ou, pelo contrário, persevere até inventar saídas 
desacostumadas para o mundo. Não terá melhor viagem. E, 
se lho pedir a sensibilidade, registe por sua vez o que viu 
e sentiu, o que disse e ouviu dizer. Enfim, tome este livro 
como exemplo, nunca como modelo. A felicidade, fique o 
leitor sabendo, tem muitos rostos. Viajar é, provavelmente, 
um deles. Entregue as suas flores a quem saiba cuidar delas, 
e comece. Ou recomece. Nenhuma viagem é definitiva.
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De Nordeste a Noroeste, duro e dourado 

O SERMÃO AOS PEIXES

De memória de guarda da fronteira, nunca tal se viu. 
Este é o primeiro viajante que no meio do caminho para o 
automóvel, tem o motor já em Portugal, mas não o depósito 
da gasolina, que ainda está em Espanha, e ele próprio asso-
ma ao parapeito naquele exato centímetro por onde passa a 
invisível linha da fronteira. Então, sobre as águas escuras e 
profundas, entre as altas escarpas que vão dobrando os ecos, 
ouve -se a voz do viajante, pregando aos peixes do rio:

“Vinde cá, peixes, vós da margem direita que estais no 
rio Douro, e vós da margem esquerda que estais no rio Due-
ro, vinde cá todos e dizei -me que língua é a que falais quando 
aí em baixo cruzais as aquáticas alfândegas, e se também lá 
tendes passaportes e carimbos para entrar e sair. Aqui estou 
eu, olhando para vós do alto desta barragem, e vós para mim, 
peixes que viveis nessas confundidas águas, que tão depres-
sa estais duma banda como da outra, em grande irmandade 
de peixes que uns aos outros só se comem por necessidades 
de fome e não por enfados de pátria. Dais -me vós, peixes, 
uma clara lição, oxalá não a vá eu esquecer ao segundo 
passo desta minha viagem a Portugal, convém a saber: que 
de terra em terra deverei dar muita atenção ao que for igual 
e ao que for diferente, embora ressalvando, como humano 
é, e entre vós igualmente se pratica, as preferências e as 
simpatias deste viajante, que não está ligado a obrigações 
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de amor universal, nem isso se lhe pediu. De vós, enfim, me 
despeço, peixes, até um dia, ide à vossa vida enquanto por 
aí não vêm os pescadores, nadai felizes, e desejai -me boa 
viagem, adeus, adeus.”

Bom milagre foi este para começar. Uma aragem súbita 
encrespou as águas, ou terá sido o rebuliço dos peixes mergu-
lhando, e mal o viajante se calou não havia mais que ver do 
que o rio e escarpas dele nem mais que ouvir do que o murmú-
rio adormecido do motor. É esse o defeito dos milagres: não 
duram muito. Mas o viajante não é taumaturgo de profissão, 
milagriza por acidente, por isso já está resignado quando re-
gressa ao automóvel. Sabe que vai entrar num país abundoso 
em fastos de sobrenatural, de que logo é assinalado exemplo 
esta primeira cidade de Portugal por onde vai entrando, com 
seu vagar de viajante minucioso, cuja se chama Miranda do 
Douro. Há de pois recolher com modéstia as suas próprias 
veleidades, e decidir -se a aprender tudo. Os milagres e o resto.

Esta tarde é de Outubro. O viajante abre a janela do quar-
to onde passará a noite e, no imediato relance de olhos, des-
cobre ou reconhece que é pessoa de muita sorte. Podia ter na 
sua frente um muro, um canteiro enfezado, um quintal com 
roupa pendurada, e havia de contentar -se com essa utilidade, 
essa decadência, esse estendal. Porém, o que vê é a pedrego-
sa margem espanhola do Douro, de tão dura substância que o 
mato mal lhe pôde meter o dente, e porque uma sorte nunca 
vem só, está o Sol de maneira que a escarpada parede é uma 
enorme pintura abstrata em diversos tons de amarelo, e nem 
apetece daqui sair enquanto houver luz. Neste momento 
ainda o viajante não sabe que alguns dias mais tarde há de 
estar em Bragança, no Museu do Abade de Baçal, olhando 
a mesma pedra e talvez os mesmos amarelos, agora num 
quadro de Dórdio Gomes. Sem dúvida pode abanar a cabeça 
e murmurar: “Como o mundo é pequeno...”.

Em Miranda do Douro, por exemplo, ninguém seria ca-
paz de se perder. Desce -se a Rua da Costanilha, com as suas 
casas do século xv, e quando mal nos precatamos passámos 
uma porta da muralha, estamos fora da cidade olhando os 
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grandes vales que para poente se estendem, cobre -nos um 
grande silêncio medieval, que tempo é este e que gente. A 
um dos lados da porta está um grupo de mulheres, todas 
vestidas de preto, conversam em voz baixa, nenhuma delas 
é nova, quase todas, provavelmente, já não se lembram de 
o terem sido. O viajante leva ao ombro, como lhe compete, 
a máquina fotográfica, mas envergonha -se, ainda não está 
habituado aos atrevimentos que os viajantes costumam ter, 
e por isso não ficou memória de re trato daquelas sombrias 
mulheres que estão falando ali desde o princípio do mundo. 
O viajante fica melancólico e augura mal de viagem que 
assim começa. Caiu em meditação, felizmente por pouco 
tempo: ali perto, fora das muralhas, estrondeou o motor de 
um bulldozer, havia obras de terraplenagem para uma nova 
estrada, é o progresso às portas da Idade Média.

Torna a subir a Costanilha, diverge para outras caladas e 
varridíssimas ruas, ninguém às janelas, e por falar em jane-
las, descobre sinais de velhos rancores voltados para Espa-
nha, mísulas obscenas talhadas na boa pedra quatrocentista. 
Dá vontade de sorrir esta saudável escatologia que não teme 
ofender os olhos das crianças nem os aborrecidos defensores 
da moral. Em quinhentos anos ninguém se lembrou de man-
dar picar ou desmontar a insolência, prova inesperada de que 
o português não é alheio ao humor, salvo se só o entende 
quando lhe serve os patriotismos. Não se aprendeu aqui com 
a fraternidade dos peixes do Douro, mas talvez haja boas ra-
zões para isso. Afinal, se as potências celestiais favoreceram 
um dia os Portugueses contra os Espanhóis, mal parecia que 
os humanos deste lado passassem por cima das intervenções 
do alto e as desautorizassem. O caso conta -se brevemente.

Andavam acesas as lutas da Restauração, meados por-
tanto do século xvii, e Miranda do Douro, aqui à beirinha 
do Douro, estava, por assim dizer, a um salto duma pulga de 
acometidas do inimigo. Havia cerco, a fome já era muita, os 
sitiados desanimavam, enfim, estava Miranda perdida. Eis 
senão quando, isto é o que se diz, avança ali um garoto a 
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gritar às armas, a incutir ânimo e coragem onde coragem e 
ânimo estavam desfalecendo, e de tal maneira que em dois 
tempos se levantaram todas aquelas debi  li dades, tomam 
armas verdadeiras e inventadas, e atrás do in fante vão -se aos 
Espanhóis como se malhassem em cen teio verde. São desba-
ratados os sitiantes, triunfa Miranda do Douro, escreveu -se 
outra página nos anais da guerra. Porém, onde está o chefe 
deste exército? Onde está o gentil combatente que trocou o 
pião pelo bastão de marechal de campo? Não está, não se 
encontra, ninguém o viu mais. Logo, foi milagre, dizem os 
mirandeses. Logo, foi o Menino Jesus.

O viajante confirma. Se foi capaz de falar aos peixes e 
eles capazes de o ouvirem, não tem agora nenhum motivo 
para desconfiar das antigas estratégias. Tanto mais que aqui 
está ele, o Menino Jesus da Cartolinha, com a sua altura 
de dois palmos, à cinta a espada de prata, a faixa vermelha 
atravessando do ombro para o lado, laço branco ao pescoço, 
e a cartola no alto da sua redonda cabeça de criança. Este 
não é o fato da vitória, apenas um do seu confortável guarda-
-roupa, completo e constantemente posto em dia, como ao 
viajante está mostrando o sacristão da Sé. É sabedor do seu 
mister de guia este sacristão, e, porque dá tento da minuciosa 
atenção do viajante, leva -o a uma dependência lateral onde 
tem recolhidas diversas peças de estatuária, defendendo -as 
assim das tentações dos gatunos de ofício e ocasião. Aí se 
confirmam as coisas. Uma pequena tábua, esculpida em 
alto -relevo, acaba de convencer o viajante da sua própria 
incipiência em matéria de milagres. Eis Santo António 
recebendo genuflexão duma ovelha, que assim está dando 
exemplar lição de fé ao pastor descrente que se tinha rido do 
santo e ali, na escultura, evidentemente, se mostra corrido 
de vergonha e por isso talvez ainda merecedor de salvação. 
Diz o sacristão que muita gente fala desta tábua, mas que 
poucos a conhecem. Escusado será dizer que o viajante não 
cabe em si de vaidade. Veio de tão longe, sem empenhos, e 

Viagem a portugal - 7a prova - 138x210mm.indd   20Viagem a portugal - 7a prova - 138x210mm.indd   20 13/10/21   10:3813/10/21   10:38



21

só por ter cara de boa pessoa o admitiram ao conhecimento 
destes segredos.

Esta viagem vai no princípio, e sendo o viajante escrupu-
loso como é, aqui lhe morde o primeiro sobressalto. Afinal, 
que viajar é este? Dar uma volta por esta cidade de Miranda 
do Douro, por esta Sé, por este sacristão, por esta cartolinha 
e esta ovelha, e, isto feito, marcar uma cruz no mapa, meter 
rodas à estrada, e dizer, como o barbeiro enquanto sacode 
a toalha: “O senhor que se segue”. Viajar deveria ser outro 
concerto, estar mais e andar menos, talvez até se devesse 
instituir a profissão de viajante, só para gente de muita vo-
cação, muito se engana quem julgar que seria trabalho de 
pequena responsabilidade, cada quilómetro não vale menos 
que um ano de vida. Lutando com estas filosofias, acaba o 
viajante por adormecer, e quando de manhã acorda lá esta 
a pedra amarela, é o destino das pedras, sempre no mesmo 
sítio, salvo se vem o pintor e a leva no coração.

À saída de Miranda do Douro, vai o viajante aguçando a 
observação para que nada se perca ou alguma coisa se apro-
veite, e por isso é que reparou num pequeno rio que por aqui 
passa. Ora, os rios têm nomes, e este, tão perto de se juntar 
ao encorpado Douro, como lhe terão chamado? Quem não 
sabe, pergunta, e quem pergunta, tem às ve zes resposta: “Ó 
senhor, como se chama este rio?” “Este rio chama -se Fres-
no.” “Fresno?” “Sim senhor, Fresno.” “Mas fres no é palavra 
espanhola, quer dizer freixo. Por que é que não dizem rio 
Freixo?” “Ah, isso não sei. Sempre assim lhe ouvi chamar.” 
No fim das contas, tanta luta contra os Espanhóis, tantas 
más -criações nas fronteiras das casas, até ajudas do Menino 
Jesus, e aqui está este Fresno, dissimulado entre margens 
gostosas, a rir -se do patriotismo do viajante. Lembra -se 
ele dos peixes, do sermão que lhes fez, distrai -se um pou-
co nessa recordação, e já está perto da aldeia de Malhadas 
quando se lhe acende o espírito: “Quem sabe se fresno não 
será também uma palavra do dialeto mirandês?”. Leva ideia 
de fazer a pergunta, mas depois esquece -se, e quando muito 
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mais tarde torna à sua dúvida, decide que o caso não tem 
importância. Ao menos para o seu uso, passou fresno a ser 
português.

Malhadas fica a deslado da estrada principal, desta que 
se segue para Bragança. Aqui perto há restos de uma via 
romana que o viajante não vai procurar. Mas quando dela 
fala a um lavrador e a uma lavradeira que encontra à entrada 
da aldeia, respondem -lhe: “Ah, isso é a estrada mourisca”. 
Pois seja a estrada mourisca. Agora, aquilo que o viajante 
quer saber é o porquê e o como deste trator donde o lavrador 
desce com o à -vontade de quem usa coisa sua. “Tenho pouca 
terra, só para mim não daria. Mas alugo -o de vez em quando 
aos vizinhos, e assim vamos vivendo.” Ficam os três ali de 
conversa, falando das dificuldades de quem tem filhos a 
sustentar, e é patente que está outro para breve. Quando o 
viajante diz que vai até Vimioso e depois tornará a passar 
por ali, a lavradeira, sem ter de pedir licença ao marido, con-
vida: “Nós moramos nesta casa, almoça com a gente”, e bem 
se vê que é de vontade, que o pouco ou o muito que estiver 
na panela seria dividido em partes desiguais, porque é mais 
do que certo que o viajante teria no seu prato a parte melhor 
e maior. O viajante agradece muito e diz que ficará para 
outro dia. Afasta -se o trator, recolhe a mulher a casa: “São 
uns palheiros”, tinha ela dito, e o via jante dá uma volta pela al-
deia, mal chega a dá -la, porque de súbito surge -lhe pela 
frente uma gigantesca tartaruga negra, é a igreja do lugar, 
de grossíssimas paredes, uns enormes botaréus de reforço 
que são as patas do animal. No século xiii, e nestas bandas 
de Trás -os -Montes, não se saberia muito de resistência de 
materiais, ou então o construtor era homem desconfiado das 
seguranças do mundo e resolveu edificar para a eternidade. 
O viajante entrou e viu, foi ao campanário e ao telhado e dali 
passeou os olhos em redor, um pouco intrigado com uma 
terra transmontana que não se descai nos vales e precipícios 
abruptos que a imaginação lhe preparara. Enfim, cada coisa 
a seu tempo, isto é um planalto, não deve o viajante ralhar 
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com a sua fantasia tanto mais que ela o serviu quando fez da 
igreja tartaruga, só lá indo se saberá como é justa e rigorosa a 
comparação. Duas léguas adiante está Caçarelhos. Aqui diz 
Camilo que nasceu o seu Calisto Elói de Silos e Benevides 
de Barbuda, mor gado de Agra de Freimas, herói patego e 
patusco da Queda Dum Anjo, novela de muito riso e alguma 
melancolia. Considera o viajante que o dito Camilo não 
escapa à censura que acidamente desferiu contra Francisco 
Manuel do Nascimento, acusado este de galhofar com a Sa-
mardã, como antes outros tinham chalaceado com Maçãs de 
D. Maria, Ranhados ou Cucujães. Juntando Elói a Caçare-
lhos tornou Caçarelhos risível, ou será isto defeito do nosso 
espírito, como se tivéssemos de acreditar ser a culpa das ter-
ras e não de quem nelas nasce. A maçã é bichosa por doença 
da macieira, e não por maldade do torrão. Fique então dito 
que esta aldeia não sofre de pior maleita que a distância, aqui 
nestes cabos do mundo, nem provavelmente tem o seu nome 
que ver com o que no Minho se diz: caçarelho é fulano taga-
rela, in capaz de guardar um segredo. Há de ter Caçarelhos os 
seus: ao viajante ninguém lhos contou, quando atravessava 
o campo da feira, que hoje é dia de vender e comprar gado, 
estes belos bois cor de mel, olhos que são como salvadoras 
boias de ternura, e os beiços brancos de neve, ruminando em 
paz e serenidade, enquanto um fio de baba devagar escorre, 
tudo isto debaixo duma floresta de liras, que são as córneas 
armações, caixas de ressonância naturais do mugido que, 
uma vez por outra, se ergue do ajuntamento. Certamente 
há nisto segredos, mas não daqueles que as palavras podem 
contar. Mais fácil é contar dinheiro, tantas notas por este boi, 
leve lá o animal, que vai muito bem servido.

Os castanheiros estão cobertos de ouriços, tantos que 
fazem lembrar bandos de pardais verdes que nestes ramos ti-
vessem pousado a ganhar forças para as grandes migrações. 
O viajante é um sentimental. Para o carro, arranca um ouri-
ço, é uma recordação simples para muitos meses, já o ouriço 
ressequiu, e pegar nele é tornar a ver o grande castanheiro da 
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beira da estrada, sentir o ar vivíssimo da manhã, tanta coisa 
cabe afinal numa campestre promessa de castanha.

Vai a estrada em curvas descendo para Vimioso, e o 
viajante contente murmura: “Que lindo dia”. Há nuvens 
no céu, daquelas soltas e brancas que passeiam pelo cam-
po sombras esparsas, um correr de pouco vento, parece o 
mundo que acabou agora de nascer. Vimioso está construído 
numa encosta suave, é vila sossegada, isto é o que parece 
ao viajante de passagem que não se vai demorar, apenas o 
tempo de pedir informações a esta mulher. E aqui registará 
a primeira desilusão. Tão prestável estava sendo a informa-
dora, por pouco não daria a volta aos bairros a mostrar as 
raridades locais, e afinal o que queria era vender as toalhas 
do seu fabrico. Não se pode levar a mal, mas o viajante está 
nos seus princípios, julga que o mundo não tem mais que 
fazer senão dar -lhe informações. Por uma rua abaixo foi 
descendo e lá ao fundo teve o prémio. É certo que, aos seus 
olhos desabituados de arquiteturas sacras rurais, tudo ganha 
facilmente foros de maravilha, porém não é pequeno prazer 
dar por estes contrastes entre frontarias seiscentistas, robus-
tas, mas com primeiros sinais de certa frieza barroca, e o 
interior da nave, baixa e ampla, com uma atmosfera român-
tica que nenhum elemento arquitetónico confirma. Contudo, 
não é este o verdadeiro prémio. À sombra das árvores, cá 
fora, sentado nos degraus que dão acesso ao adro, o viajante 
ouve contar uma história da história da construção do tem-
plo. Com a condição de ter capela privativa, certa família 
ofereceu uma junta de bois para acarretar a pedra destinada 
ao levantamento da igreja. Levaram nisto os boizinhos dois 
anos, tão contados os passos entre a pedreira e o telheiro dos 
alvenéis, que por fim era só carregar o carro, dizer “ala”, 
e os animais se encarregavam de ir e vir sem boieiro nem 
guardador, atroando aqueles ermos com o gemer dos cubos 
mal ensebados, em grandes conversas sobre a presunção dos 
homens e das famílias. Quis o viajante saber que capela é 
essa e se há ainda descendentes habilitáveis ao usufruto. Não 
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lho souberam dizer. Lá dentro não viu sinais particulares 
de distinção, mas pode ser que ainda existam. Fica o conto 
exemplar duma família que de si própria nada deu, salvo os 
bois, encarregados de abrir, com grande canseira, a estrada 
que haveria de levar os donos ao paraíso.

Torna o viajante sobre os seus passos, distraído do ca-
minho que já conhece, em Malhadas vem -lhe a tentação de 
parar e pedir o almoço prometido, porém tem seus acanha-
mentos, mesmo sabendo que deles virá a arrepender -se. Na 
povoação de Duas Igrejas é que vivem os pauliteiros. Destes 
nada ficará a saber o viajante, nem são horas de andarem os 
dançarinos a paulitar pelas ruas. Já ficou mostrado que tem 
o viajante direito às suas imaginações, e nisto de pauliteiros 
não é de hoje nem é de ontem que presume que mais bela 
e fragorosa dança seria se, em vez de paulitos, batessem e 
cruzassem os homens sabres ou adagas. Então, sim, teria o 
Menino Jesus da Cartolinha boas e militares razões para pas-
sar revista a este exército de bordados, coletinhos e lenços ao 
pescoço. É o defeito do viajante: quer ter mais do que o bom 
que tem. Que lho perdoem os pauliteiros.

Em Sendim, são horas de almoço. Que será, onde será. 
Alguém diz ao viajante: “Siga por essa rua fora. Aí adiante 
há um largo, e no largo é o Restaurante Gabriela. Pergunte 
pela senhora Alice”. O viajante gosta desta familiaridade. A 
mocinha das mesas diz que a senhora Alice está na cozinha. 
O viajante espreita à porta, há grandes odores de comida 
no ar que se respira, um caldeirão de verduras ferve a um 
lado, e, da outra banda da grande mesa do meio, a senhora 
Alice pergunta ao viajante que quer ele comer. O viajante 
está habituado a que lhe levem a ementa, habituado a esco-
lher com desconfiança, e agora tem de perguntar, e então a 
senhora Alice propõe a Posta de Vitela à Mirandesa. Diz o 
viajante que sim, vai sentar -se à sua mesa, e para fazer boca 
trazem -lhe uma suculenta sopa de legumes, o vinho e o pão, 
que será a posta de vitela? Porquê posta? Então, posta não 
foi sempre de peixe? Em que país estou, pergunta o viajante 
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ao copo do vinho, que não responde e, benévolo, se deixa 
beber. Não há muito tempo para perguntas. A posta de vi-
tela, gigantesca, vem numa travessa, nadando em molho de 
vinagre, e para caber no prato tem de ser cortada, ou ficaria a 
pingar para a toalha. O viajante julga estar sonhando. Carne 
branda, que a faca corta sem esforço, tratada no exato ponto, 
e este molho de vinagre que faz transpirar as maçãs do rosto 
e é cabal demonstração de que há uma felicidade do corpo. 
O viajante está comendo em Portugal, tem os olhos cheios 
de paisagens passadas e futuras, enquanto ouve a senhora 
Alice a chamar da cozinha e a mocinha das mesas ri e sacode 
as tranças. 

DOSSEL E MAUS CAMINHOS

O viajante é natural de terras baixas, muito lá para o sul, 
e, sabendo pouco destes montes, esperava -os maiores. Já o 
disse, e torna a dizer. Não faltam os acidentes, mas são tudo 
colinas de boa vizinhança, altas em relação ao nível do mar, 
mas cada qual ombro com ombro da que está próxima e todas 
perfiladas. Em todo o caso, se alguma se atreve um pou co 
mais ou espigou de repente, então sim, tem o viajante uma 
diferente noção destas grandezas, não tanto pelo que está 
perto, mais por aquela vultosa serra ao longe. Chegando -se-
-lhe, percebe -se que a diferença não era assim tão grande, 
mas bastou para promessa de um momento.

Esta linha férrea que vai ao lado da estrada parece de 
brincadeira, ou restos de solene antiguidade. O viajante, cujo 
sonho de infância foi ser maquinista de caminhos de ferro, 
desconfia que a locomotiva e as carruagens são desse tempo, 
objetos de museu a que o vento que vem dos montes não 
consegue sacudir as teias de aranha. Esta linha é a do Sabor, 
do nome do rio que se torce e retorce para alcançar o Douro, 
mas onde esteja o gosto da traquitana, isso não descobre o 
viajante.
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Sem dar por que passou a serra, o viajante chega a Mo-
gadouro. A tarde vai descaindo, ainda luminosa, e do alto do 
castelo se podem deitar contas ao trabalho dos homens e das 
mulheres deste lugar. Todas as encostas em redor estão culti-
vadas, é um jogo de canteiros e talhões, uns enormes, outros 
mais pequenos, como se servissem apenas para preencher 
as sobras dos grandes. Os olhos repousam, o viajante estaria 
totalmente regalado se não fosse o remorso de ter feito fugir 
do recato das muralhas um casal de namorados que estava 
tratando dos seus amores. Aqui em Mogadouro ficou ilus-
trado, uma vez mais, o antigo conflito entre ação e intenção.

É em Azinhoso, aldeiazinha perto, que começa a nascer 
a paixão do viajante por este românico rural do Norte. O ris-
co das minúsculas igrejas não tem ousadias, é receita trazida 
de longe e ligeiramente variada para ressalvar o prestígio 
do construtor, mas muito se engana quem cuide que, tendo 
visto uma, viu todas. Há que dar -lhes a volta com todo o 
vagar, esperar calado que as pedras respondam, e, se houver 
paciência, de cada vez sairá dali repeso o viajante, este ou 
qualquer outro. Repeso de não ficar mais tem po, pois não 
está bem demorar um quarto de hora ao pé duma construção 
que tem setecentos anos, como neste caso de Azinhoso. 
Sobretudo quando começam a aproximar -se pessoas que 
querem conversar com o viajante, pessoas que justamente 
conviria ouvir porque são as herdeiras desses sete séculos. O 
pequeno adro está coberto de erva, o viajante assenta nela as 
suas pesadas botas e sente -se, não sabe porquê, reabilitado. 
Por mais que pense, é esta a palavra, não há outra, e não a 
sabe explicar.

Daqui a pouco será noite, que no Outono vem cedo, e o 
céu cobre -se de nuvens escuras, talvez amanhã chova. Em 
Castelo Branco, quinze quilómetros ao sul, o ar parece ter 
passado por uma peneira de cinza, só na cor, que de pureza 
até os pulmões estranham. À beira da estrada há uma com-
prida fachada de solar, com grandes pináculos nos extremos. 
Se houvesse fantasmas em Portugal, este sítio seria bom 
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para assustar os viajantes: luzes por trás das vidraças parti-
das, talvez um estridor de dentes e correntes. Porém, quem 
sabe, talvez que às horas do dia esta decadência seja menos 
deprimente.

Quando o viajante entra em Torre de Moncorvo, já há 
muito tempo que é noite fechada. O viajante considera que 
é desconsideração entrar nas povoações a tais horas. As 
po voações são como as pessoas, aproximamo -nos delas 
devagar, paulatinamente, não esta invasão súbita, a coberto 
da escuridão, como se fôssemos salteadores mascarados. 
Mas é bem feito, que elas pagam -se. As povoações, é 
conveniente lembrar, sabem defender -se à noite. Põem os 
números das portas e os nomes das ruas, quando os há, em 
alturas inverosímeis, tomam esta praça igual a este largo, 
e, se lhes dá no apetite, colocam -nos na frente, a empatar o 
trânsito, um político com o seu cortejo de aderentes e o seu 
sorriso de político que anda a segurar os votos. Foi o que fez 
Torre de Moncorvo. O pior é que o viajante vai destinado 
a uma quinta que fica para além, no Vale da Vilariça, e a 
noite está tão negra que dos lados da estrada não se sabe 
se a encosta, a pique, é para cima ou para baixo. O viajante 
transporta -se dentro de um borrão de tinta, nem as estrelas 
ajudam, que o céu é todo uma pegada nuvem. Enfim, depois 
de muito desatinar, chega ao seu destino, antes lhe ladraram 
cães desaforados, e entra na casa onde o esperam com um 
sorriso e a mão aberta. Grandes, portentosos eucaliptos 
tornam ainda mais escura a noite lá fora, mas não tarda que 
o jantar esteja na mesa, e depois do jantar um copo de vinho 
do Porto enquanto não vem a hora de dormir, e, quando ela 
chega, este é o quarto, uma cama de dossel, daquelas altas, 
que só por ser alto o viajante dispensa o degrauzinho para lá 
chegar, que profundo é este silêncio do Vale da Vilariça, que 
consoladora a amizade, o viajante está prestes a adormecer, 
quem sabe se nesta cama de dossel dormiu sua majestade o 
rei ou talvez, preferível, sua alteza a princesa.

Manhã cedo, acorda. A cama não é só alta, é também 
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imensa. Nas paredes do quarto há uns retratos de gente 
antiga que fitam severamente o intruso. Há conflito. O 
viajante levanta -se, abre a janela e vê que vai passando em 
baixo um pastor com as ovelhas, os tempos mudaram seu 
bocado, tanto assim que este pastor não se comporta como 
os dos romancezinhos bucólicos, não levanta a cabeça, não 
se descobre, não diz: “Deus o salve, meu senhor”. Se não 
fosse distraído com a sua vida, diria apenas: “Bons dias”, e 
não poderia desejar melhor ao viajante, que dos dias só isso 
quer, que sejam bons.

O viajante despede -se e agradece a quem lhe deu dormi-
da por esta noite, e antes de se meter ao caminho torna atrás, 
a Torre de Moncorvo. Não vai deixar desgostos nas suas 
costas, nem deitaria a vila ao desdém, que o não merece. 
Agora que é dia claro, ainda que enevoado, já não precisa 
de letreiros nas esquinas. A igreja está ali adiante, com o seu 
pórtico renascentista e a alta torre sineira que lhe dá um ar 
de fortaleza, impressão acentuada pelos extensos panos de 
muralha que envolvem o conjunto. Dentro são três as naves, 
demarcadas por grossas colunas cilíndricas. Trancada a 
porta, em tempo de alvoroço militar, muito teriam de roer os 
inimigos antes de poderem rezar lá dentro as suas próprias 
missas. Mas a paz com que o viajante vai por aqui circulan-
do dá -lhe tempo para tomar o gosto ao tríptico de madeira 
esculpida e pintada que representa passos da vida de Santa 
Ana e de S. Joaquim, e a outras peças de não menor valor. 
De jeito renascentista é também a Igreja da Misericórdia, e o 
púlpito de granito, com figuras em relevo, valeria, por si só, 
a paragem em Torre de Moncorvo.

Agora o viajante afasta -se das obras de arte. Meteu por 
um mau caminho, ali mesmo à boca da ponte, que passa so-
bre a ribeira da Vilariça, e vai subindo, subindo, parece que 
não tem fim a estrada, e é o caso que, de tão nus os montes 
que a um lado e outro se derrubam para o vale, chega o 
viajante a temer que um golpe de vento o leve pelos ares, 
o que seria outra maneira de viajar de bem pior destino. 
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Em todo o caso, diante desta largueza de paisagem, é como 
se asas tivesse. Daqui por alguns meses, tudo ao longe 
serão amendoeiras floridas. O viajante deita -se a imaginar, 
escolheu na sua memória duas imagens de árvore em flor, 
as melhores que tinha, escolheu amendoeira e brancura, e 
multiplicou tudo por mil ou dez mil. Um deslumbramento. 
Mas não o é menor este vale fertilíssimo, mais afortunado 
do que os campos do Ribatejo, que já não colhem das cheias 
o benefício do nateiro, e sim a desgraça das areias. Aqui, as 
águas que a ribeira leva e se juntam às do rio Sabor refluem 
diante do grande caudal do Douro e vêm espraiar -se por 
todo o vale, onde ficam a decantar as matérias fertilizantes 
que trazem em suspensão. É a rebofa, dizem os habitantes 
de cá, para quem o Inverno, se a mais se não desmanda, é 
uma estação feliz.

Esta estrada vai dar à aldeia de Estevais, depois a Car-
danha e Adeganha. O viajante não pode parar em todo o 
lado, não pode bater a todas as portas a fazer perguntas e a 
curar das vidas de quem lá mora. Mas como não sabe nem 
quer despegar -se dos seus gostos e tem a fascinação do 
trabalho das mãos dos homens, vai até Adeganha onde lhe 
disseram que há uma preciosa igrejinha românica, assim 
deste tamanho. Vai e pergunta, mas antes pasma diante da 
grande e única laje granítica que faz de praça, eira e cama 
de luar no meio da povoação. Em redor, as casas são aque-
las que em Trás -os -Montes mais se encontram nos lugares 
esquecidos, é a pedra sobre a pedra, a padieira rente ao te-
lhado, os humanos no andar de cima, os animais em baixo. 
É a terra do sono comum. Chamado a prestar contas, este 
homem dirá: “Eu e o meu boi dormimos debaixo do mesmo 
teto”. O viajante, de cada vez que dá com realidades assim, 
sente -se muito comprometido. Amanhã, chegando à cida-
de, lembrar -se -á destes casos? E se se lembrar, como se 
lembrará? Estará feliz? Ou infeliz? Ou tanto disto como 
daquilo? É muito bonito, sim senhores, pregar sobre a fra-
ternidade dos peixes. E a dos homens?
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