
 

 

    

 
“Temos todos um rio na lembrança, 

E alguns é um rio inteiro a sua vida. 

Um rio que não seca e não descansa (...) 
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O RIO 

 

 

O Doiro, como lhe chama Miguel Torga, como lhe chamava Adolfo Rocha, e todos os que o 

procuramos palmilhando as suas margens, essas margens que julgam poder contê-lo. 

Corre em nós, naqueles que nem se lembram de o ter visto pela primeira vez, tão recuada é a 

memória que dele temos, do seu estranho correr, da doirada cor, das ásperas fragas, dos antiquíssimos 

rabelos e dos homens que os puxavam à sirga, das fogueiras por eles ateadas nos tão diferentes cais, 

em dias e noites de frio. As chamas faziam frente à neblina e desfaziam o sincelo que ousava chegar às 

terras baixas. A luz lutava contra a cor pálida das manhãs e tardes e contra o profundo abismo do 

escuro. Por contraste, buscávamos a sombra abençoada de uma fraga, de uma árvore ou giesta nos dias 

em que o calor era metal... 

Lugares feitos para cenários das histórias que nos contavam nos embarcadoiros da Ferradosa, 

do Pinhão ou da Régua e nos deixavam imóveis, olhando os rostos de pele endurecida, mãos calejadas 

mas de voz frágil, quando nos falavam de crianças salvas de lobos e lobisomens por poderes 

superiores, ou de lendas onde ressaltava a existência de ouro, de mouras e de encantamentos. 

São hoje incontáveis os lugares construídos para mirar o Doiro que, ―correndo como corre‖, 

desde o seu nascimento, na Serra Urbión, à sua foz, patenteia ―um doirado caudal de sofrimento‖. 

MiraDoiros que de tanta beleza mostrada, conservaram o nome, mesmo quando outras belezas 

miram... 

Mas miradoiro é, mais que nenhum outro, o olhar com que Torga capta e nos reenvia a 

beleza e o sentir do Rio, das suas fragas, dos seus vinhedos...principalmente das suas Gentes. 

 

―Estas paisagens já estão de tal maneira explicitadas dentro de mim, que parecem escritas 

no meu entendimento. Quando creio que estou a interpretá-las, estou a lê-las.‖
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―Olho mais uma vez, de um dos seus altos mirantes, este meu Doiro...‖
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1 - S. SALVADOR DO MUNDO, o Miradoiro da Beleza, Aridez, Desespero 

 

 

―S. Salvador do Mundo...português:  

Temos rezado tanto, 

E dás-nos este monte, esta aridez 

Feita pela erosão do nosso pranto”!
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Olhemos bem fundo, em S. Salvador do Mundo, no Ermo, como dizemos na Pesqueira, e 

―sentindo calafrios‖, ouçamos a pergunta sempre formulada ao viajante:  
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Para que lado corre o Rio? 

Rio parado? ―Correndo sem saber se avança ou recua‖... faz-nos notar Torga... ―correndo 

sem correr, o desespero nunca desagua...‖
5
  

 

DESESPERO sentido na luta insana contra a Natureza a quem impõe a sua lei: 

Na terra íngreme faz socalcos, na terra de xisto, planta cepas... 

 

―(...) Nas margens de um rio de oiro, crucificado entre o calor do céu que de cima o bebe e a 

sede do leito, que debaixo o seca, erguem-se os muros do milagre. Em íngremes socalcos, varandins 

que nenhum palácio aveza, crescem as cepas como manjaricos à janela.‖ 
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Obra de homens mas iguais a deuses... 

 

“Ser neste chão árido, um novo criador de vida, dar aí uma resposta quotidiana à morte, 

transformar cada ravina em parapeito de esperança e cada bagada de suor em gota de doçura – eis o 

que o Titã ensinou aos homens e que Zeus nunca lhe perdoou”.
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DESESPERO no amanho da terra, na luta contra as pragas, na luta contra a filoxera. 

A filoxera mais forte que o homem? 

Aflitos, pobres e ricos, sentindo esboroar-se toda a esperança, todo o trabalho, todos os 

haveres. A vinha morria...ainda hoje, podemos ver os mortórios. E quando no Douro há miséria na 

vinha, miséria há, na loja e na casa. 

  

“E o vinho fez uma região, fez os solares, as quintas e os casebres. Fez os lagares e os 

cardenhos; as pipas e os rabelos; os ricos e os pobres. Nada de importante no Douro é independente 

do vinho.”
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Tempos escuros. Tempos em que muitos partiram e se derramaram por cidades, pela cidade 

do Porto, pelo Brasil... 

Outros ficaram. Homens e Mulheres que sentiam, que sabiam possuir o fogo criador da vida, 

roubado ou não, aos deuses. 

Muitos nomes poderia destacar, nessa luta pertinaz que mais parecia perdida... Escrevo 

apenas dois bem conhecidos dos durienses... Joaquim Leite Pereira e Antónia Adelaide Ferreira. 

Joaquim Pinheiro de Azevedo Leite Pereira (1829-1918), senhor da Casa do Santo, em 

Provesende, no concelho de Sabrosa. Apaixonado pela música, trocou o nosso Douro por Paris, para 

estudar violino com Hubert Léonard, mas em breve regressa a Portugal, a Coimbra, para fazer a 

licenciatura em Direito, e logo a seguir a Provesende, chamado pela responsabilidade de administrar a 

sua grande Casa Agrícola, ameaçada pela filoxera que, a partir de 1863 e de Vila Real, ia destruindo os 

vinhedos, levando a morte, deixando o lugar aos mortórios que assustavam as almas. 

Não era tempo de desistir, de lamentar a sorte. 

Muito tinha sido já tentado através de químicos e de meios que mostram o desepero da luta: 

sapos colocados nas raízes das cepas, aves de capoeira deixadas à solta... 

Além de gostar de música, o Dr. Joaquim Leite Pereira acreditava na Ciência. Procedeu à 

introdução no Douro, em parceria com os viticultores Jules Emile Planchon, Jules Lichtenstein e Leo 

Laliman, de uma videira americana, como porta enxertos, o chamado porta-cavalo americano que se 

acreditava ser resistente à filoxera, método que se mostrou eficaz e fez com que este músico – cientista 

- homem da terra fosse considerado um dos salvadores do Douro. 
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Falando deste Senhor, não pode ficar no esquecimento a Senhora D. Antónia Adelaide 

Ferreira (1811-1896), na sua igualmente empenhada luta contra a filoxera, contra a ruína e a miséria 

que dessa praga nasciam. 

Filha e neta de viticultores (o avô Bernardo Ferreira morre em Covelinhas nas lutas contra os 

franceses), já em 1867 mobiliza numerosos trabalhadores, ávidos de trabalho e de esperança, para a 

tarefa de plantar milhões de pés de videira, em porta-enxertos americanos, após se ter informado, em 

Inglaterra, das medidas a tomar. 

A filoxera perde terreno, o cultivo do vinho vai sendo refeito. Mas é preciso ajudar os que 

pouco já tinham e os que agora com pouco ficaram. 

É preciso construir hospitais, na Régua, Vila Real, Lamego... a Ferreirinha, como, 

carinhosamente, lhe chamamos, não esquece. 

Quando morre, na sua Casa das Nogueiras, com 85 anos, tinha, como diria Torga, cumprido a 

sua vida. 

 

DESESPERO ainda hoje, quando a chuva e o granizo fora de época, que acompanham as 

tempestades de Verão, ferem os bagos dos cachos... 

 DESESPERO quando um súbito ataque de oídio ou mildio põe a colheita em perigo, 

ludibriando assim a guarda das roseiras com esse fim plantadas. Mais vulneráveis à moléstia que as 

cepas das videiras, são elas que anunciam a chegada da praga. 

 

 

 

Mas o Douro é também Doçura. 

 

As cepas do Douro... 

 

“O que é bonito neste mundo, e anima 

É ver que na vindima 

De cada sonho 

Fica a cepa a sonhar outra aventura... 

E que a doçura 

Que se não prova 

Se transfigura 

Numa doçura 

Muito mais pura 

E muito mais nova...” 
9
 

 

―(...) na vindima / de cada sonho / fica a cepa a sonhar outra aventura (...)‖ 

 

A sonhar em Beleza e em Cor... 

 

 

2 – CASAL DE LOIVOS, o Miradoiro da Beleza, Cor 

 

Debrucemo-nos, olhando devagarinho, não nos escape um qualquer detalhe... 

 

“Não pode haver no mundo coisa mais bela do que o vale do Pinhão, quando estas 

primeiras tintas do Outono o visitam. A gente olha de cima, e não está mais na Terra. Debruça-se 

sobre um abismo de cor, ao fim do qual dois rios se bebem com sede um do outro. Mas não há uma 
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linha decente a dizer isto, não existe uma lenda a almofadar tanta beleza, nunca um poeta passou por 

aqui com uma lira na mão.”
10

 

 

Lendo este belíssimo texto-pintura,  perguntamos: 

Não passou? ― Nunca um poeta passou por aqui‖?  

Não se deixou possuir por essa BELEZA, só oferecida a quem a olha e a sente? 

Não a disse, tentando esconjurar a maldição de que só quem a contempla, aqui, no ―vale do 

Pinhão, a conhece?  

As ―tintas‖ do Outono... os ocres, os amarelos, os vermelhos. As cores de um renascimento 

que resplandece antes de se esconder, adormecido nos braços parados e nus das videiras, entregues, 

então, ao frio, à chuva, à neve ao sincelo, aos cinzentos-cor-de-terra e brancos... 

Desde quando essa BELEZA? 

Desde quando as cepas no Douro e no território que havia de ser Portugal? 

 

Desde os Romanos? 
11

 

Trazidas pelos Romanos? 

O vinho foi cantado por grandes poetas, Vergílio, Horácio, Plínio. 

Catão explica detalhadamente como plantar, cuidar e cultivar a videira, bem como a 

elaboração do vinho romano. 
12

 

Galeno, médico de Marco Aurélio, escreveu um tratado sobre o uso de preparações à base de 

vinho e ervas, usado como antídoto para venenos. Nele são feitas detalhadas considerações sobre 

vinhos, como devem ser guardados e envelhecidos.
13

 

 

 Vestígios arqueológicos (moedas com efígies de imperadores encontrados na Quinta do 

Torrão, uma estátua feminina, hoje exposta no Museu de Lamego, tijolos ou alicerces de granito 

postos à luz do dia, nos saibramentos para replantio da vinha), notícias da venda de vinhos nas feiras 

romanas de Lamego, a protecção dada pelo imperador Domiciano (séc. I a.C.) atestam a sua presença, 

no Douro. 

―A romanização da Península contribuiu para a modernização da cultura da vinha com a 

introdução de novas variedades e com o aperfeiçoamento de certas técnicas de cultivo, 

designadamente da poda. Nesta época, a sua cultura teve um desenvolvimento considerável, dada a 

necessidade de se enviar frequentemente vinho para Roma, onde o consumo aumentava e a produção 

própria não satisfazia a procura.‖ 
14

  

 

Mas terão vindo mais cedo? 

Recuemos no tempo. 

 

Trazidas pelos Gregos? 
15

 

 

A mitologia grega faz diferentes alusões ao vinho. 

Um dos vários significados do Festival de Dionísio, na Antiga Grécia, em Atenas, era a 

evocação do grande dilúvio com que Zeus tinha castigado a raça humana. Só um casal sobreviveu. 

Seus filhos foram Orestheus, que teria plantado a 1ª vinha, e Amphicton, de quem Dionisios era amigo 

e a quem tudo, sobre o vinho, teria ensinado... 
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O seu uso é atestado em Homero. É com vinho que Ulisses embriaga o Cíclope, passo 

importante na estratégia da sua fuga, é com vinho que, a acreditar na lenda da fundação de Lisboa, o 

mesmo Ulisses brinda à fundação da nova cidade. 

 

Em Portugal, foi encontrada na Necrópole do Olival do Senhor dos Mártires, em Alcácer do 

Sal, uma kratera (recipiente onde os Gregos misturavam o vinho com água) de tipologia ática 

representando figuras vermelhas, datada do séc. IV a.C. 
16

 

 A primeira referência escrita, feita pelos Gregos, ao consumo desta bebida fermentada, no 

nosso território, é dada por Estrabão
 
 que observa que os habitantes do Noroeste da Península Ibérica 

já consumiam vinho.
17

 

 

Mais cedo ainda? 

Olhemos ainda mais para trás... 

 

Trazidas pelos Fenícios? 
18

 

 

Acreditam aqueles que sobre este assunto se debruçam que a vinha tenha chegado ao 

território, actualmente português, com os Fenícios, povo de grandes comerciantes marítimos. 

Penetrando, entre outros, pelos rios Guadiana, Sado e Douro, terão proporcionado, senão o primeiro 

contacto com as populações que aqui habitavam (a acreditar que os Tartéssios já o conheceriam e o 

teriam cultivado nos campos do Sado e do Tejo), o seu desenvolvimento em grande escala e terão sido 

eles, antes de nenhuns outros, a meter na terra pés de videira, na região da Régua e ao longo do Rio. 

Natural é que, vindos do Médio Oriente, das cidades de Tiro, Sídon e Biblos, tenham os 

Fenícios conhecido e comercializado videiras que, segundo se pensa, terão sido plantadas pela 

primeira vez bem perto das suas cidades, há milhares de anos atrás, em terras hoje pertencentes à 

Geórgia, Arménia e Turquia, mais precisamente entre os mares Negro e Cáspio e os maciços 

montanhosos do Cáucaso, do Ararat e do Taurus, no período final da Idade do Bronze (3500 a.C.), 

como atestam o testemunho de grainhas a que é atribuída essa datação, bem como vasos e gravuras ali 

encontrados. 

Estas referências arqueológicas não são acompanhadas por textos que tornariam precisa a 

data do início do plantio da espécie, dado que a sua origem é anterior à escrita. Sabemos, no entanto, 

que a sua produção (plantio e fermentação do suco) só podem ter ocorrido com a sedentarização. 

Qualquer planta requer tempo e cuidados para frutificar e fermentar. 

Diferentes culturas da Antiguidade narram o seu aparecimento de diversas formas, quer no 

que toca à origem do seu plantio, quer à sua fermentação. Entre elas fixemo-nos em duas: 

 

1ª - ―Noé, homem da terra,  labutou  e plantou um vinhedo‖, podemos ler na Bíblia, Antigo 

Testamento.‖
19

   

 

 ―Em conformidade com as pesquisas arqueológicas, a própria Bíblia consagra como 

nascedouro da videira as encostas do Monte Ararat, em plena Arménia, onde Noé  começou a cultivar 

a terra, plantou vinha, fez o vinho e embriagou-se. 

Da Arménia propagou-se o cultivo da videira, inicialmente por todo o Oriente Médio e Ásia 

Menor (Crescente Fértil), Península Balcânica, Síria, Egipto e, posteriormente, a todo o 

Mediterrâneo.‖ 
20
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2ª - Conta-se que o rei Djemchild viu uma grande ave a ser atacada por uma serpente. 

Obedecendo a uma ordem sua, esta foi prontamente morta por uma flecha certeira de um dos seus 

homens. O agradecimento não se fez tardar: a ave salva depositou aos pés do rei sementes que, 

enterradas, vieram dar origem a uma bonita planta. Agradava ao rei o sumo desses frutos, que 

consumia com frequência. Mas um dia, uma parte dele ficou esquecida num recipiente. Uma das 

favoritas do rei, desejando dar-se a morte, bebeu. Dormiu, acordou curada da tristeza, feliz. Sabedor 

do acontecido, o soberano promoveu a bebida, dando-lhe o nome de remédio do rei (Darou-é-Shah). 

Mais tarde, a vinha foi plantada por um dos descendentes, Cambises, à volta de Persepólis, 

cidade por ele fundada. 

 

Em Portugal, e no Douro, existem hoje sábios e experimentados enólogos que exercem o seu 

mister com empenho e com paixão. Ensinam-nos que o bom vinho começa nas videiras, nos trabalhos 

de todos os dias... 

 

Antes de sairmos do Pinhão, tomemos tempo de tomar o comboio que nos mostre o 

deslumbramento dos vinhedos ou, pelo menos, de chegarmos à estação. Impossível é não estacarmos 

diante dos azulejos de J. Oliveira, de fabrico da Cerâmica da Aleluia. Verdadeira Banda Desenhada 

Histórica do Douro Vinhateiro, hoje desaparecido,
21

 fixam momentos da vindima. Mulheres curvadas, 

diante das cepas, homens que caminham, penosamente, com cestos às costas, repletos de cachos 

cortados, que as vindimadeiras vão transferindo, das suas cestinhas para os grandes cestos 

vindimadeiros. 

 Museu a céu aberto da faina das uvas, do trabalho das Gentes de quem não guardamos 

muitas vezes o nome, mas que são, eles também, verdadeiros Senhores do Douro, porque tudo do seu 

esforço dependeu ―de croças e tesouras na mão ou arregaçados nos lagares ou de vindimadeiros às 

costas‖.
22

 Dos que labutam nas vinhas, dos que  fazem o vinho nos lagares e dos que o transportam em 

pipas pesadas, nesses barcos tão especiais que são os barcos rabelos. 

 

“À proa de um navio de penedos, 

A navegar num mar de mosto, 

Capitão no seu posto 

De comando, S. Leonardo vai sulcando 

As ondas 

Da eternidade 

Sem pressa de chegar ao seu destino 

(...) 

É lentamente que o rabelo avança 

Debaixo dos seus pés de marinheiro. 

E cada hora a mais gasta no caminho 

É um sorvo a mais de cheiro a terra e a rosmaninho.‖ 
23
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3 - S. LEONARDO DE GALAFURA, o Miradoiro da Beleza Absoluta 

 

“O Doiro sublimado. O prodígio de uma paisagem que deixa de o ser à força de se 

desmedir. Não é um panorama que os olhos contemplam: é um excesso de natureza. Socalcos que são 

passados de homens titânicos a subir as encostas, volumes, cores e modulações que nenhum escultor 

pintou ou músico pode traduzir, horizontes dilatados para além dos limiares plausíveis de visão. Um 

universo virginal, como se tivesse acabado de nascer, e já eterno pela harmonia, pela serenidade, 

pelo silêncio que nem o rio se atreve a quebrar, ora a sumir-se furtivo por detrás dos montes, ora 

pasmado lá no fundo a reflectir o seu próprio assombro. Um poema geológico. A BELEZA 

ABSOLUTA‖
24

 

 

―(...) volumes, cores e modulações‖ que se conjugam com o cheiro da terra e da vegetação 

que, espontaneamente desabrochada, fazem nascer, em harmonia, na Natureza e no Homem, a 

ambicionada Paz. 

 

Rio de oiro, Doiro, dizia Miguel Torga...assim diziam os Antigos, assim o vemos nós, numa 

tonalidade quase irreal de ouro velho, condizente com os tons amarelos, ocres e castanhos das vinhas 

no Outono ou fazendo sobressair o amarelo vivo das mimosas que para ele se debruçam e o namoram, 

no princípio da Primavera.  

 

A Cor. 

Rio...Barrento? Doirado? De oiro? 

 

Os velhos nomes podem arrastar consigo velhas realidades. 

 

Atentemos nestas pequenas lendas: 

 

∙1ª - Mirra é uma moura encantada, que vive numa gruta ou mina do maciço rochoso em que 

assenta a ermida de S. Leonardo. Durante o dia passeia-se invisível pelo matagal; à noite recolhe-se na 

gruta que é guardada por dois dragões (monstruosos lagartos), que habitam escondidos na montanha. 

Dias e noites, espera o homem que ouse, no primeiro dia de Janeiro, à meia noite, à luz do luar, matar, 

em luta leal, os dragões  que defendem a passagem para o seu fabuloso palácio, todo forrado a ouro. 

Aparecerá, então, D. Mirra, metamorfoseada em descomunal cobra e beijá-lo-á. Nesse momento, se a 

valentia do herói for maior que o seu medo, o encanto será quebrado e a princesa D. Mirra aparecerá 

em toda a sua beleza. 

 

∙2ª - Certo homem ia para uns armazéns que existiam para os lados de S. Leonardo de 

Galafura. Ao dar meia noite, viu estendida ao luar uma manta coberta de figos e meteu-os no bolso. Já 

no armazém, para acompanhar um copo, tirou os figos e sairam-lhe umas tantas moedas de ouro. 

Ouviu, então, uma voz: 

- Os figos eram moedas de ouro que D. Mirra te destinava… 

 

Observemos agora os seguintes achados arqueológicos: 

 

∙No chamado cemitério mouro, foi encontrada uma moeda romana com o rosto identificado 

como sendo de Agripina. 

 

∙No monte de S. Leonardo, existem vários poços, alguns deles muito profundos, que seriam 

destinados à extracção de minérios.  
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. Em S. Martinho de Anta, exames feitos pelo Dr. Rui Serpa Pinto a uma moeda de origem 

grega revelaram tratar-se de um duplo – stater a que atribuiram a datação de fins do séc. IV a.C. 

 

. Ainda em S. Martinho de Anta, uma arrecada em ouro, com estrutura de lúnula oca, 

apêndice triangular e sistema duplo de suspensão, possivelmente de confecção fenícia. 

 

Mouros, Romanos, Gregos, Fenícios... e outros. Gente de barcos, de paz, de comércio, ou de 

luta, de conquista. Tantos Povos chegaram até nós numa relação de paz e de comércio, de luta e de 

domínio. Procuraram-nos. Deixaram filhos, barcos de proa levantada, moliceiros (rabelos?), tradições, 

crenças, maneiras de salgar o peixe, templos e monumentos, inscrições em pedras, palavras, música... 

E um mosaico de tesselas diferentes foi-se formando. Nós, e a nossa Terra, somos esse mosaico. 

Procuraram-nos. Guardamos, dentro de nós, bens cuja herança muitas vezes não sabemos identificar, 

mas que vive em nós e nos pertence. 

E voltemos aos Fenícios. Uma vez mais, aos Fenícios,  

Povo de viajantes, de comerciantes, de exímios marinheiros, corriam águas, desembarcavam, 

procurando matérias primas e metais que, muitas vezes, trocavam por produtos confeccionados, 

suprindo, assim, pelo trabalho de mãos, o que o seu próprio solo e sub-solo lhes negava.  

 

Terão sido eles a trazer as vinhas para a Península Ibérica?  

Será realmente trabalho fenício aquele que a arrecada de S. Martinho patenteia? 

Então muitas perguntas teriam que ser feitas: 

Teriam os Fenícios procurado ouro em Portugal? 

Em minas? 

As lendas contadas na região reportar-se-iam à existência real de ouro, de minas de ouro? 

Nas areias dos rios? 

O rio Douro ou Doiro, como lhe chama Torga, teria em si uma referência herdada, 

antiquíssima, a palhetas de ouro misturadas nas suas areias? 

 

S. Leonardo de GALAFURA 

Galafura, Afurada, Furadouro... 

Este elemento (fura), em tantos topónimos, de onde nos virá? 

 

João dos Santos e Luciano Cordeiro, na sua obra Ethiopia Oriental, referem a região do ouro, 

as terras de Fura, procuradas pelo rei Salomão: 

―O que se deve entender, em ir e vir a frota de Salomão a esta costa da Ethiopia buscar ouro 

de Fura, pois também levava pedras preciosas, madeira para o Templo, bogios e pavões, como conta 

alguns lugares da Escritura 
25

 as quaes cousas todas se acham n’esta costa, como são pérolas finas, (...) 

E quanto aos pavões, posto que eu os não visse nestas terras marítimas, contudo, não devem faltar pela 

terra dentro, porque alguns cafres d’ella tenho visto com penachos na cabeça de pennas muito 

conhecidas. Pois bogios são infinitos em toda esta costa da Ethiopia, de castas mui differentes. Já no 

ouro não falo, porque há grande cópia delle em todo o território de Fura. (...) Assim, todas estas 

confrontações parece que provam ser esta a terra de Fura, a verdadeira região de Ofir (...) O que 

também se pode confirmar com o texto da Sagrada Escritura 
26

  onde diz que Salomão enviava as suas 

naus à procura de ouro, a qual região entendem os Gregos por África, onde estão as minas de Fura, de 

que vou falando. Esta opinião segue Raphael Volaterrano, dizendo que muitos tiveram para si que Ofir 

                                                 
25

 I Reis—10:22 

O Rei Salomão tinha no mar navios de Társis, que acompanhavam a frota de Hirão, (rei de Tiro na Fenícia). De três em três 

anos, a frota de Társis trazia ouro, prata, marfim, macacos e pavões. 
26

I Reis—9:26,27,28  

Salomão equipou uma frota em Asiongaber, perto de Ailat, na praia do Mar Vermelho, na Terra de Edom. Hirão (Rei de 

Tiro) mandou os seus próprios servos, nessa frota de marinheiros experimentados em náutica, para ajudar os homens de 

Salomão; foram a Ofir, de onde trouxeram quatrocentos talentos de ouro, e os apresentaram ao Rei Salomão. 
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era uma parte da Ethiopia, situada no mar de Sofala. Isto mesmo afirma Ludovico Veneto, no tratado 

que fez da sua navegação.‖ 
27

 

  

 

Terra de Fura, verdadeira região de Ofir... na África Oriental? Na Etiópia? 

Incertas as localizações de Fura, de Ofir, de Társis...muitas hipóteses há longos anos têm sido 

postas, que as situam desde o Mediterâneo à África, à India, até à América. Muitas conjecturas ainda 

afastadas de certezas... 

Talvez, dos estudos feitos, e tantos têm sido, possamos fixar-nos na conexão de todas estas 

palavras (Fura, Ofir, Társis) com o ouro. 

Talvez possamos admitir que se referem a diferentes lugares, com o decorrer do tempo... mas 

todos eles ligados à obtenção do ouro. 
28

 

Em tempos, bem para lá da nossa memória, teria sido o nosso território procurado por 

homens que conheciam minas, que joeiravam areias dos rios. Também na nossa região. Também no 

Douro. Especialmente no Douro. Faria então sentido que, justamente no Porto, na Foz, na foz do rio 

Douro exista ainda hoje a Afurada, em frente do Lordelo do Ouro.  

Rio de areias de ouro, rio emprestando as suas águas ao transporte de ouro, recolhido em 

grutas ou minas, ou apenas rio barrento, o Doiro corre com o seu ―doirado caudal‖, passando, mas 

prendendo-nos às aguas e às terras,  aos vinhedos e às escarpas que, em caminhos, fragas ou 

miradoiros, aprendemos a contemplar, sentindo em nós o olhar de Torga, esse outro miradoiro, aquele 

em que melhor nos é dado entender num todo maciço, água e terra, bichos e homens. O reino de Nero, 

de Maria Lionça e do Senhor Padre Gusmão. Olhando, sentindo esse todo, conhecendo-o, é a nós que 

melhor conhecemos. 

 

Nas palavras de Sophia, “Torga é um poeta em que um país se diz. Um poeta de pura 

fidelidade a um povo e a uma terra (...)” 
29

 

Um poeta de pura fidelidade a si próprio. 

                 

                “Temos todos um rio na lembrança 

  E alguns é um rio inteiro a sua vida‖.
30

 

  

 

 

Caeiro, Dora, Fevereiro de 2011 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27

 Santos, dos Santos, Cordeiro Luciano—Ethiopia Oriental, Vol.I 
28

 Não temos, nós na nossa costa minhota, Ofir, palavra de etimologa difícil de explicar, e situada não longe de Viana do 

Castelo, das arrecadas de ouro.  
29

 "Torga, os homens e a terra", Boletim da Secretaria de Estado da Cultura, Dezembro, 1976.  
30

 Torga, Miguel – Diário IV 


