
Portugal



Portugal
Uma viagem fotográfica por A photographic journey by

Jorge Coelho Ferreira



Portugal

Jorge Coelho Ferreira

Tradução António Chagas Dias

Revisão do Inglês Jennifer Bain

Design e paginação João Ribeiro Soares

Tratamento de imagem Jorge Coelho Ferreira e João Ribeiro Soares

Pré-impressão, impressão e acabamento SIG – Sociedade Industrial Gráfica

Tiragem 1000 exemplares

Lisboa, Novembro de 2018

ISBN 978-989-99479-4-8

Depósito Legal 448860/18

Sumário Contents
Introdução Introduction 7

1
E se Alfama desembocasse na Ribeira ? 10
What if Alfama flowed into the Ribeira ? 12

2
Arte urbana Street art 49

3
Por onde vai a Nau Catrineta 86

To where does the Nau Catrineta sail 88

4
Que resta da silhueta virada para o mar 114

What remains of the silhouette facing the sea 115

Agradecimentos Acknowledgments 175



7

Introdução
Promosoft, EXICTOS e por fim, Asseco PST.

Este foi um percurso que tive o enorme prazer de 
acompanhar pelos vários países onde a Asseco PST 
tem clientes e que terminamos com Portugal. Da 
forma como quase todos conhecemos Portugal, este 
livro torna-se pequeno mas, ainda assim, dei relevo às 
nossas duas cidades principais, percorri as regiões do 
continente e passei pela costa, desde Caminha até Vila 
Real de Santo António. E por estar a ganhar importân-
cia pelo país inteiro, pelos turistas nacionais e estran-
geiros e pelos artistas, destaquei a arte urbana.

Não quero terminar sem deixar um especial agra-
decimento ao Daniel Araújo pelo apoio sempre dado a 
este projecto e ao meu mentor, Luís Sá Couto.

Jorge Coelho Ferreira

Introduction
Promosoft, EXICTOS, and finally, Asseco PST.

This was a journey that I had the pleasure to follow, 
through the several countries where Asseco PST has cli-
ents, and that ends in Portugal. Due to how well we know 
Portugal, this book becomes small, but nevertheless I 
highlighted our two major cities, I ran across the regions 
of the mainland, and traveled the coast from Caminha to 
Vila Real de Santo António. And due to its growing im-
portance all over the country, given by both national and 
foreign tourists and by artists, I emphasised urban art.

Before ending, I want to give my special thanks to 
Daniel Araújo for his constant support to this project, 
and to my mentor, Luís Sá Couto. 

Jorge Coelho Ferreira
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E se um dia se entendessem, seria um país perfeito. 
Mas não. Se há ódio em Alfama, há de haver amor na 
Ribeira; se o Tejo se empertiga, o Douro logo se curva; 
quando em Vandoma o negócio floresce, a coisa morre 
na feira da Ladra. Arrufos das cidades maiores de um 
pequeno país. As duas não ocupam mais do que 150 
Km2, um pequeníssimo quintal nos mais de 92 000 
Km2, a área do país. No entanto, naquele pequeno 
espaço movem-se quase metade das suas gentes. 
Escorre-lhes o humor deste povo que, de repente, 
sôfrego, desceu vertiginosamente do interior, sufocou e 
transformou a cidade. Talvez por isso são tão iguais, na 
soberba como na modéstia e na criatividade. 

Mas seria de facto uma tragédia se Alfama desembo-
casse na Ribeira, ou se o passeio das Cardosas termi-
nasse no Rossio? Falemos primeiro do Porto, para con-
trariar essa ordem contestada por uns e defendida por 
outros. Fixemo-nos na Sé, onde Vandoma, o nome da 
padroeira e da primeira porta da cidade foi assimilado 
também numa feira. E o que de diferente se vende na 
de Vandoma que não compre na Ladra? Se Vandoma, 
nome da padroeira do Porto, se protege na Sé, a feira 
da Ladra tem o amparo de Santa Engrácia, S. Vicente 
de Fora e estende-se no Campo de Santa Clara. 

E será difícil imaginar Lisboa, “a menina descalça e 
leve”, contagiante, popular, feminina, de Eugénio de 
Andrade descer “o velho casario que se estende até ao 
mar”, do Porto de Carlos Tê.

Quem vê o rio, “junto à serra do pilar”, abraçado 
pela muralha Fernandina, dá de caras com a catedral 
olhando de soslaio, uma outra igreja, a de S. Francisco, 
parte do antigo Mosteiro colado à igreja da Venerável 
Ordem Terceira. É a sã convivência do românico com o 
gótico e já agora com o barroco que deu àquela igreja 
o brilho resplandecente da talha dourada. Apesar da 

guerra que meteu Papa e bula, para que a igreja de S. 
Francisco ali se construísse o românico e gótico, sem-
pre conviveram bem, mesmo no interior da catedral. 

Ora, a velha Sé foi provavelmente testemunha da 
eloquente palestra do bispo do Porto, Pedro Pitões aos 
Cruzados que conquistaram Lisboa. Pedro Pitões que 
acabou por dar nome à Torre da Cidade, casa medieval 
plantada junto ao Paço Episcopal. Sé que, muito depois 
da demanda, se apaixonou pelo sul. Não por Lisboa, 
mas pela Toscana (Itália) ou por quem de lá veio. 
Nicolau Nasoni tocou-lhe fundo, juntou ao românico e 
ao gótico o barroco, e que linda ficou. De resto, em que 
é que o grande Nasoni não mexeu? Passeou-se pelo 
Porto, semeou os Clérigos, fez crescer o Paço Episco-
pal, cultivou a Cadeia do Tribunal da Relação, plantou 
o Palácio do Freixo, a Igreja do Carmo e muito, muito 
mais. Um bom e aconselhável roteiro do Porto seria 
seguir-lhe o rasto.

Viajemos agora para Lisboa à boleia dos cruzados. 
A velha Lisboa, que à época e aos olhos de Ibne Saíde 
Al-Maghribi, o geógrafo, historiador e poeta do século 
XIII, mais parece a “noiva na sua alcova nupcial”, não 
seria muito diferente do velho casario, pintado de bran-
co e verde, a cor do profeta. Em vez da Sé do Porto, a 
de Lisboa, mais o Castelo, mais a igreja de S. Vicente de 
Fora, tudo igualmente abraçado, pela velha muralha 
muçulmana. Mais tarde, num abraço maior, a muralha 
Fernandina abria-se nas portas de Santa Catarina, en-
tre a igreja da Encarnação e a do Loreto, para o agora 
Largo Camões, que foi primeiro propriedade do Mestre 
Guedelha, físico real do século XV, e onde mais tarde foi 
construído o palácio dos marqueses Marialvas, des-
truído pelo terramoto, que apagou também parte do 
gótico do Carmo. Mais acima o barroco no interior da 
igreja de S. Roque.

Mas, serão os jacarandás de Lisboa, que Eugénio de 
Andrade releva, diferentes dos jacarandás do Porto? 
Talvez, de um lilás mais carregado. O Porto segura me-
lhor as suas sombras. A menina descalça e leve, agora, 
com “algumas rugas finas a espreitar-lhe os olhos” ou a 
noiva de Ibne Saíde, vista do Tejo pela Sophia de Mello 
Breyner, é um “corpo amontoado de colinas” que oscila 
“como uma grande barca”, num mar que se alarga a 
Oriente. 

E quem mais poderia descer as escadas além da me-
nina de Eugénio? Talvez o jovem Fernão Mendes Pinto. 
Mas não seria difícil imaginá-lo nas ruelas da velha 
Lisboa, como vê-lo calcorrear as ruelas do Porto me-
dieval. Até porque, por essa altura, o Oriente estava tão 
perto das ruelas do Porto como das ruelas de Lisboa. 

Há, porém, uma outra Lisboa, burocrática, Pomba-
lina, imponente, desenhada a régua e esquadro, mas 
arejada de noite pela brisa do Tejo. E por acaso a brisa 
do Douro que se escapa da Ribeira não encontrará 
campo aberto nos Aliados para arejo da cidade. 

Como nos avisa Sophia: “Porque nasci no Porto/ sei 
o nome/ Das flores e das árvores/ E não escapo a um 
certo bairrismo. /Mas escapei ao provincianismo da 
capital.

Humberto Costa

E se Alfama desembocasse na Ribeira?
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And if one day they could get along, this would be a 
perfect country. But that does not happen. If there is 
hate in Alfama, there will be love in Ribeira; if the Tejo 
struts, the Douro will bow its head; when business grows 
in Vandoma, the Feira da Ladra (Lisbon’s flea market) 
falters. Quarrels between the larger cities of a small 
country. Together, both cities don’t occupy more than 
150 Km2, the smallest of backyards compared to the 
total area of the country which surpasses 92 000 Km2. 
And yet, that small space holds more than half of its 
people. Through them flows the mood of this people 
who, suddenly, frantically, flooded in from the country-
side, suffocating and transforming the cities. Maybe 
this is why they are so similar, in arrogance as well as in 
modesty and creativity. 

But would it actually be a tragedy if Alfama flowed 
into the Ribeira, or if the Cardosas boulevard ended in 
Rossio? We shall start with Oporto, in order to coun-
ter what is disputed by some and defended by others. 
Let’s focus on the Sé, where Vandoma, the name of the 
patron saint and of the first city door, was also given to 
a market. And what is sold in the Vandoma that cannot 
be bought in Feira da Ladra? If Vandoma, the name of 
the patroness of Oporto, is protected by the Sé, the Feira 
da Ladra is sustained by Santa Engrácia, São Vicente de 
Fora, and extends on to Campo de Santa Clara. 

And it would be difficult to picture Lisbon, “the bare-
footed and gentle girl”, catchy, popular and feminine, as 
sung by Eugénio de Andrade, coming down through “the 
old houses that stretch to the sea” in Carlos Tê’s Oporto.

Whoever stares at the river, “by the mountains of Pi-
lar”, embraced by the Fernandine wall, finds themselves 
at the cathedral glancing into another church beside it, 
S. Francisco’s, part of the ancient Monastery next to the 
church of the Venerable Third Order. It is the healthy 

coexistence of Romanic with Gothic and also with Ba-
roque, that gave that church the dazzling shine of gilded 
wood. Despite the war where Pope and the papal bull 
intervened to build the S. Francisco church, Romanic and 
Gothic always lived together harmoniously, even inside 
the cathedral. 

Now, the old Sé probably witnessed the eloquent 
speech by Oporto’s bishop, Pedro Pitões, to the Crusad-
ers who conquered Lisbon. Pedro Pitões eventually gave 
his name to the City Tower, a medieval house erected 
next to the Episcopal Palace. The same Sé that, a long 
time after that quest, fell in love with the south. Not 
with Lisbon, but with Tuscany (Italy), or with someone 
who came from there. Nicolau Nasoni touched it deeply, 
joined Baroque to Romanic and Gothic, and made it 
beautiful. Besides, what did the great Nasoni leave 
untouched? He strolled through Oporto, sowed the 
Clérigos, grew the Episcopal Palace, cultivated the Jail 
of the Tribunal da Relação, planted the Freixo Palace, 
the Carmo Church, and much more. A good and recom-
mended road map for Oporto would be to follow his trail.

Let us now ride with the Crusaders and travel to 
Lisbon. The old Lisbon, that at the time looked through 
the eyes of Ibne Saíde Al-Maghribi, the 13th century 
geographer, historian and poet, like a “bride in her wed-
ding chamber”, would not be that different from the old 
houses painted in white and green, the prophet’s colour. 
Instead of Oporto’s Sé, we have Lisbon’s, and the Castle 
and S. Vicente de Fora’s church, all equally embraced by 
the old Muslim wall. Later still, in an even larger em-
brace, the Fernandine wall would open at Santa Cata-
rina’s gates between the churches of Encarnação and 
Loreto, to Camões Square as it is now known and which 
was initially the property of Master Guedelha, royal 
physicist of the 15th century, where the palace of the 

Marialva marquises was later built then destroyed by the 
earthquake that also erased a part of the gothic Carmo 
convent. A bit higher up, Baroque inside S. Roque’s 
church.

But are the Lisbon jacarandas, noted by Eugénio de 
Andrade, different from the Oporto jacarandas? Maybe 
of a darker lilac. Oporto holds its shadows in a better 
way. The barefooted and gentle girl, now with “some 
thin wrinkles appearing round her eyes”, or Ibne Saíde’s 
bride, seen from the Tejo by Sophia de Mello Breyner, is 
a “body made of hills” that sways “like a great boat”, in a 
sea that widens to the Orient. 

And who else could come down the stairs, besides 
Eugénio’s little girl? Maybe a young Fernão Mendes 
Pinto. But it would not be difficult to picture him in the 
side streets of old Lisbon, or to see him treading the side 
streets of medieval Oporto. In part because, at that time, 
the Orient was as close to the Oporto side streets as to 
the Lisbon side streets. 

There is, however, another Lisbon, bureaucratic, Pom-
baline, imposing, drawn with ruler and set square, but 
aired by the Tagus breeze by night. And if by any chance 
the Douro breeze escapes from the Ribeira, it will not 
find an open field in Aliados to air the city. 

As Sophia warns us: “Because I was born in Oporto / 
I know the names / of flowers and trees / And I am not 
immune to a certain parochialism. / But I evaded the 
provincialism of the capital.”

Humberto Costa

What if Alfama flowed into the Ribeira?
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Arte urbana
Uma cidade é um museu a céu aberto.

Um museu a céu aberto é o mais democrático dos 
espaços de arte. O mais democrático dos espaços de 
arte é o que permite que qualquer um possa criar e 
qualquer um possa apreciar.

Chama-se Arte Urbana.

Cláudia Marques Santos

Street art
A city is an open air museum.

An open air museum is the most democratic form of 
art space. The most democratic form of art space is the 
one that allows anybody to create and anybody to ap-
preciate.

This is called Urban Art.

Cláudia Marques Santos
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Esta costa portuguesa, de areia e mar, é uma Nau 
Catrineta rendilhada na espuma, projetada no Atlân-
tico, fundeada em caniços e sempre disposta a partir, 
por vezes na aventura, outras no desespero, de esquife 
como fortuna, mais vezes que de ventura. Mas também 
há, neste diário de Catrineta, as breves glórias que de 
tão breves e eternas parecem congeladas.

Embarquemos então sem demora na Nau Catrineta 
que Garrett eternizou e Fausto cantou. Tão ligeira a içar 
velas, como apressada a amainar, tão depressa navega 
à bolina como confia no vai e vem das voltas do mar. 

Levantemos ferros em Caminha, na foz de um Minho, 
o rio azul que ali está como primeiro recorte deste peda-
ço ibérico e que abraça, primeiro a ilha dos amores, de-
pois o grande monte fronteiriço, antes mesmo que o mar 
o engula. Acima, acima, gajeiro, que nos dizem os teus 
olhos do alto do mastro real, sabendo nós que vês terras 
de Espanha e praias de Portugal? Um povo que embar-
cou responde-nos, em tempos para o Brasil, fugindo à 
indigência, mas, como diz Torga, ainda assim “a morrer 
de saudades e a sonhar o regresso da aventura com 
uma pequena reforma”. Por cá ficou a rotina dos dias 
num vaivém de incertezas, procurando alento no mar. 
E, nesse propósito, este mesmo povo, lembra-nos Torga, 
“terá de arrastar um destino próprio, a fazer milagres 
da pobreza do chão, das vogais da língua, do lirismo da 
alma”. Haverá idiossincrasias pois claro, mas não difere 
Caminha de Esposende, Apúlia da Póvoa, Matosinhos da 
Granja, Esmoriz do Furadouro, Vieira da Nazaré, o Bugio 
da Arrábida e por aí fora, passando a ilha do Pesseguei-
ro, e a Zambujeira e Odeceixe. Porque, como diz Torga 
“passada a foz do rio Minho, até a embocadura do Gua-
diana, é sempre Atlântico e praia aberta”, ressalvando, 
claro está, “um ou outro calhau que se interpõe (…) ali 
colocado para o mar se entreter a fazer som”.

Ancoremos agora a Nau Catrineta ao largo da Pe-
derneira e lancemos um olhar por toda aquela mancha 
branca de casario que desce até ao mar. A Virgem 
Negra, esculpida em madeira e que se venera desde 
in illo tempore, fica na história do lugar, do nome e da 
devoção das suas gentes. Como nos descreve Raúl 
Brandão, “passando a Pederneira, avista-se lá em 
baixo a branca Nazaré e o mar apertado num vasto 
semicírculo de montes verdes, que mergulham no azul 
os alicerces.” E quão fortes são esses alicerces, de pão 
e devoção. Dois mastros desta Nau Catrineta cheia de 
pescadores à beira da praia e de suas mulheres curva-
das pelo destino da espera, a desfiar sete saias, como 
um terço, no aperto do mar.

Passemos agora o Bugio, por lá passa a História Ca-
trineta. Aquele pedaço de terra que agora suporta um 
farol, outrora fora um Adamastor de areia onde todos 
temiam encalhar. Consta que Ulisses por lá passou e foi 
sempre um corrupio. Destemida, mas receosa, passou 
por lá a Caravela de Bartolomeu Dias, assim como, en-
galanada e ufana, regressou por lá a Nau de Vasco da 
Gama. Todo o corrupio que não mais parou, o Bugio 
espreitou e o Portinho da Arrábida também, onde a 
terra aconchega o mar, esconde-o num abraço e na 
sombra das escarpas da serra. Diz a lenda que o Porti-
nho foi porto-seguro para um ilustre mercador inglês, 
o lendário Hildebrando, que se ancorou, fugindo do 
naufrágio que lhe parecia marcar o destino. E decidiu 
dar vida à devoção e a uma ermida, mais tarde trans-
formada em refúgio espiritual de franciscanos. Da baía, 
ensombrada pelas escarpas da serra, tem tanto de bom 
refúgio como de má surpresa. Daí as fortalezas qui-
nhentistas, cautelas às investidas da pirataria. Agora 
são mais as pequenas embarcações, as aiolas assim 
se chamam, carregadas de choco e lulas que mais cru-

Por onde vai a Nau Catrineta
zam aqueles mares e gentes que, mal o sol aquece os 
dias, invadem as nesgas de areia como formigas, devo-
ção do corpo, ócio puro porque de praias riscadas pela 
quilha já falamos. De agora como disse Camões, “mu-
dam-se os tempos mudam-se as vontades”.

Viremos a proa a Sagres para falar de um Portugal 
refletido na simbólica fortaleza, que Torga nos revela 
tão bem: “Longe da astúcia minhota, da agressividade 
transmontana, da mesquinhez beiroa, da arrogân-
cia alentejana, nenhum outro sítio tão azado para o 
português iniciar quotidianamente a grande façanha 
de renovação interior”. A Nau Catrineta que ali parou e 
devia continuar.

Humberto Costa
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This Portuguese coast, all sand and sea, is a Nau 
Catrineta laced in foam, projected into the Atlantic, 
anchored in reeds and always eager to leave, sometimes 
for adventure, other times in despair, more seldom as 
luck than bliss. But this Catrineta journal also includes 
brief glories,  both so brief and eternal that they appear 
frozen.

Let us embark with no delay in the Nau Catrineta, 
immortalised by Garrett and sung about by Fausto. As 
swift when hoisting the sails as it is quick to letting up, so 
quickly it will close-haul trusting the coming and going 
of the waves. 

We will lift our anchor in Caminha, at the mouth of 
the Minho, the blue river that appears as the first cut in 
this Iberian land, and which embraces first the island of 
loves, after that the big hill on the border, just before 
the sea swallows it. Up, up, topsail man, what do your 
eyes see from the top of the main mast, when we know 
that you see Spanish lands and Portugal’s beaches? 
We’re answered by a people that has sailed to Brazil 
in the past to escape poverty, but - as Torga says - still 
“dying from saudade and dreaming of returning from 
the adventure with a small pension”. Here remained the 
daily rut, a see-saw of uncertainty, looking to the sea for 
encouragement. And in that context, we’re reminded by 
Torga that this same people “will have to drag its own 
fate, turning into miracles the poverty of the ground, the 
vowels of the language, the lyricism of the soul”. There 
will certainly be differences, but Caminha does not differ 
from Esposende, or Apúlia from Póvoa, Matosinhos from 
Granja, Esmoriz from Furadouro, Vieira from Nazaré, the 
Bugio from Arrábida and so forth, passing Pessegueiro’s 
island, and Zambujeira and Odeceixe. Because, as Torga 
says, “once the mouth of the Minho river is passed, until 
the mouth of the Guadiana, it is always the Atlantic and 

open beach”, except, of course, “a boulder or two that 
appears (…) placed there so the sea may amuse itself 
making sounds”.

Let us now drop Nau Catrineta’s anchor off the 
Pederneira coast, and let us look at the white smudge 
of houses that come down to the sea. The Black Virgin, 
carved in wood and worshipped in illo tempore, remains 
in the history of the place, the name and the devotion 
of its people. As Raúl Brandão describes, “after the 
Pederneira, we sight white Nazaré and the rough sea in a 
vast semicircle of green mounds, that dive their founda-
tions into the blue.” And how strong these foundations 
are, made of bread and devotion. Two masts of this Nau 
Catrineta filled with fishermen by the beach, and of their 
wives, bowed by the fate of the waiting, unravelling 
seven skirts like a rosary in the roughness of the sea.

Let us pass the Bugio, where the Catrineta story 
unfolds. That bit of land now boasting a lighthouse was 
once a sandy Adamastor where everyone feared com-
ing aground. It is said that Ulysses passed by there, 
always in rush. Careless, but fearful, the Caravela that 
Bartolomeu Dias sailed also passed by there, and so did 
the Vasco da Gama Nau, all dressed up and proud. All 
that rushing never ceased; we’ve seen the Bugio and 
also Portinho da Arrábida, where the land snuggles 
into the sea, hides it in an embrace in the shadow of 
the cliffs. The legend says that Portinho served as the 
safe harbour for a distinguished English merchant, the 
fabled Hildebrand, who anchored there, escaping from 
the shipwreck that seemed to seal his fate. He decided 
to devote his life to a chapel, later turned into a spiritual 
sanctuary for the Franciscans. The bay, shadowed by the 
cliffs, is both a good refuge and a bad surprise. Hence 
the fortresses from the 16th century, insurance against 
piracy attacks. Nowadays, the sea is mainly crossed by 

To where does the Nau Catrineta sail
small boats called aiolas carrying cuttlefish and squid, 
and by the people who, as soon as the sun heats the 
days, invade the strips of sand as if they were ants, devo-
tion of the body, pure leisure, because we have already 
spoken of beaches scratched by boat keels. As Camões 
said, “as the times change, so do the desires”.

Let’s turn the bow of our ship to Sagres and speak 
of a Portugal reflected in its symbolic fortress, so well 
revealed by Torga: “Far from the cunningness of Minho, 
the agressiveness of Trás-os-Montes, the pettiness of 
Beiras, and the arrogance of Alentejo, there is no other 
place as fated as this for the Portuguese to every day 
start the great feat of inner renewal”. The Nau Catrineta 
stopped right there but should go on. 

Humberto Costa
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O encanto do néon foi fazendo crescer a cidade e acan-
tonando o país. Era só mais um apelo que o estímulo 
sempre viveu ali entre o risco da aventura e a insupor-
tável penúria. Essoutro país foi perdendo cor, pateti-
camente abandonado, perdendo memória, ou largado 
para trás como despojos de uma existência distante. 
Sangrado, sempre sangrado. Sangrando em nome da 
fé, em nome do pão, na verdade qualquer apelo servia 
para fugir ao degredo de um condenado a viver onde 
“nunca Cristo rompeu as sandálias”, diria Aquilino.      

Por isso, as pontes foram sempre tentações muito 
fortes, mesmo quando o regresso era incerto e as 
muralhas intransponíveis. Afinal, que tentação teve 
sempre a outra margem, o outro lado? Talvez o inferno 
fosse este lado certo da margem. Como se justifica o 
paradoxo bem lembrado por Aquilino nas Terras do 
Demo: “Ser um cão tinhoso da plebe, curvar-se perante 
o rei, beijar o anel do bispo, segurar a espada do nobre 
e mesmo assim ter medo do inferno.” Talvez a resposta 
esteja na história de um povo para quem a aventura 
maior sempre foi ficar. 

À Ponte do Lima por exemplo, nunca faltaram razões 
para ser atravessada. Roma, que construiu sempre 
as suas pontes, deixou-nos esta, para mal dos nossos 
pecados, já que muitas das vezes a cruzaram em nome 
da penitência a caminho de Santiago. Mas atravessá-
-la teve sempre boas e más razões. D. Pedro I tentou 
evitar as piores e, por isso, mandou muralhar a entrada 
desta Vila a quem, dois séculos antes, D. Teresa já dera 
importância. Muito dessa vida medieval portuguesa 
passara por este Minho onde, e, não raras vezes, as 
muralhas substituíam as pontes. Em Guimarães, as mu-
ralhas não sustiveram ambições. Mas neste balanço de 
um país a caminho dos novecentos anos, está por saber 
se foram mais as pontes ou as muralhas construídas. 

Bem recentemente encurtaram-se distâncias, carre-
gando a bucólica memória da província com toneladas 
de betão. E foi assim que se sobrevoou o Corgo ou se 
furou o Marão. E para quê? Porventura carregou-se de 
felicidade e prebendas aos poucos que ali resistem? 
O Douro, por exemplo, que construiu bem cedo as suas 
muralhas, sulcando o solo, redesenhando paisagens, 
porque é que não segura as suas gentes? 

Aquele paraíso também foi sempre um inferno. A en-
costa penteada das vinhas, partilhada entre o xisto e o 
granito, seca-lhes o suor, transforma-o em mosto, que 
depois, escorre pelas curvas do rio. Por lá fica apenas 
o cansaço, o calor e o frio sem agasalho. 

O que se avista do Tejo, das Portas do Sol? Talvez 
as Lezírias dos Esteiros onde Soeiro pinta a miséria 
dos “garotos maltrapilhos” ou “dos homens que nunca 
foram meninos”.   

E que diferença há entre o mosto do Douro e o ouro, 
a prata ou a pirite das Minas de S. Domingos? O inferno 
é o mesmo. Pelo Guadiana desciam lingotes, pelo 
Douro as pipas, deixando para trás, o fogo pintado nas 
vinhas como nas margens do Guadiana.

Do Alentejo, que nos conta Saramago: da “figura 
grotesca” do João Mau-Tempo “de enxadão às costas, 
maior do que ele”, com apenas dez anos de idade, atra-
vessando a Ponte Cava, “noite ainda fechada (…) por 
sorte sua o caminho, para a herdade da Pedra Grande.”   

Percebemos agora o silêncio do país que fica para cá da 
silhueta virada para o mar. É que há sempre uma razão 
mais forte para ir quando não há nenhuma para ficar.

Henning Melber

The appeal of neon made the city grow and confined 
the country. This was just another call, as the stimulus 
was ever present, between the risk of adventure and the 
unbearable shortages. That other country began losing 
its colour, pathetically abandoned, losing its memory, 
or being left behind, spoil from a distant existence. 
Bleeding, always bleeding. Bleeding in the name of faith, 
in the name of bread, in fact any call would serve to 
escape the sentence of whoever was condemned to live 
where “Christ had never worn his sandals”, as Aquilino 
would say.      

This is why every bridge was always a strong tempta-
tion, even when there was no certainty of returning and 
the walls were insurmountable. After all, always another 
bank, another side? Hell was maybe on the right side. As 
the well-drawn paradox recalled by Aquilino in Terras 
do Demo justifies “To be the mangy dog of the plebs, to 
bow before the king, to kiss the bishop’s ring, to hold the 
nobleman’s sword and, even so, to fear hell.” Maybe the 
answer is in the story of a people for whom the greater 
adventure was always to stay. 

For instance, there were always reasons to cross the 
river Lima bridge. Rome, which always built her bridges, 
left us this bridge so we would repent our sins, since it was 
crossed many times in the name of penance on the way 
to Santiago. But this bridge has always been crossed for 
good and bad reasons. Dom Pedro the First tried to avoid 
the worst reasons and, due to that, ordered the walling 
of this Town, made important two centuries before by 
Dona Teresa. Much of Portuguese medieval life happened 
in this part of the Minho where, quite often, walls would 
replace bridges. In Guimarães, the walls could not sustain 
ambitions. But in the balance sheet of this country which 
is reaching nine hundred years of age, we still do not know 
whether more bridges or walls were built. 

Most recently, distances were shortened, loading the 
bucolic memory of the countryside with tonnes of con-
crete. And this is how the Corgo was overflown, or the 
Marão was pierced. And for what? Have the few that still 
linger there been showered with happiness and perqui-
sites? For instance, why is it that Douro, after the early 
building of its walls that rip up the earth and redraw the 
landscape, is not able to retain its people? 

That paradise had also always been a hell. The 
combed slope of the vineyards, shared by shale and 
granite, dries their sweat and changes it into the grape 
must that flows on the river bends. Only the exhaustion 
remains, the heat, and the cold with no warm clothing. 

What can we see from the Tejo, from the Portas do 
Sol? Maybe the Lezírias from Esteiros, where Soeiro 
depicts the misery of the “shabby boys” or of the “men 
who were never boys”.   

And what difference is there between the grape must 
from Douro and the gold, silver or pyrite from Minas de 
S. Domingos? It is the same hell. Down the Guadiana 
came the ingots, and down the Douro came the barrels, 
leaving behind the fiery colour of the vineyards as on the 
Guadiana banks.

From the Alentejo, who Saramago recalls: of the João 
Mau-Tempo’s “grotesque figure”, “carrying on his back a 
hoe, larger than him”, merely ten years old, crossing the 
Ponte Cava, “when the night was still dark (…) luckily on 
the way to Pedra Grande farm”.   

We now understand the silence of the country that 
remains behind the silhouette facing the sea. Because 
there is always a strong reason to leave when there is no 
reason to stay..

Henning Melber

Que resta da silhueta virada para o mar What remains of the silhouette facing the sea
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