O Belo em Terras de Riba-Douro

ASSIM mesmo. O Belo, em terras que muitos julgam inóspitas e inacessíveis,
de Invernos pavorosos e de Verões a lembrar o inferno.
Não aliciarei ninguém, mas convido os senhores que só conhecem as cidades e que
quando pretendem ver o rústico arriscam-se um pouco, e vão até aos arredores
próximos, a irem por aí acima numa romagem de investigação e fico certo de que,
no regresso, darão o tempo por bem empregado. Sim. Iremos por aí acima a terras
de Riba Douro, e examinem com olhos de ver aqueles pendores que ladeiam o rio
de mau navegar, e que formam o vale mais profundo, mais característico e mais
encantador, de todos os vales de Portugal.
Por este vale tudo colecta, de perto e de longe.
A bacia hidrográfica do Douro é imensa. Estende-se por centenas de quilómetros e
não falarei no rio famoso, desde a sua foz onde se erguem três pomes majestosas
e que são o orgulho dos séculos XIX e XX - as de D. Maria Pia, de Luís I e da Arrábida.
Não falarei mesmo da Régua e da sua bacia famosa; dos rios que aqui terminam o
seu curso - o Varosa em frente, e o Corgo à ilharga. Ciceronar nestas paragens seria
tido por suspeito, pois nasci e fui criado perto da confluência do Corgo, e no meu
ouvido ficou sempre, como marca de origem, a melopeia do ranger das espadelas ,
desses típicos barcos rabelos, que o Caminho de Ferro e a escada têm destronado
aos pousos, do seu leito aquático e onde marcaram posição de relevo, pelas suas
velas enfunadas e cheias de elegância, pelo pitoresco do seu todo.
Iremos mais acima. O próprio Pinhão, com o seu casario alegre e os seus
pomares bem ordenados, as casas solarengas das suas quintas fidalgas e a lembrarem
castelos roqueiros, tudo isso ficará para trás.
Ficamos no Tua, a estação que há 50 anos era o terror das ferroviários. Ou
Tua ou rua, dizia-se. Quase sempre, para o Tua, só se ia de castigo, e quem para lá
fosse seria atingido pelas febres palustres. Na estação, a fonte da Figueira era um
sinal de Vida e de beleza, mas até os mais sequiosos rejeitavam a sua água, na
persunção de que ela viesse contaminada do seio da terra, com bacilos das maleitas.
Mas tudo isso são páginas do passado. Hoje, o Tua é uma terra como outra qualquer.
0 Turismo está na ordem do dia em todos os países do Mundo e os locais
onde há coisas boas para admirar procuram das mesmas dar notícia. Em Portugal
muito se tem feito neste capítulo, mas não se tem falado o suficiente dos locais
consagrados, para se poder afirmar que o nosso País é, no seu todo, uma grande
unidade turística.
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Mas não façamos considerações. Já que estamos no Tua, deixemos o comboio, que
muita bem poderá ser um «expresso popular» e vamos por aí acima, até Carrazeda.
A estrada é sempre coleante, e em cada curta se divisam cenários de diferentes tons,
mas de constante beleza. Vêem-se nas encostas próximas e longínquas e por entre
o verde das searas, as flores primaveris das amendoeiras. Fontelonga, Parambos,
Ribalonga, são aldeias muito curiosas que nos ficam no caminho, sempre sinuoso.
A vila de Carrazeda de Anciães é engraçadinha, e tem foros de antiquíssima.
Mas não nos podemos demorar. Sigamos pelo planalto fora; até Vila Flor, terra que
é flor no nome e na propriedade. Subamos ainda ao Monte da Assunção, e depois de
estendermos a vista pelos longínquos horizontes e onde os poentes são verdadeiros
encantos para os olhos e para o espírito, desçam, à estação do Cachão, para que se
apreciemos pomares de S. Mamede de Riba Tua, e a imponência dos túneis e das
pontes, das Fragas-Más.
Chegamos ao Tua, e reembarquemos no tal «expresso popular» que nos
aguarda. O túnel da Rapa, pouco acima e que recebeu o nome do cachão que ali faz
o rio, merecia uma visita mesma apressada, para exame das pinturas rupestres que
o Prof. Dr. Santos Júnior, da Universidade do Porto, descobriu há anos e que são, no
género, e segundo os arqueólogos, um dos maiores monumentos do nosso País
Atravessaremos o Douro em diagonal, na majestosa ponte de Ferradosa, e eis-nos
na margem esquerda. Poderemos dar uma saltada a S. João da Pesqueira, e visitar
o solar dos antigos vice-reis da Índia, e outros mais, as capelinhas de S. Salvador
do Mundo e que, por si só, considerando a sua localização, deveriam fazer parte do
mapa turístico de Portugal. Contemplem-se os desfiladeiros formidáveis, as gargantas
hiantes, as rochas cortadas em falésia - nestas paragens, o verdadeiro belo-horrível.
Voltamos para trás, e com saudade. O tempo urge.
Na Ferradosa, espera-nos o comboio.
Ribeira da Teja, aves indígenas esvoaçando em demanda dos seus ninhos e em fragas
inacessíveis aos homens. Túneis pequenos a sucederem-se uns aos outras. Passaremos
no Vezúvio, o solar do «Porto Ferreirinha», onde o azeite da encosta majestosa é de
fama inultrapassável. Coleja, em frente, é uma aldeola, que por si só merecia a honra
de um grande artigo.
Pocinho e a sua veiga famosa está à vista. Na margem direita e a estenderse pelas largas bordas do Sabor, o vale de Vilariça, que muito bem e com propriedade,
deveria ter sido chamado a Terra da Promissão.
Com efeito, aqui tudo se dá, tudo medra, tudo frutifica em quantidade e qualidade.
Montes elevados, de um e de outro lado do rio, branquejam nesta época.
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Parece que, por estas terras, irá passar o cortejo nupcial da deusa Flora. O
encanto destas paragens e agora que as amendoeiras estão em plena floração, é o
requinte dos mais requintados encantos. É o Belo a desbobinar-se em mil cambiantes,
e a que o relevo do terreno empresta efeitos que está para além dos mais lindos
sonhos.
Mas não poderemos ficar aqui. Teríamos de ir a FozCoa mas também a Moncorvo
e a Freixo de Espada à Cinta. Decidamo-nos, e vamos até a fidalga e hospitaleira vila
de Moncorvo. O coleccionador de imagens curiosas e encontrará nestas terras motivos
inesquecíveis. A Arte tem nestas paragens algo de bom para mostrar, mas a Natureza
tem tesouros inesquecíveis para recrear o mais exigente.
A visita a Moncorvo por si só vale bem as horas de viagem. É a princesa do
Sabor e foi Pátia de homens muito ilustres. Foi terra que também teve a sua «roda».
Aqui nasceu clandestinamente e foi «filho» dessa roda atrontosa uma criança que
viria a ter larga audiência no estrangeiro, nomeadamente em Génova e em Paris Constantino, o rei dos Floristas, mas cuja história seria aqui descabida, neste momento.
Esta terra hospitaleira, linda e com certo ar citadino, é adorada pelos seus naturais
- e com razão. Já os Viriatos que ajudaram a restauração de Portugal, e quando
deixaram a Universidade de Salamanca, cantavam, cheios de entusiasmo:
«Torre velha de Moncorvo,
Torre velha dos meus aia,
Das saudades que me deste,
Não me quero lembrar mais»
A matriz de Moncorvo é uma autêntica catedral, pela majestade e pela arte
que encerra. A serra do Reboredo, prenhe de minério de ferro e vestida das mais
lindas espécies vegetais, deve sercontemplada com vagar. Em certas épocas do ano,
toda a gama de cores ali se divisa e a linha férrea até Carviçais só não é linda porque
é lindíssima.
Mas teremos de ir à Barca d 'Alva, por via Freixo de Espada a Cinta. Amendoeiras
por toda a parte, em profusão. Beleza aos montes, nos montes que muita gente
julgaria escalvados. A vila de Freixo tem também muito para mostrar, como seja a
sua monumental Igreja matriz, a casa onde nasceu Junqueiro  o inolvidado cantor
de «O Simples» - etc etc.
A estrada que daqui segue para a Barca d'Alva é uma velha rodovia mas que
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é. no seu género, das mais lindas que tenho visto. Vinhedos bem tratados, oliveiras
em fila, amendoeiras por toda a parte, casario a alvejar nas encostas, vales viridentes
e donde se rescende o perfume inebriante das laranjeiras, que nestas paragens são
aos milhares. E o rio no fundo da ravina, verde e impetuoso, rugindo continuadamente
e como a dizer-nos que do lado de lá não se fala a língua de Camões...
Estamos na Barca d 'Alva e, já agora, não saiamos do autocarro e sigamos a
estrada de Figueira Castelo Rodrigo. Vamos ao Alto da Sapinha. A Serrada da Marofa
com a estatua colossal do Cristo-Rei, barra o horizonte para os lados de Pinhel e de
Almeida. São terras de maravilha, estas ; terras de Riba Coa cujos planaltos também
são celeiros de Portugal. Todos os vales que se divisam e a planície que se estende
por aí fora são, nesta época do ano, um cântico de amor à Beleza e ao Belo.
Flores brancas e aniladas por toda a parte. O Águeda, ao fundo, delimita as duas
Pátrias peninsulares, para o lado do Sul, mas vê-se claramente que os nossos
«hermanos», como os portugueses, também cultivam em profusão as amendoeiras.
A barreira que separa os dois países é apenas a linguística e a política. Geograficamente
há um parentesco chegado. A beleza é igual, numa e noutra margem do rio.
Mas são horas de regressar. 0 «expresso popular» aguarda-nos na Barca d'Alva
e, em seguida, as ocupações de cada um, nas vilas e nas cidades litorais. Desvendouse embora palidamente, aos portugueses citadinos, as belezas e as riquezas desses
concelhos que marginam o Douro, lá para o alto; e que tão ignorados são. Viram que
nem só Lisboa e Porto, Coimbra ou Braga, têm coisas para mostrar. As terras de RibaDouro têm muita beleza também, e quem Iá vai uma vez, fica sempre com vontade
de lá voltar. [fim de transcrição]
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