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Cidadania e memória
nas crónicas de João de Araújo Correia

Além de contista, João de Araújo Correia foi um admirável cronista. Confessa, algures,
que foi criado no culto do género a que chamam crónica; que por ele subiu ou desceu a “outra
espécie de devoções ou devaneios de espírito” e conclui: “o meu fraco pela cronicazinha original,
reflexo de personalidade clara, ficou-me para sempre”. Num inquérito literário conceitua assim
a crónica: “É a conversa do escritor com o leitor comum. É acto de reflexão em obra de
afogadilho [o jornal]”. As suas crónicas são redigidas numa linguagem simples, concisa,
coloquial e, não raras vezes, irónica.

Queremos salientar aqui dois tipos de crónicas: as da cidadania e as da memória.
Naquelas disserta sobre o presente e participa na construção da vida em comunidade: ora
aconselha, avisa e esclarece, ora critica, alerta consciências e apela à reflexão. Ele está atento
à realidade circundante; faz a “leitura” dos factos e tem apurado senso crítico. Mas, o que é a
“crítica” para o nosso cronista? Ele mesmo responde: “Criticar é apreciar, é distinguir, na coisa
criticada, os valores negativos e positivos. É examinar com equidade para salvar, se for possível,
o examinando. Não é dizer mal de tudo e ver mal em tudo. É ser isento na análise para classificar
sem preconceito. Boa crítica é trabalho sério, digno de prémio. Não é ofensa digna de pontapés”.
Na cruzada da sua intervenção cívica, João de Araújo Correia elegeu inúmeras preocupações,
tais como: o ressurgimento das Termas do Moledo; a defesa intransigente da Casa do Douro
(“Se vierem a destruí-la não sei o que possa acontecer ao Alto Douro”); a conservação dos
lugares pitorescos; a delapidação do património monumental e artístico; a falta de urbanidade
e de educação; o combate aos preconceitos, ao espírito mesquinho e provinciano; a defesa da
língua portuguesa; os perigos do trânsito; os ruídos; a poluição; o sumiço da fauna e da flora;
a alteração desenfreada da natureza e a modificação arbitrária da paisagem. Também chamou
a atenção para o Turismo. Sugeriu a criação dum posto de turismo (numa época em que este
estava na “primeira infância”); alvitrou a reconstituição da estação arqueológica da Fonte do
Milho (em Canelas do Douro) e a posterior exploração turística; incentivou o turismo das vinhas
coloridas no Outono: uma segunda vindima; opinou a reutilização do barco rabelo em excursões;
lembrou os certames da “Parada Agrícola” para atrair turistas; insistiu na adaptação de antigas
Casas e Solares ao acolhimento de hóspedes, antecipando o turismo de habitação.

Nas crónicas da memória, João de Araújo Correia tem a sensibilidade de registar a
passagem do tempo na região do Douro. Gravou o presente a pensar no futuro. Tem a clara
percepção do desaparecimento, a curto e a médio prazo, dos objectos e actos da vida colectiva.
Por isso, sente-se na obrigação de tudo apontar, perspectivando a afirmação da identidade local
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e a utilidade das suas notas à história regional. Ele próprio afirma: “Cumpre a quem escreve ser
filho da sua terra e ir deitando ao papel memórias do seu tempo” e não enjeita que o tratem por
memorialista. As crónicas memoriais revelam a outra faceta do cidadão, desta vez, empenhado
na preservação do património cultural. Damos alguns exemplos: os reguenses acordavam com
o pregão das leiteiras de Sedielos, de Loureiro, de Valdigem ou de Vilarinho; o antigo carneiro
duriense, comprado na Régua, passava por vitela; a vaca e a vitela de Vila Real, tinham tanta
fama como o toucinho-do-céu e os pastéis folhados; a lista dos pontos ou rápidos do rio Douro;
a extinção da pesca do sável, da enguia e da lampreia; o carro de bois, o barco rabelo e as barcas
de passagem; as tradições; as falas do povo, os provérbios, a medicina popular, o teatro e as
comédias; os utensílios do granjeio da vinha e do fabrico do vinho, as fainas e as profissões.
Realçamos, finalmente, o modo como João Araújo Correia pugnou pela criação do Museu do
Douro, na Régua. A crónica de 1936 publicada no “Jornal da Régua” e transcrita no “Sem
Método”, é uma espécie de declaração de princípios do pretendido museu da memória cultural
duriense. Foram obstinados os seus alvitres ao Instituto do Vinho do Porto para que executasse
as obras no Edifício que lhe era destinado e empreendesse a subsequente instalação. O actual
Museu de território é o epílogo duma ambição regional em que o “cronista do Douro” foi
pioneiro e notável protagonista.

M. J. Martins de Freitas
Peso da Régua, 31 de Janeiro de 2010

A palavra fecundante

Há lugares-comuns que parecem deixar de o ser quando aplicados em determinados
contextos. Assim, se nos referirmos a João de Araújo Correia, as qualificações de «prosador
admirável» e de «contista exemplar» deixam de ser generalidades vagas para se tornarem
apreciações correctas de uma justa avaliação.

O autor de Contos Bárbaros e de Contos Durienses, nascido em Canelas do Douro, junto à
Régua, em 1899, quando o século XX ia chegar, pode ser considerado, sob vários ângulos, um
clássico da prosa portuguesa contemporânea. E isso porque cresceu, viveu e escreveu ao longo
deste século; porque as suas primeiras obras, as que acima menciono, datam do início da década
de quarenta (respectivamente: 1939 e 1941), que desenvolveria mutações decisivas na concepção
estética da nossa ficção; e sobretudo porque, vivendo em profundidade o exercício da Medicina


