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1. Martins de Freitas, numa perspectiva de aprender sempre mais, inscreveu-se 
no Mestrado de Cultura Portuguesa na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 
que concluiu em 2010 com a defesa da dissertação intitulada “Memória e Património 
Cultural nas Crónicas Durienses de João de Araújo Correia”. Foi a partir dessa 
dissertação que surgiu o livro João de Araújo Correia cronista das gentes do Douro.

Conheci Martins de Freitas quando fui sua professora de Mestrado, na disciplina 
Literatura e Memória Cultural. Sinto-me de alguma forma ligada à obra acima referida, 
na medida em que, na sua génese, está uma pequena parte dos conteúdos lecionados 
nessa disciplina na qual estudávamos obras de escritores da região, nomeadamente, 
Pires Cabral e os já desaparecidos Trindade Coelho, João de Araújo Correia, Miguel 
Torga e António Cabral. Foi nessas aulas de Mestrado que os alicerces da obra acima 
referida foram lançados, num trabalho que o seu autor apresentou numa das aulas.

Estando a exercer advocacia na Régua, Martins de Freitas ama esta cidade, na 
qual procura ter uma ação interventiva em prol da sua região. Daí ter escrito o livro 
João de Araújo Correia cronista das gentes do Douro, no qual dá a conhecer sugestões, 
ensinamentos, reflexões daquele autor duriense que merecem a atenção de todos nós. 
É uma forma de deixar para os vindouros informações importantes sobre a Régua e 
a região envolvente.

Martins de Freitas escreve sobre João de Araújo 
Correia, o grande cronista do Douro1

Maria da Assunção Morais Monteiro2

____________________ 

1 Este artigo surge na sequência da apresentação da obra João de Araújo Correia cronista 
das gentes do Douro de Martins de Freitas, feita em Vila Real, no Grémio Literário, 
em 28 de Maio de 2014. Após essa apresentação, algumas passagens deste texto foram 
divulgadas no jornal Notícias do Douro, Ano 80 nº 3969 – 06 de Junho 2014, pp. 14-15.

2 Professora Catedrática aposentada da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
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2. A obra João de Araújo Correia cronista das gentes do Douro é relevante em 
duas vertentes. A primeira, porque contribui para a divulgação das produções deste 
autor que muitas vezes é injustamente esquecido ou, pelo menos, não é lembrado 
como mereceria. A segunda vertente, porque nos dá a conhecer uma grande parte do 
património cultural duriense, que assim fica preservado e legado à posteridade.

Martins de Freitas, com a elaboração deste trabalho, tendo por base os textos 
cronísticos de João de Araújo Correia, percorre “Os caminhos da literatura, da história, 
da memória, do património e da etnografia da região demarcada do Douro” (p. 13)3. 
Ao mesmo tempo, estimula no leitor a vontade de ler e conhecer o seu legado literário 
e cultural, que muito contribui para um melhor conhecimento do homem e da terra 
durienses, pela variedade de aspetos focados. Além disso, teve ainda a preocupação 
de prestar homenagem à região do Douro, fazendo o levantamento de uma parte 
significativa do seu património cultural.

Gostaria de esclarecer desde já que, ao longo deste trabalho, apenas vou salientar 
aspectos da obra que considero relevantes e dignos de uma chamada de atenção, entre 
muitos outros que ficarão por referir, ainda que também tenham importância.

A obra inicia-se com duas epígrafes na mesma página, uma de João Bigotte 
Chorão e outra de João de Araújo Correia.

Começamos pela citação de Bigotte Chorão, que evidencia a persistência do 
cronista do Douro na defesa do património cultural:

“O que chamamos património cultural – e não se esgota na língua 
nem nas obras-primas da literatura – teve nele um defensor que nenhuma 
desilusão ou cansaço fazia desistir.” (p. 9)

A outra epígrafe, da autoria de João de Araújo Correia, revela um autor preocupado 
com a sua terra e o seu tempo e que é categórico ao afirmar:

“Cumpre a quem escreve ser filho da sua terra e ir deitando ao papel 
memórias do seu tempo.” (p. 9)

Sendo um filho da região duriense (nasceu em Canelas do Douro, Peso da Régua, 
em 1 de Janeiro de 1899, e faleceu em 1985), João de Araújo Correia fez jus às suas 
palavras, dando a conhecer aos leitores a realidade da sua terra e do seu tempo. Algo 
de semelhante sucede com o Advogado e Mestre que, não sendo um reguense por 
nascimento, já que é natural de Sande, Lamego, o é por adoção afetiva. O Douro é, 
pois, a sua “região de origem e de residência” (p. 16).

O interesse de Martins de Freitas não se restringe à preservação da memória e 
património cultural nas crónicas de João de Araújo Correia que tratou na sua obra. 
Também procura, seguindo as palavras do seu mestre, “ser filho da terra” e, nessa 
qualidade, registar o que se passa à sua volta. Assim, preocupa-se em “ir deitando ao 
____________________ 

3 As páginas indicadas nas citações da obra referem-se à edição do autor publicada na Régua em 
2013 (Depósito legal 366204/13).
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papel memórias do seu tempo” (p. 9), como é dito na já citada epígrafe. Por isso tem 
publicado artigos em vários jornais e revistas. A título de exemplo eis alguns títulos: 
O Primeiro de Janeiro, Notícias de Vila Real, Lamego Hoje/Douro Hoje, A Voz de 
Lamego, O Arrais, Poetas e Trovadores. Deixei para uma referência à parte o jornal 
Notícias do Douro, no qual tem tido uma colaboração mais constante, onde tem tratado 
temas de âmbito regional e questões de interesse nacional. Exemplifico com os artigos 
“Desperdícios & Outras coisas mais”, de 27-04-2012 e “Tempos decadentes: que 
saída?”, de 05-04-2012 que são sugestivos dos problemas que afetam os Portugueses.

Gostaria de destacar um outro artigo, publicado em 29 de Julho de 2011, 
também no Notícias do Douro, intitulado “Régua – Fidalguia e memórias da Rua Dr. 
Maximiano Lemos”, no qual o autor tem a preocupação de evocar quatro “ilustríssimas 
Personalidades”. Assim, refere o Barão de Forrester (1809-1861) que, não sendo 
natural da Régua, quando se deslocava a esta cidade ficava alojado na Casa do Portão 
de Ferro. Refere também João de Araújo Correia (1899-1985), que residiu numa casa 
dessa mesma rua. As duas últimas personalidades são o Dr. Maximiano Lemos (1860- 
-1923) e o Dr. Vergílio Correia (1888-1944), nascidos numa casa dessa rua que, desde 
1925, tem o nome de Dr. Maximiano Lemos. Com este artigo, Martins de Freitas ao 
terminar, diz que partilha com os leitores a sua reflexão “para lembrar e destacar a 
importância cultural, histórica e literária” desta rua da Régua, através da evocação e 
traços biográficos de figuras importantes que nela viveram.

É de salientar ainda que, em 1999, Martins de Freitas publicou um opúsculo sobre 
a mesma personalidade, intitulado Maximiano Lemos – Breve ensaio biobibliográfico. 
E, já que se está a falar de publicações, é pertinente acrescentar ainda que participou, 
com o texto intitulado “Cidadania e memória nas Crónicas de João Araújo Correia”, 
na obra coletiva In Memoriam de João de Araújo Correia (Edição do Grémio Literário 
Vila-Realense/Câmara Municipal de Vila Real, 2010).

Na origem da obra João de Araújo Correia cronista das gentes do Douro estão, 
segundo o autor, várias motivações, das quais se destaca a grande admiração pelo 
cronista duriense, uma admiração sobretudo por dois motivos: pelos temas tratados e 
pela sua “linguagem vernácula, clara e concisa” (p. 16).

A questão da “linguagem vernácula, clara e concisa” focada por Martins de Freitas 
leva-nos a estabelecer um paralelo com outro escritor, também médico, que ficou 
conhecido pelo alterónimo4 Miguel Torga, que escreveu numa prosa com características 
semelhantes, tendo sempre a preocupação de ser bem entendido por todos. 

Quer na obra de João Araújo Correia quer na de Miguel Torga, há páginas 
in¬comparáveis de naturalidade, com essa “linguagem vernácula, clara e concisa”.
E isso resulta de um cuidado especial que ambos tinham com os textos, reformulando- 
____________________ 

4 Sobre a conceptualização subjacente a esta designação pode ler-se MONTEIRO, Maria da 
Assunção Morais – Da heteronímia em Eça de Queirós e Fernando Pessoa à alteronímia em 
Miguel Torga, Série Ensaio, n.º 24, Vila Real, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 
2003.
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-os tendo em vista uma expressão mais adequada e próxima do seu ideal. Para Torga,
“a caneta que escreve e a que pres¬creve [medicamentos] é a mesma”, daí a necessidade 
de muito cuidado e precisão. Assim se justifica a simplicidade, a sobriedade, a frase 
curta e incisiva características do seu estilo, tal como sucede com João de Araújo 
Correia. Neste autor a prosa “sai de jacto e mais ou menos perfeita”, como afirmou
(p. 28), mas não se contenta com o que chama a “perfeição relativa” (p. 28). A forma 
do texto original nunca o satisfaz e almeja a perfeição. Para isso, como referiu, copiava 
à máquina o manuscrito” e copiava-o três vezes, “retocando-o de cópia para cópia” 
(p. 27). Torga, por sua vez, confessou no Diário XV: 

“Coimbra, 4 de Janeiro de 1988 — Horas a fio a escrever.
Ou, melhor: a remendar textos velhos. Sou assim: tenho de deixar a 
prosa e os versos em repouso durante algum tempo para que assentem e 
possa então ver lhes claramente os aleijões. Hoje dei conta de muitos e 
corrigi os que pude. Os outros ficaram à espera. Lá chegará a sua vez.” 

Os leitores de hoje são levados a pensar: como seria bem mais fácil o trabalho 
para estes autores perfeccionistas, se tivessem um computador para seu uso diário… 
Quantas horas de trabalho e preocupação poupariam… Só precisariam de fazer as 
correções pretendidas, sem terem de reescrever integralmente os textos.

Como se pode constatar, Araújo Correia e Torga são autores que se preo¬cupam 
com a forma como querem que os seus escritos cheguem ao leitor. À boa maneira dos 
clássicos, tal como Sá de Miranda e António Ferreira, deixavam os textos em repouso 
durante algum tempo e só depois os reliam para lhes detectar os defeitos e poder 
melhorá-los. António Ferreira, no séc. XVI, em carta a Diogo Bernardes (in Poemas 
Lusitanos), defendia o valor do trabalho e do estudo sobre a inspiração, dizendo que 
“a obra de arte precisa de doutrina, trabalho, tempo e lima”. São preocupações como 
estas que conduziram à “linguagem vernácula, clara e concisa” que Martins de Freitas 
aprecia na produção escrita do grande cronista duriense.

A obra João de Araújo Correia cronista das gentes do Douro encontra-se 
estruturada em quatro capítulos, obviamente antecedidos por uma Introdução e seguidos 
de Conclusões, havendo ainda uma parte sobre a origem das Ilustrações e, finalmente, 
uma de Referências bibliográficas subdividida em duas: “Bibliografia Específica e 
“Bibliografia Geral”.

O Capítulo 1 da obra tem por título “João de Araújo Correia na Literatura 
Portuguesa” e é aí que o leitor encontra dados biobibliográficos sobre o seu nascimento 
e percurso escolar, algumas publicações, as suas leituras, a vocação para a escrita, a 
defesa da Língua Portuguesa e a liberdade e independência do escritor. 

Saliente-se que para o “mestre do conto” e “mestre da crónica” (p. 15), escrever 
não era um ofício, era uma “sujeição”, “uma vocação”, como referiu numa entrevista 



- 58 -

dada a Mário Dias Ramos: “Eu não me imponho. Ele [o ofício de escrever] é que se 
me impõe.” (p. 27)

No Capítulo 2, intitulado “Discurso cronístico”, depois de apresentar “Breves 
Notas sobre a Crónica”, Martins de Freitas ocupa-se da “Crónica em João de Araújo 
Correia”, referindo as caraterísticas do discurso cronístico daquele autor do Douro, “a 
sua persistente acção cívica e pedagógica nos jornais de âmbito nacional e regional”. 
(p. 55).

Martins de Freitas chama a atenção para o facto de o cronista registar a passagem 
do tempo no espaço duriense, com “a clara percepção da extinção iminente ou próxima, 
de utensílios, tradições, usos e costumes da colectividade. Daí que se sinta na obrigação 
de tudo anotar com vista à preservação da memória comum e do património cultural 
do Douro”. (p. 55)         

No Capítulo 3, que tem como título “Memória cultural duriense”, após “Breves 
Noções de Memória, Identidade e Património Cultural”, o autor tem o cuidado de 
mostrar como a obra de João de Araújo Correia pretendeu afirmar a identidade do 
povo e da região durienses e muito contribui para a preservação da memória e do seu 
património nomeadamente cultural, arqueológico, monumental, artístico, etnográfico, 
linguístico, gastronómico.

Apenas vão ser dados alguns exemplos de temas tratados neste capítulo. Um 
deles é sobre “A Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro”. Escreve 
Martins de Freitas:

“Na crónica “Companhia Velha” escreveu que não era demais 
repetir: “a Régua actual, a Régua de hoje, nasceu em 1756, com a 
instituição da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro 
– obra do Marquês de Pombal”. (p. 63)

Um pouco mais adiante, lê-se:

“E prossegue, o cronista duriense: “Antes da Companhia, é modo 
de dizer que a nossa vila foi uma triste Póvoa, situada à beira do rio. 
Depois da Companhia, que deu à Régua, para todo o sempre, o foro de 
capital do Douro, a Régua progrediu” (p. 64). 

Como curiosidade, é de referir que, no passado dia 11 de Maio de 2014, o Coral 
da Cidade de Vila Real se deslocou a Pombal para participar no II Encontro de Coros 
Pombalinos. Foi muito interessante, durante a sessão, entre cada uma das atuações 
dos grupos corais, ouvir falar da Região demarcada do Douro como a mais antiga do 
mundo, para homenagear a figura do Marquês de Pombal, fazendo o relato das várias 
iniciativas que levou a efeito, entre as quais a de decretar a demarcação da região 
vinícola duriense, em 1756, tendo-se tornado a primeira reconhecida a nível mundial.

Na obra sobre o cronista do Douro, Martins de Freitas fala também dos Vareiros 
e dos Galegos (pp. 64-67), e cita:
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“A Régua deve o que é à posição geográfica e ao bom sangue 
trabalhador, herdado de vareiros e galegos” (p. 65).

O mesmo autor refere ainda que foi de Ovar, com os negociantes de sal e de 
sardinha, que saíram os principais povoadores da Régua na segunda metade do séc. 
XVIII.

A forma como Araújo Correia escreve sobre os trabalhadores galegos é sugestiva 
do esforço e sofrimento pelos quais passaram para fazer renascer o Douro após a 
filoxera:

“O meu pátrio Doiro, de vinhas renascidas depois do escaldão 
chamado filoxera, é, em grande parte, obra de galegos. Por aqui ficaram 
alguns, regando com o seu sangue, através de gerações, o meu país 
vinhateiro” (p. 67)

Neste capítulo 3 existem ainda títulos como “Memória da filoxera”, a “Memória 
do Douro da fome”, o movimento “Paladinos do Douro”, “O Douro ou o Alto Douro”, 
“A valorização do Património Cultural”, mostrando como o cronista deixou aos 
vindouros alertas e registos dos esforços e lutas em defesa da região. Como refere 
Martins de Freitas:

 “João de Araújo Correia pugnou (…) pela identidade cultural 
do Douro (…), alertou para a fixação do vocabulário agrícola regional 
(…). Sugeriu a fixação do léxico do rio Douro (…). Registou, nos textos 
cronísticos e na ficção, a linguagem popular. Também registou usos, 
costumes, crenças e tradições. Descreveu comidas e doçarias durienses. 
Registou expressões da literatura popular que o povo guarda na memória. 
(…) Empreendeu uma luta insana pela criação de um museu. Fez o 
levantamento etnográfico de objectos associados à vinha e ao vinho e 
ainda de outros utilizados na região duriense.” (pp. 73-74)

João de Araújo Correia foi um precursor, ao defender um turismo cultural e 
literário para o Douro como um recurso económico, um fator de desenvolvimento. 
Martins de Freitas refere a preservação dos lugares literários e a “segunda vindima”, 
que deviam ser rentabilizados economicamente. Cita o autor (p.75), que afirmava:

 “Muito se cultivam, lá fora, os sítios literários. Lugar onde nasceu 
ou viveu um escritor é sagrado. Atrai peregrinos como santuário. E, com 
essas peregrinações, lucram as terras. O espiritual dá de comer e beber 
ao temporal.”

E, logo a seguir, na mesma página, é transcrita uma citação sobre a “segunda 
vindima”:

“Nós, durienses, depois de inventarmos o melhor vinho do mundo, 
que nem sempre vendemos, caímos numa sonolência que faz dó. Faltou- 
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-nos o caco para o invento supremo, que são, pelo Outono, as vinhas 
coloridas. Faltou-nos a voz para apregoar: vinde ver! Vinde ver!

Teríamos, nas vinhas coloridas, uma segunda vindima. E era só 
colher. Despesa feita com hospedarias, caminhos, comodidades, era só 
colher. O espectáculo maravilhoso seria de graça para nós, que mal o 
apreciamos, e pago pelos olhos de pupilas finas.

No subcapítulo dedicado ao “Património Monumental e Arqueológico”, o autor 
refere a crónica “Turismo sem abrigo” (p. 87), na qual o autor de Canelas do Douro 
escreveu:

“Se muito importa plantar uma árvore, é indispensável, para que 
frutifique, dispensar-lhe mil carinhos. É preciso defendê-la de inimigos 
com uma boa grade e ampará-la, enquanto débil, com uma boa estaca. 
(…) Pouco importa o Turismo, como planta, se não lhe dermos condições 
de vida. Turismo sem agasalho de turistas, sem casa que os receba, é 
uma bela árvore plantada numa fraga. Não vinga.” 

Martins de Freitas na sua obra fala também do que designa como a “saga do 
cronista” a favor do património e mostra como se manifesta “contra a delapidação, 
a deterioração e a demolição de monumentos, antigas casas, moradias típicas, 
solares e edifícios monumentais” (p. 82), mostrando-se também contra a venda e o 
desaparecimento de peças de arte sacra. 

Relativamente ao tema “Tradições”, no mesmo Capítulo 3, há vários títulos: 
“Rituais, festas e romarias”, “Tradições lúdicas e recreativas”, “Outras Tradições” e 
“Crenças, Usos e Costumes”.

No âmbito dos “Rituais, festas e romarias”, são tratados temas como
“A Encomendação das Almas”, “As Trevas”, “As Endoenças”, “A Bênção dos 
Ramos”, “A Coroa”, “A Páscoa”, “A Romaria da Senhora da Serra” e “As Festas de 
Nossa Senhora do Socorro”, “OS Santos e os Fiéis”, “A Festa de Nossa Senhora da 
Conceição” e “As Noites de Natal, de Ano Novo e de Reis”.

Em relação às “Tradições lúdicas e recreativas”, os títulos são “Os Jogos infantis 
e juvenis”, “ O Entrudo”, ”As Festas Populares: S. João e S. Pedro”, “Os divertimentos 
das Festas do Socorro” e “As Touradas”.

Na rubrica “As Outras Tradições”, há uma passagem da obra em que Martins de 
Freitas regista o que Araújo Correia escreveu sobre a tradicional feira de S. António, 
em Vila Real. Em Ecos do País, recordando uma ida à feira com o pai a esta cidade, 
escreve: 

“Vila Real estava em festa. Era o Santo António, o daquele tempo, 
uma feira que se podia ver. No Campo, hoje Avenida Carvalho Araújo, 
quanta vida se não desenrolou! No Campo e arredores, muito cavalo, 
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muita mosca, muito morango, muita batota, muita basófia e muito pastel 
de massa folhada.” (p. 120)

E, a seguir acrescenta: “Hoje nem cavalos… Só há gente fina”. E o hoje de que 
se fala é de 1967, já que a crónica é dos princípios desse ano.

Finalmente, da rubrica “Crenças, Usos e Costumes”, apenas um pequeno 
apontamento. Escreve Martins de Freitas:

“Na crónica “O Marão à vista”, do Pátria Pequena, Araújo Correia 
dá a conhecer uma crença popular. A Senhora, que se venera no Marão, 
é protectora dos cravos da mão.” (p. 121)

A encerrar o Capítulo 3, há ainda um subcapítulo dedicado à Linguagem Popular”, 
outro ao “Teatro” e o último intitulado “Vultos Ilustres”.

João de Araújo Correia tratou o tema da linguagem popular no opúsculo 
Linguagem Médica Popular Usada no Alto-Douro, datado de 1936, e na separata 
Linguagem da minha terra. Analogias com o Castelhano e o Galego, editada 
postumamente, no Porto, pelo jornal O Médico, em 1986.

Eis alguns exemplos de termos que são dados a conhecer: Arca-do-peito (tórax), 
cirro (tumor maligno), espedir (agonizar), e as expressões dar-de-costas, fazer-a- 
-vida, dar-de-corpo e ir-a-campo, todas com o significado de defecar. E o que é uma 
caminhada?

“num dicionário, é uma extensão de caminho. Mas no Douro, uma 
caminhada quer dizer: “fila de carregadores que levam às costas, da vinha, 
ao armazém, cestos vindimos carregados de uvas”. (p. 72) 

São exemplos sugestivos da preocupação com a divulgação da realidade duriense 
daquele tempo e com a questão linguística.

A mesma preocupação com a língua está presente em “Os termos da vindima”, 
onde Martins de Freitas, baseado nos textos de Araújo Correia, refere que “hoje o 
viticultor vende as uvas e tem tendência a esquecer a terminologia relacionada com as 
antigas vindimas” (p. 174). Então o leitor encontra termos como, manta, sova, pintor, 
entre outros, que no Douro têm significados diferentes dos habitualmente utilizados.

O Capítulo 4 é dedicado à “Etnografia Duriense” e nele existe um manancial 
de informações relacionadas com a vitivinicultura desta região. Através dessas 
informações, pode-se conhecer melhor as fainas, as profissões, os utensílios, as rotinas, 
as práticas. Não faltam também os veículos para transporte do vinho (o barco rabelo e 
o carro de bois), a alimentação, os contos, provérbios e ditos populares, as orações, as 
cantigas, os modos de agradecer, os pregões, tendo sempre por base a obra de Araújo 
Correia. E estes são apenas alguns exemplos, porque até sobre vestidos de noiva, 
lampiões municipais e registos ou estampas se pode encontrar informação.
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A terminar o Capítulo 4, e encerrando com chave de ouro pelo facto de ser um 
anseio de João de Araújo Correia que entretanto foi concretizado, lê-se o título “Museu 
do Douro: Breves Notas para a sua História”. Como refere Martins de Freitas:

“João de Araújo Correia empreendeu até ao fim dos seus dias uma 
luta incessante pela criação do Museu do Douro. E vinha acalentando 
esse sonho desde 19 de Janeiro de 1936, data em que a sua primeira 
prosa, sobre o Museu, saiu no Jornal da Régua.” (p. 226)

Fernando Russel Cortez (p. 232) diz mesmo que “a ideia do Museu do Douro 
foi lançada” por João de Araújo Correia. É para esse Museu que o cronista do Douro 
gostaria de enviar utensílios da viticultura arcaica:

“Dornas aluídas no quinteiro... O carro de bois, que levava o néctar 
ao rio ou ao caminho de ferro, irá parar à lareira ou, se lhe acudirem a 
tempo, ao museu etnográfico. A esse museu devem ir recolhendo, quanto 
antes, as alfaias inúteis da vinicultura arcaica, feita empiricamente, 
mas, de tão boa memória, que deu volta ao mundo. Almudes, canados, 
balseiros, pareias, facas, pescadeiras, cálices de prova – toca para o 
museu, que são horas.” (p. 228)

E, um pouco mais adiante escreve Martins de Freitas:

“A inauguração do Museu do Douro ocorreu a 20 de Dezembro de 
2008, ou seja, sete anos depois de ser concedido ao Douro o estatuto de 
Património da Humanidade, pela UNESCO.” (p. 236)  

Foi o culminar de um sonho de João de Araújo Correia que não chegou a ver 
concretizado, mas que acabou por se realizar. 

Como é referido na obra, a preocupação do cronista duriense com a perda de 
informação para os vindouros é tal que o leva a lamentar o desaparecimento gradual 
de objetos sem “haver quem lhes tire fotografias ou faça filmes com o intuito de os 
memorizar” (p. 150). E repare-se na enumeração desses objetos, citada por Martins 
de Freitas: 

“O barco rabelo, o carro de bois, os instrumentos de pesca (…) as 
alfaias agrícolas, desde as enxadas ao cutelo; o almude de vinte e cinco 
litros substituído pela medida de vinte litros; o roqueiro e outros artefactos 
de folha: lampiões, gandeias e candis; os ferros e pás de saibrar, as dornas 
e “os tanchões que marcavam, com entalhes feitos à navalha, os cestos 
vindimados”; o feixe de lagar e o seu peso; os instrumentos musicais: 
a rabeca, o bombo, os ferrinhos; “as cantigas e histórias entoadas ao 
desfazer e arejar da manta”, o armazém; as pipas e tonéis; a pescadeira; 
os espiches de pau e a faca do tanoeiro (…).” (pp. 150-151)
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E, noutro momento da obra, pode ler-se uma outra citação que reflete uma 
preocupação semelhante:

“Se não houver quem acuda ao último carro de bois, à última dorna, 
ao último cesto e à última cesta, ao último tonel e à última selha, à última 
angoreta e ao último pipo, ao último ferro e à última pá, ao último lampião 
e à última candeia, ao derradeiro feixe de lagar – não haverá, dentro de 
poucos dias, objecto curioso que se mostre a estrangeiros civilizados” 
(p. 231)

Martins de Freitas tem o cuidado de ilustrar a sua obra com fotografias de muitos 
desses objetos. São também apresentadas fotografias de locais, de pessoas, de casas, 
monumentos, doces, todo um conjunto de imagens que, por si só, captam a atenção 
do leitor e o convidam à leitura e ficam como documento para o futuro. 

É a forma encontrada para dar resposta às preocupações de Araújo Correia de 
registar em fotografias aspetos da realidade duriense que poderiam perder-se, sem 
serem legados aos vindouros.

3. Em conclusão, a obra constitui um todo, mas que acaba por ser fragmentado, 
pelos diferentes assuntos que aborda em subcapítulos, o que facilita a leitura. O facto 
de tratar nos subcapítulos temas diversos, em textos curtos, faz com que o leitor, 
sobretudo o que não tem o hábito de ler, se debruce sobre este ou aquele ponto que mais 
lhe interessa e com o qual pode sentir mais afinidade, e acabe por, distraidamente, ir 
folheando e lendo os restantes. As imagens são também outra forma de cativar a atenção.

Martins de Freitas com a sua obra, procurou mostrar como João de Araújo Correia, 
ao publicar os livros de crónicas e ao interagir, cívica e socialmente, na imprensa, 
sobretudo no jornal O Arrais”, (no período que vai desde 23 de março de 1978 até 21 
de Dezembro de 1985), procurou, nas suas crónicas sobre o Douro, preservar a memória 
cultural desta região, afirmar a sua identidade e salvaguardar o seu património cultural. 

Para terminar, fica uma citação da obra que demonstra bem o labor de João de 
Araújo Correia em prol da região duriense:

“Profundo conhecedor da sua e nossa região, Araújo Correia, 
em mais de cinco décadas do século XX (desde meados da década de 
30 a meados da década de 80) foi um alto expoente na salvaguarda da 
memória, da identidade e do património durienses.” (p. 76)

É uma grande parte desse trabalho empreendido pelo cronista do Douro que 
Martins de Freitas nos dá a conhecer na sua obra, dando um grande contributo para 
a sua preservação.

João de Araújo Correia cronista das gentes do Douro é, assim, uma obra que 
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todos devem conhecer, não só os durienses mas também aqueles, estudiosos ou não, 
que se interessam por aspectos relacionados com a memória e o património cultural 
do rio Douro e da região envolvente, região que, pelas suas características próprias e 
únicas, se tornou património da Humanidade e que cabe a todos nós preservar e não 
deixar destruir.


