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quando estas deixaram de ir, provavelmente recatadas pela idade, passou a ir a
mais nova.

Resumo1
Este texto é um registo biográfico, com laivos de etnografia e geografia humana,
relativo à vivência do autor durante a infância em Vila Velha de Ródão, nas
décadas de 60 e 70 do século passado.
O rio Tejo, a povoação e as suas gentes são retratados em pequenas histórias
vivenciadas ou ouvidas pelo autor.

A minha mãe não nos acompanhava, parece ter tido sempre medo da água livre;
além de ser boa conduta as mulheres só irem se acompanhassem as crianças e,
geralmente, sem a presença masculina. Isto que acabei de escrever não era dito,
não estava escrito, mas ficava bem. As mulheres que acompanhavam as crianças
não se aventuravam pelo rio acima ou rio abaixo, ficavam-se pela Revessa. Um
pouquinho à esquerda do plano inclinado que dava acesso ao rio.

Abstract
The document is a biographic record with hints of ethnography and human
geography, related to the author' experiences during childhood in Vila Velha de
Ródão in the 60s and 70s of the last century.
The Tagus River, the town and its people are depicted in small stories experienced
or heard by the author.

Nos dias longos de um escaldante verão mediterrânico, não de um mediterrânico
marítimo, húmido, mas daqueles verões quentes e secos da meseta, ao fim de um
dia de trabalho que já nascera com a luz, para que nada se lhe ficasse a dever,
saímos de casa; eu, o meu pai e as minhas irmãs. Primeiro as mais velhas, depois
Figura 1. Vista da Revessa, à direita na imagem, antes da construção da barragem de Fratel. Autor:
António Rocha (BMJBM).
Este texto foi elaborado em 1985 e publicado, pela primeira vez, sem ilustrações, em 1986 no
número 6 do boletim informativo Preservação, editado pelo Núcleo Regional de Investigação
Arqueológica. A presente reedição, revista, é ilustrada com diversas perspetivas da Vila e do Rio. As
fotografias contemporâneas são da autoria de Francisco Henriques (FH). As fotografias mais antigas
pertencem ao arquivo da Biblioteca Municipal José Baptista Martins (BMJBM), em Vila Velha de
Ródão.
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Na altura havia aqui um excelente gramado, a água era corrente, pouco profunda e,
sob o olhar protetor das mães, as crianças brincavam na margem, nuas, inocentes
e de peles muito brancas; de quando em vez, uma ou outra indo à água aspergia
as da margem, ou as mães, que não se aventuravam. O desprazer vinha no final,
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quando uma ou outra mãe se metia na água, só até às canelas, e resolvia violar a
zona sagrada da criança, a cabeça.

Perdi-me pelo caminho, divaguei um pouco, continuarei a seguir com o meu pai.
Descíamos toda a ladeira até à casa do "Cacetadas"2, atravessávamos a estrada,
passávamos entre a casa do Senhor Ventura e a serração e continuávamos
descendo, agora mais docemente, sob as figueiras de figos lampos e sombras
frondosas, mas sempre me embalaram que a sombra de figueira não era boa; que
boa, boa, era a de eucalipto. Nunca soube a quem pertenciam. Depois, ou
passávamos pela casa das Brazes ou junto da casa do Ti Chico São Pedro,
descíamos ao rio e aqui seguíamos ao invés da corrente. O local do banho era
sempre o mesmo, no triângulo formado pelo motor, pelo chorão e pela ilha; aqui
não havia muita gente.
Atravessávamos o pequeno braço do rio que formava a ilha. Entravamos nela pela
borda poente e íamos até ao outro extremo. A ilha tinha a configuração oval, com o
eixo maior orientado no sentido nascente-poente; coberta de tamargueiras até junto
do rio, mas perto da água havia um friso de seixos rolados, secos, amarelados e
sem vegetação. Esta pequena coroa restringia a ilha, depois era secundada por
uma outra de cor verde alface formada de junça e só depois vinham as
tamargueiras, altas, maiores que uma pessoa, onde estas se despiam e vestiam.

Figura 2. Perspetiva atual do rio na Revessa (FH).

Qual era a criança que gostava de lavar a cabeça? Nenhuma. Ainda me lembro
bem, agarravam-se freneticamente às saias das mães, choravam, berravam,
suplicavam desmesuradamente para que não lhes lavassem a cabeça. Depois,
com o corpo entrecortado de convulsões, agarradas às saias com um frenesim
desmedido, iam sempre dizendo “A cabeça não, a cabeça não!” Mas já estava
sendo. E o sabão tinha sempre que entrar para os olhos. Talvez que o grande
medo fosse provocado pelo pedido “fecha bem os olhos”. A supressão, mesmo que
temporária, de um dos sentidos, tão importante como a visão, provocava uma
enorme sensação de insegurança.

Na margem do rio, um pouco além do extremo oriental da ilha, havia um chorão
encarrapitado num pouco de areia escura e afloramento xistoso, derramando as
vergônteas de folhas verdes, miudinhas, sobre a água. Dependurada nele havia
sempre uma tarrafa que secava, seria do Ti Cheles? Sob ele havia ainda uma
pequena superfície, coberta de juncos cortados, já amarelos, onde faziam
almoçaradas e repousavam a seguir. Este lugar era também privilegiado, mas por
outra razão, é que mal a copa do chorão terminava já na margem se abria uma
mina, escorrendo sempre água fresca. Era aqui que o meu pai trocava as calças de
ganga azul, pelos calções pretos que sempre lhe conheci, eram os mesmos todos
os anos. Depois vinha ter connosco à ilha, com a pele muito branca semeada de
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António Carmona Castelo, dono da antiga Pensão Castelo, situada no Porto do Tejo.
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cabelos pretos. Um colar vermelho implantava-lhe o pescoço no tórax, era de um
enorme contraste. Eu e as minhas irmãs ficávamos sentadinhos na água ou na
brincadeira, junto da margem, sob a vigilância de meu pai que ia nadando,
mergulhando e fazendo piruetas. Mas ele ia longe, sabia nadar que nem peixe. Na
zona conhecia todo o fundo do rio e depois dizia “este ano o Tejo cobriu a lajoeira”
ou o inverso.
Depois principiava a aula de natação, o meu pai começava por abeirar-se da
margem e chamava-me para junto de si. Era difícil e tinha medo. Pouco a pouco a
água ia-me submergindo, chegava-me às coxas, ao sexo, à cintura e eu crescia,
respirava fundo, recusava-me a avançar, mas o meu pai insistia para que o fizesse,
estendia-me os braços e eu tentava agarrá-los, mas havia ainda muito a separarnos - “olha para mim, não tenhas medo, anda”. A água chegava-me debaixo dos
braços e estendia-os horizontalmente. Tudo em mim era tensão. O medo impediame de avançar, choramingava, cada passada, consciente e contra vontade, era
como se caminhasse para a morte. - “Vá, anda. Não é aí que aprendes a nadar,
precisas de mais profundidade”. A água chegava-me ao pescoço. Era o limite, nem
mais um passo. Era agora a vez de meu pai fazer a cedência que eu ambicionava,
dando um ou dois passos em frente. Feliz, não sei como, aparecia deitado nos
braços dele, recuava depois os passos que avançara para me pegar e dava-me
instruções.

uma silhueta de contornos pouco definidos ou ondulados que avançava na água,
suavemente e sem ruído. A seguir regressava à margem, pegava-me novamente
nos braços e continuava com instruções sem fim.
Não conseguia, apesar de todos os esforços. As minhas irmãs também não
conseguiram. Provavelmente, o meu pai daria um péssimo instrutor de natação.
Deve ter-se esquecido como aprendeu, sozinho, ou com as crianças da sua idade,
nas charcas da ribeira, durante o verão, quando ia para a escola ou enquanto
guardava o gado. Há coisas que um indivíduo aprende melhor sozinho. Vai
conquistando o objeto pouco a pouco, vai-o domando e sendo domado, tenta uma
vez e sai-se quase bem, tenta outra e sai-se melhor, até atingir o objetivo.

“Descontrai-te. Não tenhas medo. Junta a cota das mãos, estende os braços,
depois abre-os até os cotovelos baterem no corpo”. Eu tentava. “Então as pernas,
não te esqueças delas”, dizia-me ainda o meu pai.
Não, não era possível. Só podia mexer uma coisa de cada vez. Se eram as pernas,
os braços tentavam agarrar nervosamente o tronco de meu pai, como se sentisse
as ânsias da morte. - “Não é a bater com as pernas na água, já te disse, é a abrir e
a fechar as pernas”, acrescentava saturado o meu pai. Cansado, ia-me poisar à
margem e fazia ele mesmo a demonstração. Via o seu corpo branco contrastando
com o escuro da água e o movimento coordenado dos braços e das pernas. Era
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

Figura 3. O chorão, junto da margem do rio Tejo, espaço de aprendizagem de natação. Autor não
identificado (BMJBM).

As crianças mais velhas fazem as funções de pai, vão vigiando e são bem mais
tolerantes e críticas. E, caso não se aprenda ao ritmo dos restantes, é-se apontado,

Associação de Estudos do Alto Tejo

www.altotejo.org

343

Memória do Rio e da Vila (Vila Velha de Ródão)
Francisco Henriques

fazem chacota. É como ter o sexo pequeno ou um defeito físico. Como poderia o
meu pai esperar resultados positivos em tão pequeno número de sessões anuais?
E quando eu ia para elas era sob enorme tensão.
Quantas vezes depois de uma lição e enquanto o meu pai se exercitava um pouco
mais, eu, deitado quase sobre o empedrado da margem, agitava as pernas na água
com um frenesi momentâneo e, chamando a atenção da minha irmã, dizia-lhe “já
estou nadando, já estou nadando”. “Não estás nada, eu bem vejo, levas as mãos
pelo chão”, respondia-me ela.
O cais era a continuação da estrada que seguia da casa das Brazes em direção ao
rio. Só que aqui aparecia com o empedrado visível, exceto em pequenas zonas que
o rio mordiscara. Entre a via e o rio havia um grossíssimo paredão feito há
centenas de anos atrás, mas quase intacto; a distância regular deparávamos com
buracos no muro, trapezoidais, com o plano inclinado sempre virado a montante e
com escadas de acesso. Por cima do paredão encontrávamos grossos menires de
granito, com argolas de ferro meio ferrugento que já tiveram o seu uso e que agora,
ou melhor, até há poucos anos atrás, serviam de assento aos raros pescadores de
cana que por aqui apareciam.
O paredão e a via roçavam o pilar norte da ponte e qualquer veículo ia até ali.
Provavelmente foi desde que o paredão caiu em desuso que enormes tamargueiras
se começaram a apoderar dele. Não posso imaginar o que teria sido a vida, o
fervilhar, a atividade ao longo desta via que serviu de cais, quando partiam cortiça e
azeite e chegavam outros produtos com o sal, provavelmente, à cabeça.
Quando o rio era ainda cavalo selvagem, hoje domaram-no e serve de animal de
tiro: ou já nem isso. Está gordo e pançudo como um homem depois dos quarenta.
Era aqui que os barcos atracavam. E no passado era a única grande via de acesso
a Lisboa. Mas por falar em porto, ocorreu-me uma ideia controversa. É sabido que
Ródão sempre foi terra de prostitutas, não diria tanto de prostitutas, mas antes de
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amores ilícitos. É a lenda que o diz, os povos limítrofes e as pessoas que nela
habitam.
As pessoas aqui têm uma enorme capacidade para esquecer o adultério. Não será
isto uma reminiscência da época em que Ródão foi porto fluvial? Os barqueiros
deveriam ser, sensivelmente, sempre os mesmos e assim, com o tempo, iam
arranjando, os mais afortunados, as suas amantes. “Uma amante em cada porto",
como ainda hoje se costuma dizer. Ródão não escaparia a este desígnio.
Em frente do cais, na margem adversa, onde o rio era bem mais suave, menos
profundo e de menor correnteza, tínhamos uma das melhores praias. Era a “praia
dos pobres”. Para aqui vinham gentes de muitos lugares. Montavam as suas
barracas artesanais e aqui comiam, dormiam e viviam durante algum tempo. Outras
havia que preferiam ir para a Fonte das Virtudes, mas lá ficavam um pouco fora de
portas para comprar o que iam necessitando no dia-a-dia. Da ponte era um
espetáculo agradável, o areal estava repleto de pessoas e de sombras e no rio o
número de criaturas era inversamente proporcional à distância da margem.
Apesar da forte correnteza havia muitos que o atravessavam. Lembro-me ainda de
alguns, como o Fernando da Quinta, do Avelino, do João, mas havia mais, muitos
mais. Alguns pagavam com a vida esta façanha e todos os anos havia afogados.
Ao fim da tarde, quando o trabalho havia terminado, o sol declinava e o calor
abrandava é que havia uma autêntica invasão, havia pessoas em tudo quanto era
margem.
A fábrica de celulose acabou com este paraíso para sempre. Depois, como se isto
não bastasse, veio a albufeira deixar todos estes lugares submersos, invisíveis e a
emanar saudades do que fora um belo rio.
Durante o verão, talvez por volta dos anos setenta e dois ou três, o rio pouco
correu, aprisionaram-no em Espanha. Não sei se por qualquer delito de
contrabando. Mas, dois ou três anos depois, para se desforrar começou a encher, a
encher, a empanturrar-se, para não mais emagrecer.
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Havia, inclusivamente, em muitas conversas uma ponta de receio e aversão pelo
que os vizinhos pudessem fazer. Os espanhóis podem secar o Tejo, dizia-se.
Como? Indagavam alguns admirados. Para eles é fácil, muito fácil mesmo, é que
têm sistemas de canais que o ligam ao Guadiana, acrescentavam os esclarecidos.
Era o ódio e a admiração dos povos da raia que renascia pelo vizinho. Roubaremlhes o rio? Quem diria, roubarem-lhes o céu e a terra?

à tarde, disse-me: “prepara-te, vamos hoje aos caneiros ver se apanhamos
algumas enguias. Porque com a falta de água devem estar a sair das lapas”. - “O
que quer que eu leve?”, pergunto. “Prepara o teu saco preto e pede à tua mãe o
garfo grande da cozinha”. À tarde lá estávamos a saltitar de laje em laje, sobre as
paredes em ruínas, sempre sujeitos a escorregar sobre a fraca camada de lama
que revestia as placas xistosas. O meu pai era o pescador e eu o carregador. Nos
pequenos charcos começámos a procurá-las, obcecados. Eu à borda, de saco na
mão, o meu pai dentro de água, de pouquíssima profundidade, a sondar lapa por
lapa e nisto dizia: “aqui está uma”. Eu ficava mais tenso, desejoso de a ver sair
espetada no garfo, a enrolar-se lascivamente neste ou nos braços do meu pai.
Depois, senti-la inquieta dentro do saco, a revoltear-se, ferida e antevendo a morte
depois de uma longa agonia. Com ambas as mãos enlapadas uma, a esquerda,
percorria o viscoso e escorregadio corpo do bicho até chegar à parte posterior da
cabeça que pressionava entre o polegar e o indicador. A outra, armada de tridente,
juntava-se à primeira, encostava cautelosamente este à pele cinzenta do animal,
comprimia com força e extraia já da lapa o animal pescado. Foi assim uma tarde
inteira.

O rio começou a descer, a descer, até ficar um simples ribeiro de margens
enormes. Fazia-me lembrar aqueles indivíduos magros e pobres que vivem de
roupa oferecida e ao vestirem-na há algo que não bate certo, sobra pano e falta
corpo. O Tejo pareceu o pobre faminto com a roupa do rico gordo. Um enorme leito
com um carreirinho de água vitrificada no fundo.

Algumas vezes não era necessário entrar na água, estavam em seco, com a
cabeça fora dos esconderijos a denunciá-las. Estavam tristes, não aparentavam
medo e algumas até parece que se ofereciam ao sacrifício, como se outro fim não
pudessem ter. Não era um espetáculo belo, mas colmatava uma sensação larga de
euforia.

O meu pai andava à coca, ansiava aquele momento há muito tempo e, apesar da
promessa feita há muitos anos atrás de que não mataria um peixe no Tejo,
esquecê-la-ia por um só dia. Não o levariam a mal, além do mais, tinha sido fiel
cumpridor da mesma desde que aqui chegara. “Ah, Luís, se tu aqui és assim, vais
prá Vila e será a tua desgraça. Não ganhas pra comer”, agoirou uma velha, quando
o meu pai divulgou os propósitos de se transferir para Ródão. Mas como ia
dizendo, o meu pai andava à espreita do rio como gato à espreita de rato, não
pretendia e não concebia a existência de antecipadores. Assim, penso que num dia

A jusante do enorme paredão, que encaminhava a água para os caneiros
propriamente ditos, havia um grande lago, profundo ainda. Fiquei à borda dele, ou
com a água pouco mais que pelos artelhos. O meu vai entrou, cauteloso, porque
todo o fundo do lago estava revestido caoticamente com placas xistosas, cortantes
que nem facas. Começou a vasculhar em todo o fundo do lago, nisto, rápido e meio
a gritar exclamou: “está aqui uma como o meu braço”, fiquei ainda mais excitado.
Pela borda acompanhava as deambulações de meu pai na água e este, por sua
vez, as da enguia que de lapa em lapa percorria todo o lago. “Já cá a tenho”, gritou-

Muitos ainda se lembram daquela vez que o rio minguou, minguou, quase que
secava. Estaríamos no segundo ou terceiro ano da década de setenta, segundo
penso. Muito antes de tal acontecer, começou a ouvir-se dizer que para fazerem as
fundações da Barragem de Fratel o rio minguaria muitíssimo. E como há sempre
indivíduos que gostam de propagandear o exagero não faltava quem opinasse que
deixaria mesmo de correr, ficando só os grandes pegos. A generalidade dos
ansiosos anteviam grandes e excelentes pescarias nesses poços onde os peixes
não teriam safa possível. Assim acabaria quase por ser, e digo quase porque o rio
além de diminuir extraordinariamente o seu já reduzido caudal de verão, nunca
secou por completo. É óbvio que se procedesse dessa maneira.
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me. Agarrava-a com ambas as mãos, energicamente, e de rosto contraído
encaminhava-se para a margem, mas, num torção gelatinoso, o animal escapouse- -lhe. Rogou pragas e perseguia-a desesperado. Voltou a agarrá-la e voltou-lhe
a fugir, só que desta vez trouxera-a até muito próximo da margem. Era enorme o
bicho, comprido, muito gordo e já esbranquiçado pelos anos. Insistiu raivoso, não
queria partir sem ela.
Veio encontrá-la novamente sob a laje primeira, apertou-lhe a cabeça com
brusquidão. Na mão direita tinha agora envolvido um lenço de bolso, cingiu assim o
corpo do animal e espreitou fora de água. O animal debatia-se, contorcia-se em
curvas de morte. Junto da margem, o meu pai não resistiu e atirou-a para uma
nesga de areia. Livre, o animal, e com um aguçado sentido de água logo se
encaminhou para ela. Lançou-se o pescador sobre a presa, quase em voo,
agarrou-a a tempo com ambas as mãos e, raivoso, elevou-a à altura da boca,
fincou-lhe os dentes, e encaminhou-se para terra firme, já longe da água, onde com
um seixo lhe amassou a cabeça.
Quem hoje observar o rio não adivinha como foi, exaurido durante o longo verão e
de água quase morna de tanto se expor, em tão pouca profundidade. Isto era num
estio regular porque aquele que antecedeu, em dois ou três anos, o início do
enchimento da albufeira da barragem de Fratel foi quase o de colapso. Corria num
fiozinho escamoso de prata entre os pegos que mantinham toda a sua majestade e
imponência, refletindo o céu azul.
O rio tornara-se criança, ainda que selvagem, e dois ou três anos depois voltou a
adulto, gigante mesmo, mas produzido com alimentação artificial à base de
hormonas que lhe roubaram a virilidade, o tónus muscular e a genica.
No auge do seu nanismo disse-me o meu pai: “Olha, vais ao Caldo Verde, deve lá
estar um homem da Salavessa chamado Pássaro e diz-lhe que pode vir buscar a
encomenda”.
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Em calções, pensei fazer a rota da ponte, mas demorar-me-ia mais tempo do que
pretendia. Se conseguisse atravessar o rio, na Revessa, era bom. Tentaria, se não
conseguisse subiria ao Pombalinho e daí ao meu destino.
Na borda do rio, tirei para as mãos o par de chinelos e avancei. O fundo era de
seixos rolados que a correnteza transparente deixava ver; avancei mais, vi que
conseguia com uma facilidade inesperada chegar à noutra margem. Mas, não é
que da margem da Vila um indivíduo me tirava uma fotografia! Queria-a. Voltei
atrás e pedi-lha; era uma pessoa já entradota na idade, desconhecida para mim, e
logo ali se prontificou a entregá-la, daí a uns dias. Novamente me lancei na
corrente, avancei, dei o recado e voltei pela primitiva via. Dias depois recebi a foto,
mas que deceção. Deu-me um quadradinho minúsculo com um ser humano no
meio do rio que não dava, sequer, para me identificar. Mas a prova existe, se ainda
a não perdi no meio de qualquer álbum, de como o Tejo, o grande Tejo, o
selvagem, se deixou um dia atravessar a pé.
O meu pai era o gajeiro, observava o rio através da janela que lhe servia de luneta
e virando-se para dentro ia dizendo: “o Tejo continua a crescer, já chegou às
figueiras do Alfredo Moura” para logo acrescentar “é porque ela continua a cair bem
lá para Espanha”.
Terminado que era o pequeno-almoço, vinha olhar o enorme manto castanho claro
que deslizava coberto de detritos e que inchara desmesuradamente durante a
noite.
Daqui parecia lento, muito lento mesmo, como a lava fluida de um vulcão. Enchera
tudo quanto havia do leito e invadia ainda os campos vizinhos. Ali, ao pé da casa
das Brazes e do Alfredo Moura, deixara à vista a parte superior da copa de
algumas árvores, permitindo adivinhar que engolira outras completamente.
As Brazes começaram a mudar-se. Que tragédia, todos os anos mudar os trastes
de casa. E o desassossego que não era durante noites a fio, enquanto o rio
estivesse na iminência de lhes molhar a cama? Subia lentamente, chegava às
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portas, esgueirava-se pelas frinchas e tornava-se o senhor da casa. Possui-a, e
depois, vazio de desejo, submergia-a. A cozinha era a primeira, enquanto ainda
trepava pelas paredes brancas do resto da casa. Que sensações sentiriam estas
mulheres? Ver que algo omnipotente lhes digeria o ninho. Lembro-me de uma vez
ver um curioso espetáculo com as luzes submersas, ou quase, que a água
ondulante fazia aparecer e desaparecer. Outra vez ainda, talvez nos anos setenta e
oito ou nove, o rio cresceu desmedidamente e atingiu a casa do Alfredo Moura e do
Tio Chico São Pedro. Nesta última, apesar de distante, cobriu-lhe o soalho com
dois palmos de água. Nesta data o rio chegou perto da cocheira que se cola à casa
do senhor Ventura. Foi a ocasião em que o vi maior. Era um espetáculo. Foi velado
durante toda a noite. Era como estar-se à volta de uma fogueira contando-se e
ouvindo-se histórias do rio. Durante as cheias gostava de ir até às Portas de Ródão
ouvir o rugido do leão ferido e vê-lo passar pela gateira, sujo de lama.

Figura 4. Cheia de 1940. Da casa das Brazes apenas se observa o telhado. À direita, ao fundo,
observa-se a capela da Senhora da Alagada. Autor desconhecido (BMJBM).
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

Mas o espetáculo maior era em cima da ponte. Era aqui que afluía um maior
número de curiosos, ocasionais ou não, muitos chegavam a temer a sua queda.
Presenciava-se um espetáculo belo e medonho. O cisco, rio abaixo, fazia carreiros
como as ovelhas nos campos, negro, já muito fragmentado. Não raras vezes uma
árvore completa descia também na corrente, lentamente, meio submersa, à procura
de um porto para atracar. Havia gente que se postava nos remansos e,
aproveitando o movimento lento das águas, pescava a lenha que a divina
providência lhes trazia, sem que, entretanto, estivessem ausentes de perigo.
Lançavam-lhe um laço, como de um animal se tratasse, e lentamente traziam-na
até à margem. Houve uma cheia muito rica em despojos, não consigo lembrar-me
da data correta, mas penso que andavam a construir a Barragem de Cedilho. Devia
ter apanhado os construtores de surpresa, porque, não sei se foi desta vez ou de
outra qualquer, que morreram uma série de indivíduos que aqui trabalhavam.
Então, o rio ofereceu a muita gente grandes pranchas resistentes, mas quase todas
besuntadas de água de cimento. Um dos principais pescadores foi o senhor
Francisco Ramos que, trabalhando ele nas bombas, mandava o empregado para a
margem do rio a enlaçá-las e amarrá-las com cabos à margem. Era um tempo
triste, porque sempre que havia cheias o céu estava pesado, baixo e plúmbeo.
Chovia desamparadamente, ou chovera uns dias antes, a casa escorria de
humidade e, quando mirava o horizonte via-o pleno de espelhos refletores,
argênteos, constituídos por água.
Há muito tempo que os barcos negros de alcatrão, de proa arrebitada e de fundo
chato, que sulcam as águas do rio, se resguardaram, agora sob uma intensa
vigilância dos seus proprietários que atentos acompanhavam todo o movimento das
águas. Mas o rio era hábil em surpresas e todos os anos exigia um ou dois barcos,
uma espécie de contributo, como que o imposto de um Deus exigente. Outras
vezes o rio amarrava-os ao fundo e utilizava-os pela certa, porque quando descia
encontravam-se muito danificados. Antigamente, quando o rio servia de estrada, o
grande ponto de referência era o Penedo da Albarda, nas Portas de Ródão. A
submersão deste correspondia ao fecho - como de uma passagem de nível - e
nenhum barco se aventurava na passagem do inferno. E se havia algum mais

Associação de Estudos do Alto Tejo

www.altotejo.org

347

Memória do Rio e da Vila (Vila Velha de Ródão)
Francisco Henriques

ousado fazia-o sob a proteção da Senhora do Castelo. Era um rio selvagem,
indomável, superior ao Homem e que sem pejo o demonstrava, talvez por isso os
primitivos o adorassem. Hoje castraram-no, talvez que com o avanço da ciência lhe
consigam restituir os testículos e hormonas.
Agora, talvez fosse melhor intitular as minhas notas com a expressão “A Ponte”. É
certo que esta está diretamente relacionada com o rio e existe porque existe
aquele, mas existe também porque é preciso anulá-lo, ou pelo menos estorvá-lo na
sua ação de dividir.

notória e por outras razões bem mais importantes, resolveram construí-la. Ela aí
está, imponente e majestosa, empoleirada em duas pernas elegantes de flamingo.
É vaidosa o raio desta ponte; fizeram-na estreita para que pudéssemos apreciar a
beleza que nos oferece, a velocidades reduzidas e sem perigo. Colocaram-na fora
da povoação, para que servisse aos amantes; e alta, para que durante o Verão
pudéssemos ser bafejados pela brisa que a acaricia.
Era aqui que as meninas se mostravam nas fardamentas melhoradas de domingo.
Utilizavam a ponte com a elegância de quem utiliza a passarela. Por vezes, a
aragem remoinhava nas saias, levantava-as ligeiramente, então, com um oh! todo
ele púdico, comprimiam-nas às pernas com ambas as mãos, que eram geralmente
insuficientes.
Pelas festas - Carnaval, São João ou outras - era lugar de peregrinação obrigatório.
Cantavam e faziam roda à sua entrada e acabavam sempre por ir beber à fonte do outro lado - ao Alentejo. Todos os lugares têm uma fonte dos amores. A de
Ródão seria esta se fosse eu que mandasse. Iam em grupo, adolescentes ainda,
mas uma ou outra atrasava-se, propositadamente, para que do grupo masculino
que as seguia a uma curta distância, avançasse um adónis e a ajudasse na
estruturação de ideias e juízos; tudo tão harmonioso e natural. No baile, já
dançavam juntos a noite inteira, a meio da semana já o rapaz a namoriscava à
janela e no ano seguinte havia a leitura do banho na igreja.

Figura 5. Perspetiva aérea da ponte sobre o rio Tejo (FH).

Sou, entretanto, de opinião que o Tejo só serviu de divisão há poucas centenas de
anos a esta parte. Até aí foi um fortíssimo elemento aglutinador de povos e
culturas. A arqueologia pode comprová-lo. Para anular a divisão ou a diferença já
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

A ponte também tem histórias. Aquela, por exemplo, da mulher que ao atravessá-la
foi colhida pelo vento que a levou a aterrar suave e incólume no areal de jusante.
Quem diria!? As saias servem para muito, mas utilizá-las de paraquedas deve ter
sido muito original. Duvidais? Tendes todo o direito, mas digo-vos que a estou
vendendo pelo preço de compra; nesta não tenho qualquer lucro e depois do
balanço feito fico ainda com um ligeiro prejuízo. Outra ainda, esta mais digna de
crédito, até porque podíamos ver um pequeno testemunho. É uma história trágica,
mas vamos a ela. Um bombeiro de Castelo Branco veio passar um dia ao rio. Era
verão e muito antes da albufeira da barragem fazer do rio o que fez. Para
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conquistar a glória, ou autoafirmação pessoal e enquanto a esposa o via dirigir-se
ao centro da ponte, nervosa ou não, chorosa, ou mais certamente suplicante, a
história não conta, lançou-se ao rio. Mas antes, ou qualquer pessoa depois, - o
contador não especificou - lavrou ou lavraram o nome do herói no corrimão jusante
da ponte, no local do lançamento. É óbvio que morreu, mas a morte libertou-o do
anonimato. Ainda criança ensinaram-me o local do grafito, depois passou a ser sítio
de culto, o desafio estava em encontrá-lo.
A ponte é também a passadeira vermelha de quem entra vindo do Alentejo e, logo
à saída desta, há ali um pouco de espaço, feito pela bifurcação das estradas, pelas
bombas de gasolina e pelo parque de estacionamento do Pombalinho. Eram neste
sítio recebidos os altos magistrados da nação quando se dignavam atravessar o
concelho, sempre a caminho de outro maior, mais rico e se calhar mais digno.
Estes dias eram de autêntica festa; até nós na escola o sabíamos. Tudo começava
quando o vozeirão do professor Martins, num tom ameaçador avisava:
“Amanhã quero-vos aqui todos às oito da manhã, de bata lavada, vamos esperar o
senhor ministro.”
No outro dia lá estávamos todos, lavadinhos, brancos que nem anjos à espera que
o professor chegasse e nos ajudasse na formação de duas filas em que teríamos
de atravessar toda a povoação, ao longo da estrada.
“Os mais pequenos à frente. Oh, Fernando passa para trás do Jaquim”. Dizia o
professor fazendo os últimos acertos. Depois de tudo ordenadinho, era um marchar
desordenado.
Às raparigas cabia a mesma sorte, só que eram descomandadas pelo volume
balofo da tranquila professora Henriqueta. Arrumados, só ficávamos quando
chegávamos. Na ponte tínhamos lugar vitalício. Chamávamos a atenção de todos,
não pelo ruído ou mau comportamento - tínhamos recebido antecipadamente as
ameaças e que ameaças - era pela indumentária branca que contrastava com as
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

roupagens negras de todos os outros. Muita gente, muita gente mesmo, todos
queriam ver com os seus próprios olhos sua excelência o senhor ministro. Mas,
logo que chegava, quatro ou cinco indivíduos cercavam-no, depois erámos
catapultados para o infinito, pisados, apertados e por fim... o melhor, surgia a
ordem de retirada, que era escrupulosamente cumprida aos saltos, corridas e
berros até à casa de cada um.
Sortudas, sortudas, eram as raparigas; uma delas até ia levar um raminho de flores
ao senhor ministro; este aceitava e retribuía com um beijo, tudo tão cândido, tão
solene. Quantos beijos terá dado em meninas do Terreiro do Paço até aqui? E essa
menina teria a bata suja ou rasgada da brincadeira? No outro dia chegávamos à
conclusão que só a menina do beijo vira o ministro.
Uma das primeiras imagens que me acompanham, numa relação com o rio, foi, por
coincidência, gravada num dos sítios mais belos e harmoniosos deste, a Fonte das
Virtudes. A imagem parece-me longínqua e desfocada, dando, entretanto, para
identificar as linhas mestras. A primeira característica, comum a toda a cena,
relaciona-se com a pequenez que sentia comparado com todo o cenário natural.
Era uma sensação interna, bem consciente e até hoje inesquecível.
Era acompanhado pela Maria José; pelos meus pais ou familiares não me recordo.
Lembro um grande areal, não sei de que margem, duas filas de estacas paralelas
com tarrafas abertas, em leque, no interior das quais passaria a procissão da
Nossa Senhora da Guia. Recordo muita gente e muito esplendor, para a pobreza
destes povos. Recordo ainda ter entrado numa embarcação típica destas paragens,
muitos barcos em fila, um deles cheio de homens que suportavam um pálio
amarelado e sob este um padre com a custódia, numa atitude muito reflexiva. Tudo
isto foi o que vi ou foram imagens construídas mais tarde? Não sei responder
verdadeiramente. Poderei pôr em dúvida a imagem do padre em atitude reflexiva,
este poderia vê-lo em qualquer outro ofício religioso, semelhante.
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Neste local, não recordo mais este tipo de cerimónia, seria a última? Ouvi, e disso
estou certo, que a Senhora da Guia passou para o Retaxo, onde se mantém. Ou
faria a Santa, como os seus adoradores, um fim-de-semana no rio?
Diretamente não irei escrever sobre o rio. Fá-lo-ei de uma maneira indireta, cuja
substância lhe está intrinsecamente ligada. Por confessada incapacidade não
usarei belas e pomposas palavras para me referir às Portas de Ródão. Fizeram-no
Hipólito Raposo e outros, mas esses usam e sabem usar a palavra escrita como o
mais comum dos bens. Usarei o meu léxico restrito para me referir ao grande
colete-de-forças que são e sempre foram as Portas de Ródão. Colete-de-forças em
relação ao rio é óbvio. Espartilharam-no para lhe dar a elegância e a airosidade
indispensável. O que seria do rio sem as Portas? E destas sem ele? As cores são
um pouco tristes. Tristes ou não espalhafatosas? Provavelmente, não gostaria de
ver aquele cenário pintado de vermelho, verde ou preto; raciocinando melhor, as
cores estão aqui maravilhosamente bem usadas, suaves e discretas quanto devem
ser. Fazem com que o monumento se imponha e cative pela sua grandiosidade.
Fazem realçar esta construção natural sem empenho de elementos extrínsecos.
Tudo começa quando de um azul escamoso, sempre que enrugado pela brisa,
emergem duas disformes colunas de uma miríade de cinzentos, aqui e além
salpicados de um verde quase afogado e rodeado de um castanho que
praticamente o deixa de ser. Sobem quase até ao céu e contrastam com o seu azul
diáfano. Em dias de calmaria, a jusante das mesmas, podemos observar como se
adornam, aproveitando a superfície espelhada do rio, tal como a moura encantada,
de cabelos de oiro, que ao Sever se ia pentear.
Aqui foi a terra que venceu a água, fê-la passar pelo “cú da agulha", sem
alternativa; mas antes e depois, houve a vitória desta sobre aquela; como para se
desforrar do vexame. Abriu-se e estendeu-se numa perfeita demostração de não
constrangimento e espontaneidade num lugar que lhe não pertence de todo. Toda
esta área, de razoável inacessibilidade, tornou-se ideal para que à sua volta
criassem lendas sobre lendas e histórias, verídicas ou não, transformando o lugar
num misto de respeitabilidade e terror; houve como que um acordo, ainda vigente,
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entre os faunos e estes povos. Ao referir-me a este lugar específico, lembro-me das
raras vezes que de bote o atingi acompanhado do meu amigo João Dias Caninas
que, extasiado com a grandiosidade me repetia, “um dia gostaria de ouvir grandes
sinfonias clássicas, aqui, no interior das Portas. Deveria ser das coisas mais belas
do mundo. Se fosse rico, haveria de fazê-lo, para mim e para todos os que ainda
fossem sensíveis à poesia”.
Por falar em coisas belas, qual de vocês não viu ainda o pôr-do-sol no interior das
Portas, mas lá longe sobre o escuro que é a Charneca de Fratel, quando este faz
um único cordão de luz irradiante sobre o rio e vem até aos nossos pés, assentes
na ponte. Quando o poente é tela de Van Gogh e o nascente de Salvador Dali. Um
lugar como este tem forçosamente que marcar teluricamente todos os seres.
Mesmo longe é-se sensível a esta irradiação imanente.

Figura 6. Portas de Ródão. Barcos participantes na Festa da Senhora da Boa Viagem. Autor
desconhecido (BMJBM).
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As Portas de Ródão mereciam uma forma de tratamento proporcional à sua
grandeza. Sinto-me impotente para o fazer. Entretanto, as gentes do seu aro
fazem-no, não de uma maneira grandiosa mas de modo directo, sem adornos
verbais e prático, como a sentem. A expressão, ou as expressões utilizadas, são
entre outras: “tens o coração como as Portas” ou “tens o coração grande como as
Portas”. Estas expressões caracterizam, basicamente, o tipo de indivíduos
empedernidos, insensíveis, incapazes de se condoer. Porque também as Portas
são de pedra e um coração de pedra é caracterizada pela ausência do sentimento.
Um coração grande e de pedra é o estado supremo da insensibilidade.
A aspereza visível nas frases mencionadas foi colhida, exteriormente, por quem as
vê de longe, porque estar nelas, no seu interior, é forçado a mudar de opinião. Aqui,
tudo o que até aí era repulsivo converte-se, milagrosamente, em acolhedor,
feminino e materno.
Era o meu lugar preferido para pescar. Mas a pesca não me interessava muito, era
um pretexto para estar ali, era uma encenação para o exterior. A cana era um álibi;
sem ela o que pensariam as pessoas verem-me dezenas de vezes junto do rio a
beber-lhe a cor com os olhos? Impessoal.
Colhia prazer com a tranquilidade, o silêncio e a grandiosidade radiantes. É um
lugar que faz brotar poesia.

ela que quase a levava à outra margem, ficando assim mais perto do amado. A
lenda refere os entraves impostos a um amor. Mas não são estes o combustível
para a alma dos apaixonados? Continua com a vitória sobre a ausência, depois o
prazer supremo e intenso e por fim a morte, no auge. Todos os ingredientes de
uma bela história de amor.
Comecei a visitar este local em criança e sempre com grande medo. Tanto
penhasco e tão mal seguro. Se algum caísse e me esmagasse logo ali? Era uma
enorme sensação de insegurança, que ainda hoje se apossa de mim em lugares
semelhantes. Olhava-os com um misto de receio e super-homem, como se um
simples olhar colasse os blocos quartzíticos ou os estancasse na derrocada
inevitável. Isto era fora do túnel, porque neste o receio era muito superior. Aqui, o
perigo vinha de cima e de cada uma das aberturas laterais. De cima era uma
sensação de derrocada iminente; certo que ouvira histórias sem fim em como o
túnel não era forrado porque a rocha oferecia resistência suficiente; que era um
caso único. Mas, mesmo assim, toda aquela rudeza a granel me assustava e
intrigava. Depois, era o medo terrível que o comboio me surpreendesse no meio do
túnel. Era morte pela certa, só de medo. Ao atravessá-lo fazia-o sempre em corrida.
Galgava as travessas duas a duas e com tudo preparado para me deitar na estreita
valeta, se de qualquer dos lados surgisse o perigo.

Esta característica não é só de agora. Há muitas centenas de anos que os povos
se aperceberam do facto e envolveram todo o lugar num imenso mistério.

A propósito do túnel, lembro-me da história de um tal Manuel Caninas vindo, não
sei há quantos anos, do Algarve. Era ferreiro desta obra e introduziu um método
revolucionário, e com bons resultados práticos, de afiar as picaretas. E, entre estas
gentes, é ainda lembrada a real diafa oferecida pelo construtor aquando do término
da obra. Lembrança de quase um século. Recordam ainda os muitos galegos
mortos e logo sepultados sob os aterros. E lamentam a inacreditável quantidade de
ferramentas inadvertidamente sepultadas a par dos homens.

As lendas aqui sobrepostas velam pela virgindade do lugar, afastando e atraindo as
gentes. Vocês lembram-se daquela que refere vir aqui a rainha para ver e falar de
longe com o apaixonado? Devia ser ousada e destemida! Tinha um penedo só para

Se hoje me perguntarem como prefiro o rio, com ou sem albufeira, torna-se
muitíssimo difícil tomar posição de imediato. Apesar de, em todos os anteriores
textos, manifestar um saudosismo nítido pelo que foi o rio. Mas nesses textos, fundi

Se emana, exteriormente, uma aspereza acentuada é para afastar os leigos deste
lugar sagrado. Perderia o que tem de mistério se fosse um lugar aberto. O acesso
difícil preserva-o.
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o rio comigo, não o dissociei de mim mesmo, sou um pedaço do rio e ele um
pedaço de mim. E, sendo assim, é natural que tenha uma preferência nítida pelo
que foi, pelo que fui. Outra razão, é que agora o rio, tal como está, cheio, não é
possível por simples vontade pessoal fazê-lo baixar. Exatamente por tê-lo deste
modo, gostaria de o ver, ter e sentir como não está.
Mas, tanto um como o outro têm as suas vantagens que hão-de variar com as
pessoas. As vantagens que um técnico ou um poeta possam apresentar para
defender qualquer das posições são, nitidamente, diferentes. Com o rio adulto,
prenho, conquistou-se um lago, muito comprido, mas estreito. Os endinheirados
conquistaram um excelente lugar de lazer. As gentes locais, ganharam um rio bem
mais perigoso, de margens ravinadas, sem areais e muitíssimo poluído.
Desapareceu a praia dos pobres e o grande areal da Fonte das Virtudes.
É agradável ver um barco deslizando no rio, deixando atrás de si um leque
espumoso de águas revoltas que se irão quebrar e morrer na margem ou então, as
sapatadas simultâneas de um e de outro lado, as esferas de mercúrio que caem no
azul e outra vez o remo a enterrar-se na água, e a nave a avançar lenta e
silenciosamente. Às vezes, sente-se ainda o chapinhar de pequenas ondinhas de
encontro à proa, suaves, como as brincadeiras de um filho feliz na banheira.
No fundo do vale, num barquito a remos e com um silêncio infra mensurável, o azul
celeste nunca me pareceu tão longe, tão inatingível. Sou como que esmagado
pelas margens, pelo rio e pelo céu e sinto-me tão pequenino, minúsculo mesmo,
que duvido se naquele momento existo.
Ródão, ainda não aprendeu a viver com o rio crescido. É natural, pois se durante
tantos séculos o viu de forma diferente, como é possível haver a reconversão
desejada num par de lustros?
Mas uma coisa é nítida, aumentaram os pescadores de cana. E há indivíduos que
ajustam a sua atividade profissional com a de pescador em tempo parcial. Para tal,
compraram os seus barquitos, ainda tradicionais, que tanto servem para pesca
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como para recreio. A maioria já utiliza os motores fora de borda, deixando os remos
em repouso no bojo da nave. Perdeu-se também o hábito de comer peixe do rio,
pela possibilidade de angariar outro tipo de alimentação e pelo mau sabor com que
a maioria das vezes chega ao consumidor.
Já não aparecem mais Ti Rapagões ou Ti Garrafões, nem Ti Diamásias, de negro,
a vender os barbos e as bogas, embrulhados em fetos, pescados durante a noite,
alguns ainda dispneicos a sacudir o rabo. Vinham gentes de todos os lados a
apreciar a famosa sopa de peixe aqui preparada.
Agora, por falar em Ti Garrafão, sabem porque tinha ele esta alcunha? É que o
indivíduo, baixito, magricela e fumador, adorava vinho e seus derivados. Foi
pescador, deixou grande descendência, mas nenhum dos seus filhos quis continuar
a sujeitar-se aos caprichos do rio. Ao casar-se fê-lo com a Ti Pomba e há poucos
anos tive oportunidade de ver a fotografia de ambos tirada nessa ocasião. Nunca vi
mulher mais bela; tem a alcunha de Pomba mas mereceu-o bem. Ambos juntos
faziam uma parelha de inexcedível beleza. E o Ti Rapagão? Não sei se era o
mesmo que o Caga-na-Água. Era igualmente baixote, magrito, daquele tipo de
ninguém dar dez tostões por ele. Era um excelente pescador, tinha fama de ser
extraordinário a pescar enguias. Ainda me lembro dele, velhote, afável, vestido de
flanela escura, sentado ao sol junto da porta dos seus filhos. Um dia tive
conhecimento que morrera. Para estes homens, o que seria o rio cheio pelo efeito
da albufeira? Permanentemente a transbordar e não como antigamente que ao fim
de alguns dias voltava ao normal. Agora era para sempre. Não mais veriam os
lugares onde os filhos deram os primeiros passos, onde repousaram ou dormiram,
onde fizeram amor. Com a albufeira desaparecia metade das suas vidas. Tenho a
certeza que conheciam todo o fundo do rio, dos seus pegos e de cada lugar
haveriam de ter uma história, uma aventura para contar. Para terminar, uma nota
que agora me ocorreu; não conheci nenhum pescador que só vivesse da atividade
piscatória, todos eles continuavam colados à terra. Ainda não tinham cortado o
cordão umbilical com a terra mãe. Conciliavam o cultivo desta com a “arte de
pescar". Em suma, uma dualidade que produzia equilíbrio.
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Estava ainda na cama quando as ouvia apregoar, cedíssimo. O sol tinha acabado
de despertar no horizonte longínquo e nebulento. Se a porta não estava aberta,
batiam e comunicavam lá para dentro: “oh Ti Maria quer peixe?” Perguntava com a
voz aflautada de alentejana.
A porta abria-se imediatamente, por descuido ainda não tinha sido aberta e era
uma vergonha, àquela hora e a porta ainda fechada. Só os ricos se podiam dar ao
luxo de dormir até às tantas.
“O que é que traz?” Perguntava a minha mãe.

muitas horas, sempre carregadas. Nevasse ou fizesse sol, não faltavam, expecto
se fosse beda3, como é natural. Corajosas, destemidas, eram referidas como
exemplo.
É necessário e urgente fazer o inventário deste povo do rio, das relações entre um
e outro, das suas canções, aspirações, língua, usos, costumes e histórias, para nos
conhecermos melhor. Inventariar famílias de pescadores, de barqueiros, de lugares
de passagem e métodos de pesca. É uma tarefa que está toda ela por cumprir:
estudar o rio. Este é o cérebro, a espinha dorsal, os ossos e os músculos desta
região.

Desapeava o cesto de verga da cabeça, retirava e colocava no empedrado a
balança e os pesos, a serapilheira enrolava-a numa das mãos e com a outra
afastava os fetos verdes. Barbos grandes e pequenos, bogas, todos cruzados,
misturados num labirinto de cabeças e rabos, um ou outro em agonia sacudiam-se
raivosamente.
“Pese-me lá meio quilo dessas bogas”.
Então, com destreza de mestra justiceira pegava na balança com a mão esquerda,
enquanto com a direita revolteava o peixe à procura da boga que faltava. Pagavase, recebia-se o troco se era de receber, arrumavam-se os fetos, a serapilheira, a
balança e pedia-se à compradora uma demão para que o cesto ficasse assente
sobre a grande rodilha que coroava a cabeça.
Das peixeiras que vendiam peixe do rio lembro-me de duas, principalmente. A Ti
Diamásia e a Ti Maria Zé, ambas de meia-idade, na altura, sempre vestidas de
preto, magras e pele muito curtida pelo trabalho árduo. Penso que havia mais, mas
estas eram as que faziam a zona da Estação. Julgo que tinham Ródão dividida e a
cada uma correspondia uma zona com as respectivas clientes. Não imagino o
sacrifício destas mulheres. Moravam nos Montes, onde tinham que se levantar às
três ou quatro da madrugada, vinham até ao rio, recebiam o peixe, distribuíam-no e
voltavam a casa onde as lidas caseiras as esperavam depois de um périplo de
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

Figura 7. Vista do Porto do Tejo, em primeiro plano, e da Vila, oculta na encosta (FH).

3

Período de proibição de pesca.
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Ródão é uma terra pequena e soalheirenta. E, à laia das crianças, daquelas
envergonhadas que havia pelos nossos sítios, há anos atrás, esconde-se do
visitante, de quem lhe é estranho ainda. Para a observar plenamente temos que a
surpreender, de costas e de alto e lugar assim só é possível na serra onde se
apoia. Aos lisboetas, aqueles que ainda recordam as origens pelos presuntos,
queijos e batatas que daqui levam, mostra-se num leve friso branco encimado por
outro vermelho, sepultado no verde desbotado dos olivais. O friso acompanha o
vão que vai do Cabeço de São Salvador à base da Serra da Vila.
É a face mais bela e logo a mostra aos lisboetas... É natural, é a vontade de sair do
campo. É o querer também sair para a cidade. É um bocado ingrata para com a
cidade de Castelo Branco; vai-se lá aviar todas as segundas-feiras mas, mesmo
assim, a ela mostra-se longínqua e poeirenta. E quem vê a meia dúzia de casas
que rodeiam a sobressaída pirâmide da igreja despreza-a e continua viagem. Mas,
igual a si mesma, mostra-se àquela simples e pobre gente que vem da serra. É
certo que começa por espreitar os visitantes, como as velhas pelos postigos depois
do forasteiro passar, mas ao deparar com pobre gente, como ela, abre-se sem
vergonha e reserva-lhe o coração. Curiosa até ao sabugo. Estende-se ao longo das
estradas para ver quem passa e recolhe-se logo de seguida para fazer os devidos
ou indevidos comentários. Não sei porquê, mas os ricos não querem nada com ela,
aliás a rainha espantou-os logo no início, "nada de cavalos de regalo".
A sina deste lugar foi, durante muitos séculos, servir quem passa, mais ou menos
condignamente. Serviu o rio. Depois do envelhecimento e morte deste, serviu o
caminho-de-ferro, antes e depois serviu e serve as estradas. É, foi, essencialmente
um lugar de passagem entre o norte e o sul, entre o cerne e a periferia.
Culturalmente é uma amálgama. De tanta mistura é um lugar quase
descaracterizado. Pouco a pouco tem vindo a encher os espaços vazios que
existiam no seu seio, um pouco por todo o lado, e agora vai inchando aqui e além,
assimetricamente, com casas coloridas. Parece um organismo celular a multiplicarse e cada célula, cada casa, arruma-se à anterior. Assim foi Ródão nas Pesqueiras,
no Bairro Alto e noutros sítios.
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

Teriam sentido o rio velho e cansado? Ou pressentiram que a velha via, dentro em
breve, cairia em desuso, ou melhor, seria incapaz de responder às necessidades
de um tráfego moderno. Bem, o porquê não sei, mas construíram ao revés da
corrente, um rio moderno, estreito, feito de longas barras de ferro aprisionadas
eternamente pelos tirefonds, às grossas pranchas de madeira. Esta nova via não foi
suficientemente livre para escolher percurso, ataram-na de pés e mãos ao corpo e
alma da vítima. Já que foi carrasco carregará para todo o sempre a memória do
executado. Foi para castigo, eu sei. Depois veio o rei por aí acima a apadrinhar o
progresso. E, foram pessoas e mercadorias no sentido inverso. Um século depois,
também esta via está em plena agonia e não faltam concorrentes para lhe tomarem
a dianteira ou capazes de lhe darem a machadada final.
Passei a minha infância junto deste corpo pleno de vida, na altura, onde máquinas
negras como o café, a vomitar fumo branco, denso, passavam a silvar nos dois
sentidos. Na época, ainda os comboios faziam pouca-terra, pouca-terra, poucaterra e passavam barulhentamente pela povoação. Depois, vieram máquinas azuis,
menos barulhentas e mais potentes, com muitíssimos vagões de mercadorias atrás.
Era o comboio da Beira Baixa. Conta-se que durante o percurso, dava tempo para
se roubar fruta nos terrenos limítrofes e apanhá-lo um pouco mais à frente.
Ronceiro, persistente, sempre atrasado, era um comboio típico da primeira vaga.
Marcou o ritmo de vida dos nossos aldeões. O comboio do meio-dia era o das
sopas, mandava interromper o trabalho para o almoço ou informava que estava
próximo. O do correio trazia de regresso, ao fim do dia, os que foram à cidade e
levava as cartas. O Ramboia era uma espécie de carro da vassoura, era o último
do dia, era um misto de mercadorias e passageiros, demasiado lento e demorado
em cada paragem. Ramboia porque trazia os que quiseram aproveitar a cidade até
mais tarde para se divertir, trazia os bêbados e levava aqueles que queriam ir à
capital, chegando no outro dia cedíssimo, sem ter que incomodar amigos ou
familiares. O da manhã despertava os madrugadores. Trazia as cartas que seriam
distribuídas pelo Ti Casimiro, trazia o peixe que a Ti Eugénia ou o Ti Torgal
venderiam pela manhã. Depois tínhamos o comboio dos estudantes; fazia o
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percurso Fratel - Castelo Branco; hora e meia era quanto demorava a cumprir estes
malfadados quilómetros. Velho, muito velho mesmo, muitas vezes sem vidros, sem
luz, ou mesmo chovendo dentro. Ruidoso até à medula, contestatário. Ajudou
muitos estudantes de origens mais modestas, porque os outros ficavam em Castelo
Branco, no aconchego de quartos alugados. Há muitos anos que não ando de
comboio, mas serão ainda como os da altura?
Era curioso, pessoas que mal entravam puxavam sem cerimónia pela bolsa,
abriam-na e, com jeito, colocavam sobre o assento vizinho, as azeitonas cordovis,
grossas, amarelo-esverdeados da calda, a marmita de lata, que depois de aberta
deixava ver o presunto vermelho, bem apaladado, embrulhado numa folha de
couve. Do guardanapo que abriam vinha logo um fedor a queijo que alastrava por
metade da carruagem, mas era saborosíssimo. A garrafa de vinho tinto tinha sido a
primeira a expor-se sobre o assento e a primeira também a ser oferecida e a
cirandar pelos vizinhos. Depois, iniciavam a refeição, lentamente, para durar até
perto da estação de destino. Assim faziam os vinte e oito quilómetros do percurso,
se era Castelo Branco o destino, comendo e bebendo, sempre conversando com o
vizinho, em voz alta. Não sei porquê, mas acabavam sempre por descobrir pontos
de contacto, teria sempre que haver pessoas conhecidas de ambos. E o engraçado
era quando, não sei por que portas e travessas, acabavam descobrindo entre si um
grau afastado de parentesco. Como o mundo era pequeno nessa altura,
Se Ródão trocasse de armas, refiro-me naturalmente ao símbolo municipal, tenho a
certeza que a oliveira haveria de aparecer no segundo e novo brasão. Isto, porque
esta árvore faz parte integrante destes lugares. Cobre-os quase completamente;
cobre os campos de um verde velho e por vezes indistinguível da paisagem.
Mexeu, mexe e continuará a mexer com as suas gentes, sendo fonte permanente
de alegrias e preocupações. É um verdadeiro símbolo municipal. A oliveira tem um
não sei quê destas gentes, ou serão estas que o têm daquela? Nobre, digna,
adaptável ao pior dos locais, resiliente, de aparência discreta, resistente e válida
até à morte e mesmo depois desta. É por isso que a adoram e lhe prestam tantos
carinhos.
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

Distribuíram-na pelos lugares mais inóspitos e, das margens ravinadas do rio,
passaram e açambarcaram as planícies, uma após outra, completamente, até
alcançar os crutes penhascosos das serras concelhias. Tempos houve que a serra
da Vila esteve coberta de pequenas oliveiras. Nunca chegavam a ter o porte das
oliveiras da planície, nem o seu verde tão frondoso. Para elas criou o homem
milhares de pequenas “calçadas” adocicando assim uma existência difícil. A oliveira
passou a certidão de óbito aos milhares de castanheiros distribuídos ao longo da
crista quartzítica que divide em dois o concelho. Mas, mesmo assim, podemos
ainda encontrar vestígios da sua presença ao longo dela. O mais pronunciado é –
era - ainda há bem pouco tempo na Milhariça, por onde os franceses passaram.
Mas, quem com ferros mata, com ferros morre, e o que aconteceu há décadas
atrás com o castanheiro, está sucedendo presentemente com a oliveira. É que
apareceu o pinheiro, a conífera de fácil reprodução e que não exige trabalhos
especiais nem investimentos de rendimento inseguro e de longo prazo.
Os campos alteram-se em função das gentes e aqui os novos emigraram e os
velhos, apesar de todo o seu querer e persistência, são incapazes de, a todas as
oliveiras, em todos os lugares, darem-lhes os cuidados necessários, ficam assim
pelos locais de maior rendimento ou de mais fácil acesso. A oliveira tornou-se cara.
Exige cuidados todo o ano, como uma criança. É a poda, a enxertia, a lavra, que
antigamente era a cava, a adubagem, o corte de ramos parasitas e por fim a
colheita do fruto. Em suma, um grande investimento para colheitas incertas e
escassas.
A produção da oliveira da serra é relativamente inferior à da planície, mas sempre
se pode contar com uma saca, um alqueire de azeite; isto para além da maquia é
quase infalível. A qualidade também é superior, segue a regra, diminui a
quantidade aumenta a qualidade. Na nossa região é triste acompanhar-se um velho
pelo campo e sentir-lhe a angústia que lhe vai na alma, em expressões como esta:
"olha para esta encosta, tanto que eu aqui trabalhei, de sol a sol, a comer mal, dias
inteiros de surriba para plantarmos oliveiras e hoje é o que se vê, só pinheiros, só
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pinheiros. É uma dor de alma. Tudo se vai com o dono e é bem verdade. Os filhos
estão lá bem longe, em Lisboa, e não quiseram saber mais disto.”

segredo era esse mesmo, o mais leve possível, porque teria de a transportar às
costas, por vezes a grandes distâncias, outras vezes a lugares quase inacessíveis.

É uma figura típica da nossa zona, não durante todo o ano, como é óbvio, mas no
lapso de tempo que decorre entre os princípios de novembro e fevereiro do ano
seguinte. Se possuímos ideias estandardizadas, formadas com o montão de
imagens adquiridas nos escaparates das casas de artigos regionais, temos que as
abandonar, porque o azeitoneiro é tudo menos isso. Se com duas pinceladas
tivesse que o retratar daria dele uma imagem escura, andrajosa, de cãibo às costas
e ar indiferente. As roupas são grossas, escuras como disse, e rejeitadas de outras
funções. Vieram para ter aqui o fim. Só um louco mete roupa boa, ou nova, neste
trabalho. Tenho a certeza que metade iria ficar nas oliveiras a espantar os tordos.
Se houve benefícios que esta gente retirou do avanço da ciência, um deles, talvez
mesmo o que lhe diga mais respeito, foi a invenção e divulgação do fato de oleado,
impermeável. Muitos de vocês ainda recordam o que era andar encharcado durante
todo o dia. Nem o lume, permanentemente acesso nessas alturas, era suficiente
para secar o fato, bem fumegava, irradiando o cheiro característico da lã húmida,
mas que rendia, se voltava à oliveira e a água continuava a escorregar-lhe até aos
cotovelos ou pelo pescoço abaixo e a provocar-lhe calafrios, ensopando-o
completamente. Podia não chover na altura, bastava que as árvores estivessem
carregadas de água. O cãibo era um acessório indispensável ao azeitoneiro,
constituído por uma vara de metro e meio a dois metros de comprimento, delgada,
rígida, que no extremo da maior secção, tinha um apêndice de dez ou doze
centímetros oblíquo à vara. Era utilizado para vergar os ramos inacessíveis às
mãos e mais raramente para deitar ao chão as azeitonas dispersas ou de todo
inacessíveis. Os melhores cãibos eram de carapeto, porque reuniam no mesmo
corpo a leveza e a resistência. A escada era outro acessório indispensável. Eram
propriedade do patrão e as mais recentes tinham sido adquiridas na feira da Vila do
primeiro de outubro, passado. Mas para as escadas havia que ter olho; a escolhida
no primeiro dia seria a sua durante a safra, pelo que convinha uma de tamanho
médio, para não ficar envergonhado perante os outros, desempenada, para não
oferecer perigo durante a utilização e, fundamentalmente, o mais leve possível, o

E a azeitoneira? Bem, esta pertencia a um grupo etário mais heterogéneo que o
dos homens. A cor escura da fardamenta predominava, também. Vestiam calças do
marido ou de qualquer filho, já crescido. Argumentavam que andavam mais à
vontade, sim, acredito, mas também andavam mais quentes. Por cima delas,
traziam saias, as que traziam, porque algumas atafulhavam-se de roupa masculina,
ficando inchadas, deformadas, se abrissem os braços mais pareciam um
espantalho. Logo depois se deixaram de usar as sacas plásticas que vinham com
rações para porcos, e que facilmente se adaptavam a saias, parecendo damas
senhoriais do século passado, e do outro, com vestidos de balão, inchadas,
balofas, apareceram à venda umas verdadeiras saias plásticas, leves,
transparentes, de elástico à cintura para melhor se adaptarem. Desta para cima era
muitas vezes usado um casaco impermeável igual aos dos homens.

AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

A cesta de verga andava sempre no braço ou na mão, e se era pessoal tinham tido
o cuidado de não a escolher demasiado grande, porque isso levá-la-ia a demorar
mais tempo para a encher e acabaria sendo notada e apontada como preguiçosa,
menos eficaz ou de destreza inferior na apanha. Apanhavam a azeitona com
ambas as mãos e para dar uma ideia aproximada da velocidade com que o faziam
digo-vos que era como uma galinha sôfrega a debicar milho num chão basto. Mas,
como utilizavam apenas as mãos nesta função, da boca iam saindo gracejos
dirigidos às mais novas, solteiras, brejeiros alguns. Ou então, talhavam na vida
desta e daquela com uma fluência e conhecimento de causa, de espantar.
Presentemente, a telenovela veio roubar um pouco deste encanto. Veio bipolarizar
os temas centrais das conversas. Rapidamente, podemos equacionar o problema
assim: a telenovela está para as mulheres como o futebol para os homens.
Hoje não é como antigamente, quando havia muitos ranchos por essa Charneca
adiante e se faziam verdadeiros despiques com ditos e quadras populares,
geralmente improvisadas na altura e relativas às pessoas e circunstâncias. Mas,
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pelas manifestações de hoje podemos ainda adivinhar o que teria sido este
trabalho. Desde que o frio e a chuva não apertassem, era um trabalho leve,
considerado até como uma vindima invernal.
Nesta data, as mais lampeiras já estavam bem servidas. Começavam nos finais de
setembro, prosseguiam por todo o mês de outubro e em um de novembro, quando
terminava esta liberdade, havia muitas, que já tinham azeite para todo o ano. Mas
era uma azeitona que fundia pouco, muita dela verde e toda do chão. Prevalecia a
quantidade sobre a qualidade. Mas, se não dava azeite dava bagaço, também útil e
acabava por nada se perder. Havia proprietários pequenos, geralmente, que não
simpatizavam com esta forma de liberdade secular; então, como sinal de proibição,
dependuravam em árvores estratégicas tiras de farrapos brancos.
Em setembro-outubro engajava-se o pessoal, algum até ficava apalavrado do ano
anterior. O início da safra era invariavelmente dia dois de novembro. Dia um,
apesar de santo de guarda, era também de viagem. Sim, de viagem, porque os
grandes contingentes de pessoal eram recrutados no Outro Lado da Ribeira4, onde
havia mão-de-obra em quantidade e qualidade a preços baixos. Antigamente,
vinham a pé com toda a bagagem. Depois os patrões começaram a chamar a si o
transporte da mesma e mais recentemente asseguram o transporte de bens e
pessoas.
Denomina-se rancho ao conjunto de indivíduos, de ambos os sexos, usados na
colha da azeitona. Cada rancho tinha o seu capataz, pessoa idónea, respeitada e
de plena confiança do patrão, que neste caso era representado pelo feitor. Muitas
vezes deixava de ser Cortilhão para ser Plingacheiro. Este, assentava os presentes
e os ausentes, fazia a gestão do trabalho e de vez em quando, se era caso disso,
fazia qualquer observação ou ao trabalho ou ao linguajar depravado de qualquer
um, ou uma. Cada proprietário tinha um rancho, ou mais, dependia sempre do ano
e das necessidades. Os ranchos, geralmente, não viviam na Vila, estavam no

4

campo, no meio dos olivais, como o do Capitão Marcelo ou o do Dr. Rocha. O único
que me lembro de sempre possuir instalações na Vila era o do Dr. Luís. Ocupava
na altura um barracão ao lado do antigo lactário. Era gente pobre e habituada a
todo o tipo de sacrifícios. Lembro-me, por exemplo, que os homens dormiam todos
juntos, numa restolhada, como na altura se dizia, sobre palha centeia, tal como as
mulheres, só que estas eram separadas daqueles por um pequeno pano de tijolo.
Aqui desaparecia a privacidade. Um traque num dos lados era motivo para galhofa,
no dia seguinte. Junto do lume, quase permanentemente acesso, e sobre umas
tábuas em forma de estante, pregadas na parede e pintadas a negro de fumo,
repousavam algumas dúzias de broas; aqui, conservavam-se melhor e enrijavam
de tal forma que o consumo era mínimo, as pessoas tinham, forçosamente, que ter
bom dente para as poder tragar. A carne era de porco e tinham-na trazido de casa,
juntamente com o púcaro onde à noite coziam os feijões.
Tenho vindo a descrever esta gente, mas talvez ainda não chegue para responder
satisfatoriamente à questão. Quem vinha para a azeitona? Era gente pobre e
simples, como já disse. Durante o verão os homens tinham ido para a ceifa, agora
aparecia a azeitona, mas o resto do ano era um vegetar nas pequenas courelas,
que já pertenceram aos pais, donde mal tiravam o sustento para si e para os seus.
Um ou outro lá conseguia, nos entretempos, umas jornas aqui e ali. Eram os
ratinhos.
Não raras vezes juntavam pessoas da Vila com Cortilhões e desconhecem-se
grandes atritos. Ainda que os Plingacheiros considerassem os Cortilhões, e
mulheres do Outro Lado da Ribeira, pouco asseados. E estes consideram as
mulheres rodanenses como levianas e amantes do luxo: “com mulher da Vila, não
se adianta vida” acrescentavam.

Concelho de Proença-a-Nova. A ribeira é o Rio Ocreza.
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)
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dia seguinte. Nas soalheiras, às dez ou onze horas, todo o gelo desaparecia. O pior
era a chegada do nevoeiro depois de uma noite fria e límpida, frio como estava,
húmido que se tornava, quase impossibilitava as pessoas de trabalhar. Não saíam
do pé da fogueira. Eram uns minutos de trabalho e ficavam engadanhadas,
voltando ao calor do lume. Justificavam-se uns aos outros experimentando, sem
êxito, fazer o cú de galinha com os dedos. Às mãos grosseiras, gretadas, doridas e
pruriginosas, escuras pela ação da azeitona e repletas de frieiras, como as orelhas
e os pés, mijavam-lhes em cima. Sim, mijavam-lhes como terapêutica velha, mas
desconfio da eficácia desta terapia. Mas, como se costuma dizer, manhãs de
nevoeiro, tardes de soalheiro. E assim, depois do almoço, o sol conseguia romper a
cortina espumosa proporcionando brilho e aquecimento. Mas isto não impedia que
um ventinho, ou aragem fria, vindo do Norte, mal o sol desaparecia por detrás da
Serra da Vila, voltasse a arrefecer rapidamente, mas já se estava de volta. Depois
da albufeira foi notória a alteração no regime de nevoeiro; este dura até mais tarde
e é muito mais denso.

Figura 8. Vista do Porto do Tejo e dos novos bairros no sopé do Cabeço do Salvador (FH).

Chamavam-se uns aos outros e a comitiva ia engrossando pouco a pouco.
Ninguém saía da povoação enquanto faltasse qualquer elemento. Pelo caminho
falavam que se desunhavam, assuntos que se iriam repetir algumas horas mais
tarde. As mãos, iam bem enterradas nos bolsos ou sob o braço oposto de forma a
receber o máximo de calor. Dependurada no braço ia a bolsa da merenda. O nariz,
principalmente a ponta, ia vermelho e faziam-se comentários acerca da coloração e
do pingo que não deixava de assomar e ficar dependurado. Algum mais novo,
geralmente com um familiar chegado pertencente ao rancho e a quem era entregue
e pedida proteção, tinha durante o caminho o prazer de calcar as poças de gelo,
ruidosamente, deixando-as estaladas ou destruídas e quase sempre a gemer água
pelas fissuras. Era a criança que ainda estava brotando. A velha “peneirara”
durante a noite, deixara tudo branco e coberto de uma substância cristalóide,
gelada, que em muitos sítios duraria até à uma ou duas da tarde e noutros até ao
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Cada homem havia-se agarrado à sua escada, encostava-a à oliveira, sacudia-a
energicamente para verter a água ou gelo que se acumulara na árvore, elevava-a a
um ou dois palmos do chão e fincava-lhe com força os pés no chão húmido. Ainda
meio desconfiado da segurança saltava-lhe em cima com ambos os pés e
empesava-se nela. Só depois subia, lentamente, degrau após degrau até a cabeça
sobressair da copa da árvore. E iniciava o trabalho geniquento; com ambas as
mãos ripando ramo após ramo e a azeitona caindo sonora sobre o panal. Era de
boa conduta começar de cima para baixo e dar-se o pincho por completo só depois
dos braços não alcançarem mais azeitona. Utilizar o cãibo o menos possível,
porque desgraçava a árvore, diziam. Era preferível fazer um novo pincho que
varejar desalmadamente a árvore. Hoje, com as empreitadas e na busca
desalmada do lucro utilizam-no sem dó nem piedade e infelizmente alguns nem
sequer o sabem usar. Não têm amor às árvores porque não lhes pertencem e
deixam o chão coberto de rama de tanto varejar. É uma dor de alma vê-los atuar
desta maneira, indivíduos que muitas vezes até sabem trabalhar.
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Mas como ia dizendo, por vezes havia pinchos bem difíceis de fazer e todos se
tentavam livrar, mas tinham de ser feitos. Nestes, para se trabalhar mais
tranquilamente atava-se a escada a frágeis vergônteas, pelo menos sempre
transmitia uma maior sensação de segurança. Este trabalho, a par de todos os
outros, também tinha os seus segredos, alguns já revelados. Há, entretanto, um
outro, importante; faz-se com malandrice e consiste em tentar durante a manhã
ocupar os pinchos virados ao sol. Porque, por exemplo, enquanto estes já estavam
sem gelo, ou enxutos, ainda os restantes se encontravam gelados. À tarde, se o sol
apertara durante o dia, as zonas da sombra eram as disputadas.
Não se devia ser desleixado e ficar permanentemente atrasado numa qualquer
tarefa. Não era apenas o capataz que reparava, eram todos, porque ganhavam por
igual.
Eram quatro ou cinco panais distribuídos sob a ramada da árvore; depois
chegavam as escadas e acrescentavam alguns mais se viessem a fazer falta. Não
era de boa conduta que caísse azeitona no chão, mas sempre caía... Os panais
eram assunto das mulheres. Cada dia havia duas designadas para a roupa, como
lhe chamavam. A função era rotativa e consistia em distribuí-los sabiamente sob a
oliveira, retirá-los sempre que se tornassem inúteis, levá-los à árvore seguinte e
escolher os ramos que sempre caíam sobre eles. Não raramente subiam aos
degraus da escada de qualquer um e ajudavam-no. Era um trabalho leve, exceto se
chovia e os panais se tornassem ensopados. Eram as que estavam sempre mais
expostas aos ditos dos homens, se eram solteiras. Falava-se com meias palavras,
mas tudo se acabava compreendendo. O sexo, direta ou indiretamente, era o
grande tema, sempre a brincar.
As outras mulheres estavam assim distribuídas: duas andavam adiantadas, em
relação ao restante pessoal, e apanhavam a azeitona do destelo. Esta azeitona era,
geralmente, ensacada, entulhada e moída à parte, devido à acidez do seu produto
final. Outras vinham atrás dos homens que colhiam. Traziam sempre um atraso de
quatro ou cinco oliveiras, por vezes mais. Catavam a azeitona que escapara dos
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panais. Sempre dobradas em duas e com a cesta adiante, aproximadamente um
metro. Rápidas. A dificuldade destas mulheres era catar a azeitona no meio de
semente, erva alta, seixos e cardos. Terreno limpo era uma maravilha.
Até chegar ao lagar a azeitona era guardada em sacas de serapilheira, de trinta e
cinco quilos cada, ou mais. Mas, ainda em campo, estavam divididas em três
grandes grupos. A azeitona do destelo, como disse, devido à sua deficiente
qualidade, tinha uma tulha à parte, já no campo fazia um lote especial e as sacas
eram assinaladas na baraça de fecho com um ramo de oliveira. A azeitona
recolhida pelas mulheres, sob as oliveiras já colhidas, pertencia a outro lote, porque
era de boa qualidade e estava ausente de folhas. Em cada árvore a azeitona dos
panais era recolhida num único, denominado manjedoira, devido à quantidade de
folhas e ramos presentes. As mulheres escolhiam os ramos e ensacavam-na com
folhas. Ao fim do dia, melhor, hora e meia a duas horas antes dele, o capataz
designava um homem e uma mulher, para a erguerem. Erguer a azeitona não é
mais que expô-la ao vento para que as folhas, mais leves, fiquem aquém dela. É
preciso ter força e arte para o fazer. Iniciavam por construir o estendedoiro, em
lugar plano e exposto ao vento. Depois, o homem procurava a direção do vento e
perpendicularmente à sua corrente deitava uma escada, ficando com os degraus na
vertical, cobria-a seguidamente de panais, assim como a zona envolvente, anterior
a ela. Colocava-se o homem a uns dez metros da escada, tendo o vento pela face.
Junto dele e sobre outros panais esvaziara três, quatro ou mais sacas de azeitona
suja, com folhas, depois, com uma trombuda pá de madeira, para não ferir os
frutos, enchia-a e lançava-os na direção dos panais e da escada, contra o vento. A
azeitona caía lá à frente, limpa de folhas, porque ficavam pelo caminho e se o vento
era mais forte não raras as vezes vinham bater na face de quem as lançava. Era
um trabalho árduo para o fim do dia e exigia a perícia de quem o executava. No
final, era novamente ensacada e pertencia ao rol da azeitona limpa.
Todos os anos visitava este ou aquele lagar, ou até mais que um. Acompanhava
sempre o meu pai, o meu mestre. Tinha ele a preocupação meticulosa de um
professor, talvez fosse mais correto dizer, tinha a preocupação de um verdadeiro
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pai, porque o professor fica aquém, não fala com sentimento e amor, fala como um
técnico, não conta histórias, não inventa pormenores, antes expõe o assunto de um
modo quase impessoal. Dias antes tinha levado a azeitona para o lagar e pela
diminuta quantidade tinha sido previamente pesada sendo o azeite a receber
proporcional ao peso. O mestre assentava no livro o peso e o nome do fornecedor.
Entrava no lagar e recebia de chofre o calor, o ruído, o vapor de água que me
turvava a visão e o cheiro acre, agradável. Admirava a arrumação, a ordem, a
disciplina. Não havia gritos, parecia não haver ali gente. Via o mestre a peneirar o
ouro líquido, de um para outro lado e de um segundo para um terceiro lugar.
Meticuloso, nem uma gota caía no chão. Tudo tão limpo. As pessoas andavam em
mangas de camisa, arregaçadas. Fazia-me espécie o enseiramento, - como é que
tudo aquilo não caía? - o aperto, as prensas. Mas, destas tinha medo, aliás sempre
tive medo de máquinas; tinha receio da força bruta que irradiavam. Receava pelo
indivíduo que manipulava as galgas. Com um golpe perfeito ele destrancava a
alavanca e a massa começava a cair do pio. Tinha muita sorte não ficar com a mão
entalada! Das correias nem me aproximava, como se o demónio estivesse pela
vizinhança. Das histórias de bruxas e lobisomens tinha menor medo; é que aqui
podia ver as rodas, as correias, tudo ao vivo e cheio de força.
Gostava de aspirar os vapores do bagaço, acabado de cair dos capachos e com as
marcas destes bem embutidas. Mas o melhor, se havia confiança suficiente com o
mestre, era a tiborna de pão fresco, torrado e ensopado de azeite de boa
qualidade, parido pelas azeitonas do dia anterior. Se mais não fosse só pela tiborna
gostava de ir ao lagar.
Lugares havia onde nem os burros iam. Recortadíssimos, de difícil acesso por
todos os lados e lá no fundo corria um ribeirito magro, invisível na maior parte do
ano, deixando apenas o leito para testemunho e orientação das águas do próximo
Outono. A oliveira vinha desde a torrente, ocupava ambas as encostas escarpadas
e atingia o cume do cabeço por onde um carreiro se contorcia. Nestes locais, era
muitas vezes o homem que alombava com as sacas de azeitona ziguezagueando a
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encosta. Era duro, muito duro mesmo, e a operação repetia-se tantas vezes
quantas as necessárias. A saca vinha perpendicular ao eixo do corpo, sobre os
ombros e segura com ambas as mãos, uma das quais vinha invariavelmente na
boca, não fosse ainda desatar-se.
O animal esperava no cimo do cabeço. A carga chegava e era-lhe encavalitada no
dorso, com a colaboração de uma segunda pessoa. Outras vezes, passavam
inchadas, pareciam insufladas a ar de tão cheias, castanhas escuras, manchadas,
a fazer barriga por entre os fueiros das carretas e sempre amontoadas
ordeiramente umas sobre as outras. Nas carroças, puxadas por mulas ou por
machos, espreitavam por cima dos taipais. Rente à noite, as luzes tinham-se
acendido há uma ou duas horas. Passavam as cargas nos dois sentidos em
direção dos lagares. Os carros de bois eram muito lentos, sempre conduzidos e
precedidos pelo ganhão com a respetiva aguilhada. De vez em quando dava um
maneio ao corpo, desapoiava do ombro a aguilhada e espetava-a vigorosamente
num ou noutro animal. Acompanhava este gesto com impropério de modo a
acelerar a marcha ou a corrigir a rota dos animais.
Ceava e ouvia-os passar, eram dos poucos ruídos que vinham violar o silêncio
daquela hora, ainda a estrada não tinha o movimento que tem hoje. Por isso, ou
pelo vozeirar do ganhão, conhecíamos os proprietários da junta, a identidade do
ganhão, o destino e muitas vezes até a procedência. Mas, com as carroças de
machos ou mulas era bem diferente. O carroceiro não se ouvia. O que se ouvia era
o matraquear rápido e rítmico das patas do animal no asfalto, nada comparado com
o indolente e paulatino casco das vacas. No lagar há muito que eram esperados,
impacientemente. Acabavam por chegar, arrumavam o carro com os animais e
enquanto estes iam ruminando com movimentos lentos dos maxilares e a saliva
escorrer branca, viscosa, iam saindo pela traseira do carro as sacas, aos ombros
dos homens em direção à tulha.
E mais haveria para contar.
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