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JOÃO	DE	ARAÚJO	CORREIA	

CRONISTA	DAS	GENTES	DO	DOURO	

	

M.	Hercília	Agarez,	Lamego,	15	de	Março	de	2014	

	

				[…]	 Gostaria	 de	 iniciar	 a	 abordagem	 desta	 publicação	 com	 uma	 referência	 à	 sua	 capa.	
Fugindo	do	colorido	apelativo,	em	termos	de	marketing,	Martins	de	Freitas	optou,	com	uma	
sensibilidade	aliada	ao	bom	gosto,	pelo	 tom	sépia	a	denunciar	a	antiguidade	das	 imagens,	a	
sua	autenticidade.	A	própria	composição	é	 inteligente,	dando	relevo	ao	homem	anónimo	do	
Douro,	aquele	trabalhador	sem	identidade,	imprescindível	nos	trabalhos	da	vinha	e	do	vinho,	a	
que	se	seguem,	por	ordem	não	arbitrária,	pequenos	quadros	da	faina	vinhateira,	desde	a	poda	
em	 rigores	 invernosos	 a	 que	 croças	 dão	 agasalho,	 passando	 pelos	 vindimadores	 que	
carregavam	às	costas	cestos	de	setenta	quilos,	ao	transporte	lento	em	carros	de	bois	de	chiar	
poético	e	ao	barco	 rabelo,	 tão	 típico	como	aventureiro.	Adianto	a	profusão	de	 fotografia	no	
miolo	do	livro,	não	em	amontoado	a	engrossá-lo,	antes	constituindo	para	o	leitor	mais	jovem	e	
para	 aquele	 que	 da	 região	 só	 conhece	 as	 margens	 do	 Douro	 abrangidas	 pelas	 viagens	 em	
cruzeiro,	uma	informação	muito	detalhada,	uma	legendagem	visual	de	aspectos	referidos	com	
palavras.	

			Entendo	 ser	 este	 livro	 uma	 versão	 em	 papel	 de	 um	museu	 etnográfico	 do	 Douro,	 grande	
aspiração	 do	 nosso	 mestre,	 registada	 nas	 suas	 crónicas,	 como	 passamos	 a	 citar:	 “	 Pode	
considerar-se	 virgem	 ou	 quase	 virgem	 de	 exploração	 etnográfica	 o	 território	 que	 produz	 o	
chamado	 vinho	 do	 Porto.	 (…)	 Mortos	 ou	 vivos,	 poucos	 são	 os	 amadores	 da	 Etnografia	
inclinados	 ao	 extraordinário	 povo	 que	 desbravou,	 para	 produzir	 vinho	 generoso,	 uma	 terra	
íngreme	e	seca.	 Junto	dela,	o	duriense	foi	mais	do	que	Job	resignado.	Fê-lo	florir	e	frutificar.	
Foi	um	herói.”	(citação	do	autor	na	página	150	–	in	ECOS	DO	PAÍS)	

			Sempre	com	as	palavras	de	João	de	Araújo	Correia	como	ponto	de	partida,	é,	também,	um	
tratado	sobre	a	vida	do	“país	do	vinho	e	do	suor”,	como	lhe	chamou	António	Cabral,	onde	se	
contemplam	 factos	 históricos,	 sociais,	 económicos,	 políticos,	 onde	 se	 ressuscitam	
personalidades,	 tudo	 junto	 constituindo	 a	 necessária	 contextualização	 daquilo	 a	 que	 bem	
podemos	chamar	a	epopeia	da	vinha	e	do	vinha,	melhor,	dos	seus	obreiros	anónimos.	Martins	
de	Freitas	é,	também,	membro	da	Tertúlia	João	de	Araújo	Correia,	com	mais	de	uma	dezena	de	
anos	de	existência,	de	cuja	direcção	faço	parte,	o	que	me	tem	dado	a	percepção	da	realidade	
quanto	à	importância	que	teve	o	autor	de	Sem	Método	no	seu	tempo	e	a	que	tem	hoje	em	dia.	

				Seria	maçador	desenvolver	este	assunto,	pelo	que	me	 limito	a	afirmar,	com	conhecimento	
de	 causa,	 não	haver	 equilíbrio	 entre	 a	bibliografia	 activa	 e	 a	bibliografia	passiva	do	escritor.	
Basta	consultar	a	parte	em	que	o	autor	do	livro	desenrola	as	suas	fontes.	Se	muitos	estudiosos	
foram	 cativados	 pelo	 estilo	 peculiar	 de	 JAC,	muito	 poucos	 se	 abalançaram	a	 sobre	 ele,	 e	 só	
sobre	ele,	fazer	um	trabalho	ensaístico	como	Bigotte	Chorão	e	Cruz	Malpique.		

					Era,	 pois,	 este	 trabalho	 que	 faltava.	 E	 cumpre	 ele	 um	 duplo	 objectivo:	 analisar,	 divulgar,	
preservar,	 escalpelizar,	 uma	 identidade	 duriense	 específica,	 com	 os	 seus	 usos,	 costumes	 e	
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tradições,	com	o	seu	património	arqueológico	e	monumental,	com	os	seus	espaços	e	as	gentes	
que	 nele	 se	 movimentavam	 na	 faina	 agrícola,	 da	 poda	 à	 vindima.	 E	 também	 transmitir	 ao	
presente	 uma	 herança	 material	 e	 imaterial	 que	 o	 progresso	 vem	 remetendo	 para	 fundos	
escuros.	Dizer	isto	não	basta.	Urge	salientar	o	enquadramento	literário	subjacente	ao	ensaio	–	
as	 crónicas	 lúcidas,	 acutilantes,	 de	 um	 cidadão	 duriense,	 atento	 à	 realidade	 circundante,	
interventivo,	denunciador,	crítico	construtivo,	movido	pelo	excessivo	amor	a	uma	região	que	
lhe	serviu	de	habitat	praticamente	do	nascimento	à	morte.	

				E	porque	assim	é,	e	porque	o	autor	 fez	questão	que	assim	fosse,	emerge	deste	trabalho	a	
sua	figura	tutelar,	omnipresente,	espécie	de	fio	condutor	de	uma	exaustiva	explanação	sobre	
as	gentes	do	Douro.	Não	será	por	acaso	que,	na	capa,	o	nome	do	autor	de	Contos	Durienses	
assume	sugestivo	destaque.	

					Estamos	 a	 ouvir	 palavras	 lúcidas	 do	 médico-escritor	 escritas	 em	 1969	 em	 Ecos	 do	 País:	
“Novos	tempos,	novos	costumes,	(…).	Certo	é	e	assim	é	que	deve	ser.	Mas	a	história	do	Douro	
laborioso	 apaga-se	 com	 os	 instrumentos	 de	 lavra,	 colheita	 e	 recolha	 se	 não	 houver	 mão	
previdente	que	os	acautele	e	 cérebro	que	os	estude.”	Como	ele	gostaria	de	ver	que	as	 suas	
últimas	palavras	do	excerto	não	caíram	em	saco	roto!	

				No	 seu	 livro	 de	 estreia,	 Sem	Método,	 publicado	 em	 1938,	 já	 João	 de	 Araújo	 Correia	 dava	
conta	de	um	desejo	pessoal	mas	de	alcance	nacional	e	internacional	–	a	criação	de	um	Museu	
do	Douro.	Ele	tinha,	na	sua	casa	de	Canelas,	material	bastante	para	que	o	seu	apelo	não	fosse	
considerado	egoísta.	 Ele	 conhecia	 tudo	aquilo	que	gostaria	de	 ver	 exposto	em	condições	de	
dignidade	 para	memória	 futura.	 Pensava,	 pois,	 nas	 gerações	 seguintes,	 nos	 estudiosos,	 nos	
turistas.	 Não	 viveu	 o	 suficiente	 para	 ver	 este	 sonho	 concretizado,	 mas	 quem	 entra	 no	
magnífico	espaço	museológico	da	Régua,	depara,	 logo	à	entrada,	com	um	texto	seu,	retirado	
da	obra	atrás	citada,	a	dar	as	boas-vindas	aos	visitantes.	Embora	o	projecto	ainda	não	esteja	
concluído,	é	justo	que	se	refira	o	papel	de	relevo	que	o	Museu	do	Douro	tem	desempenhado	
na	divulgação	da	cultura	regional.	

				Pois	 aqui	 tem,	 saudoso	 mestre,	 uma	 homenagem	 num	 suporte	 de	 papel,	 que	 foi	 o	 seu,	
homem	de	palavras	espalhadas	pela	 imprensa,	pelos	contos	e	pelas	crónicas.	Como	vê,	mau	
grado	um	certo	alheamento	que	os	seus	conterrâneos	têm	demonstrado	ao	que	se	vai	fazendo	
para	não	deixar	cair	o	seu	nome	no	esquecimento,	ainda	há	quem	lhe	reconheça	a	importância	
literária	 e	 de	 cidadania,	 quem,	 com	 tantas	 opções	 aliciantes,	 o	 escolheu	 como	 alvo	 de	
incontáveis	horas	de	investigação	e	de	leituras.	

					Numa	 análise	 breve	 ao	 livro	 propriamente	 dito,	 razão	 da	 nossa	 presença	 aqui	 e	 agora,	
registo,	em	primeiro	lugar,	a	sua	estrutura,	a	sua	arrumação.	Constituído	por	quatro	capítulos,	
os	dois	primeiros,	de	carácter	teórico	a	servir	de	suporte	ao	prático	das	partes	3	e	4,	importam	
como	contextualização	da	obra	do	autor,	a	começar	pelos	seus	dados	biobibliográficos.	Antes	
de	nascer	um	escritor,	 nasce	um	homem.	Por	detrás	da	 sua	obra,	 está	 a	 sua	 infância,	 a	 sua	
adolescência,	a	sua	formação	académica,	a	sua	família	e	a	sua	profissão,	o	seu	modus	vivendi.	

Do	 adulto,	 não	 é	 prioritária,	 neste	 contexto,	 a	 abordagem	 da	 sua	 actividade	 como	 médico	
ainda	com	traços	de	João	Semana.	 Interessa	o	escritor,	o	homem	da	 língua	e	das	 letras.	Não	
pôde,	 e	 muito	 bem,	 deixar	 Martins	 de	 Freitas	 de	 salientar	 as	 facetas	 de	 JAC	 enquanto	
camilianista	e	defensor	acérrimo	do	idioma.	
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				No	capítulo	II	cabe	ao	estudioso	ir	em	busca	de	fontes	que	expliquem,	sem	ambiguidades,	o	
que	é	uma	crónica	e	o	lugar	que	ela	ocupa	na	história	da	Literatura.	Só	a	considerará	género	
menor	quem	ignora	que	foi	cultivado,	no	século	XIX,	por	exemplo,	por	Camilo,	Ramalho	e	Eça	
de	Queiroz	e,	hoje	em	dia,	por	Manuel	Pina	e	António	Lobo	Antunes.	Do	geral	ao	particular,	
chega	o	autor	a	João	de	Araújo	Correia	cujas	crónicas,	algumas	deixadas	em	páginas	de	jornais,	
se	 encontram,	 na	 sua	 maioria,	 compiladas	 em	 colectâneas	 como	 Pátria	 Pequena,	 Nuvens	
Singulares,	Palavras	Fora	da	Boca,	Três	Meses	de	Inferno,	Sem	Método,	Horas	Mortas,	Passos	
Perdidos	e	outras.	

				No	sentido	de	valorizar	a	produção	literária	respeitante	às	crónicas,	Martins	de	Freitas.,	num	
ininterrupto	 labor	 de	 busca	 de	 informações	 apresenta,	 sobre	 o	 valor	 destas,	 opiniões	
defendidas	por	eruditos,	escritores	e	ensaístas.	

				No	 terceiro	 capítulo,	 “Memória,	 Identidade	 e	 Património	 Cultural	 em	 João	 de	 Araújo	
Correia”,	 após	 as	 considerações	 sobre	os	 conceitos	 de	 cada	um	dos	 termos,	 contemplam-se	
notas	elucidativas	de	que	fazem	partes	aspectos	de	uma	realidade	ligada	à	vitivinicultura	com	
as	 suas	 crises,	 as	 suas	 instituições	 e	 os	 seus	 paladinos.	 E	 também	 o	 registo	 de	 vários	
monumentos	 e	 sítios,	 devidamente	 documentados,	 e	 que	 se	 situam	 em	 diversos	 pontos	 da	
região	 duriense.	 Quer	 dizer	 que	 à	 singularidade	 da	 beleza	 do	 património	 natural,	 vem	
acrescentar-se	a	riqueza	de	um	património	edificado	cuja	antiguidade	nos	faz	recuar	ao	tempo	
da	ocupação	romana	através	da	chamada	“Fonte	do	Milho”.	

				Património	 cultural	 é,	 também,	 o	 conjunto	 de	 manifestações	 populares,	 religiosas	 e	
profanas,	os	jogos	e	as	devoções,	as	rezas	e	as	cantigas,	as	festas	tradicionais.	

				Intimamente	 relacionado	 com	o	anterior,	 o	quarto	 capítulo,	 “Etnografia	Duriense”,	o	mais	
extenso,	resulta,	também	ele,	de	um	incansável	trabalho	de	pesquisa,	de	documentação,	uma	
vez	 que	 se	 trata	 de	 realidades	 entretanto	 desaparecidas,	 elementos	 de	 um	 todo	 de	 valor	
incalculável	 que	 se	 chama	 identidade	 e	 que	 urge	 preservar,	 através	 dos	 meios	 possíveis,	
enquanto	é	tempo,	para	que	as	gentes	do	presente	se	apercebam	da	dureza	do	passado	mas,	
também,	do	 tipicismo	dos	 seus	usos	e	 costumes,	das	 suas	alfaias	agrícolas,	do	vestuário	das	
suas	 gentes	 –	 da	 crossa	 ao	 vestido	 de	 noiva	 -	 enfim,	 de	 quanto	 distinguiu	 os	 durienses	 dos	
demais	povos	do	nosso	Portugal.		

				Martins	de	Freitas	não	se	preocupou	com	o	Douro	paisagístico	que,	no	dizer	de	Torga	“é,	na	
pequenez	que	nos	 coube,	 a	única	evidência	 incomensurável	 com	que	podemos	assombrar	o	
mundo”.	O	tema	da	sua	tese	aponta	para	as	gentes	e	não	para	os	espaços,	embora	elas	façam	
dele	parte	integrante.	[…]	

					

	

											


