
Chovia copiosamente nas serranias que bordeja-
vam o Cabrum. O ribeiro levava uma golada de
margem a margem escorrida das faldas amataga-

das de Montemuro. A tropa enfileirada de D. Hermígio Alboazar
desceu a serra e no vale quedou-se à procura de sítio para pas-
sar a ribeira a vau, mas tiveram de o tentar mais a montante, ainda
assim com a caudalosa corrente a dar pela barrigueira das mon-
tadas.

– Aqui passa-se, meu senhor! – gritou um dos quadrilhei-
ros a cavalo que, no meio da torrente, verificava os fundos. –
É pedregoso, mas firme! – ajuntou mergulhando a lança no re-
voltoso leito.

Dada ordem de travessia, foram atiradas cordas de um
lado ao outro, não fosse a força da corrente levar tudo água
abaixo. As carroças de apoio puxadas pelas mulas passaram
com dificuldade no meio da gritaria dos cocheiros. 

Vale do Douro

Último quartel 
do século X



– Iááááá!! Iáááá!!! Mulas de Belzebu! Força!! – berravam
estalando os chicotes. 

– Se os mouros aparecessem agora, nada se nos aprovei-
tava… – gritou Martim Gem estribado numa das carroças para
fazer contrapeso ao aperceber-se da confusão gerada pela tra-
vessia.

Uma delas teve de partir o eixo traseiro mesmo a meio
do percurso, mas lá conseguiu chegar de rojo à margem, mercê
do esforço hercúleo das bestas, da ajuda de alguns cavaleiros
da escolta e do incentivo dos chicotes. Depois, esfalfados, apea-
ram para dar descanso a animais e homens, analisar os estragos
e para reparar o carro. A matilha de batedores que sempre os
acompanhava, farejando, foi passar em sítio mais acima junto
a uma azenha abandonada pelos moiros e chegaram, língua de
fora, encharcados, sacudindo o pêlo. 

Haviam de arribar à Torre antes que se fizesse noite. A
região era inóspita, fora dos roteiros estabelecidos, perigosa
para peões e comboios de mercadorias. Tinham de se precaver
dos bandos de cavaleiros mercenários, pobres e marginais que,
apesar de mal armados enquanto não se concertavam para en-
grossar a hoste de um qualquer senhor, percorriam as regiões
emboscados, roubando aqui, violando ali, matando acolá. E
tinham de se cuidar, também, das alcateias de Inverno, sempre
prontas a atacar até a milícia mais guarnecida. Depois, encon-
travam-se numa recente zona de raia e, por isso mesmo, alvo
fácil e apetecível de assalto ou reinvestida dos mouros onde se
jogava a vida em recontros inevitáveis.

– Então Martim?! Temos conserto?! – D. Hermígio Al-
boazar cansado de esperar, levantou-se chocalhando os atafais
de guerra que trazia vestidos e interpelou os homens enredados
na reparação da roda.

– Senhor, sim! Deve dar para chegar à Torre e substituí-la
então. – respondeu debaixo do carro o “Coxo”, ao som das mar-
teladas e das imprecações dos encharcados ajudantes.
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Atravessado o rio e atamancado o eixo conforme se pôde,
deixaram para trás o vale em fila indiana, subindo devagar a
outra encosta lamacenta, alacados sob o peso dos atavios. 

O patrulhamento que era hábito fazerem em defesa das
fronteiras cristãs da terra portucalense e dos reinos de Leão e
Astúrias – que de momento corriam a norte de uma linha que
de Coimbra e Viseu, passava por Zamora e Burgos estendendo-
-se até Pamplona – levavam a longas jornadas e a confrontos
frequentes com os moiros. Para sul, até ao mar, era terra de
Mafoma – Al Andaluz, como era chamada – centrada no pode-
roso emirado de Córdova. 

Porém, as fronteiras mudavam constantemente, flutuando
a bel-prazer de belicosos reis cristãos, arrogantes condes, sanguí-
neos emires e ambiciosos califas, levando a combates renhidos
com destruição de aldeias, inutilização de colheitas, destruição
dos campos. Sucediam-se, assim, os fossados1 e as cavalgadas
dos fronteiros para sul e as algaras2 muçulmanas que de rom-
pante iam até ao curso do Douro.

Depois, propunham-se pazes de um lado, tréguas do ou-
tro, conforme ditavam as circunstâncias, como que para retem-
perar forças, nem sempre cumpridas, quase sempre por culpa
dos cristãos pouco respeitadores dos compromissos assumidos,
que se serviam de mercenários a soldo e de monges – guerrei-
ros mais ansiosos de conquista, ávidos de despojos e de glória
fácil do que de redenção.

Vale do Douro: Último quartel do século décimo 15

1. Investidas cristãs em território mouro.
2. Investidas mouras em território cristão.



A caminho da Torre levantada em tempos de seu pai para
atalaia e defesa daquele afluente do Douro, D. Hermígio recor-
dava as vezes em que ele e seu meio irmão Transtamiro o
acompanharam por toda a região na luta contra os mouros que
foram rechaçando para Castela, de onde, aliás, tinham vindo.
Mas era sempre à Torre, reduto quadrangular que a certas
horas do dia tinha o condão de se confundir com o resto da
paisagem, que se recolhiam. 

A silhueta enegrecida de pedra surgiu, pois, altaneira, a
meia encosta, dominando vale e serras. Podiam finalmente rela-
xar um pouco. Estavam a coberto dos seus domínios. Começa-
ram a respirar isso mesmo. Já se via vivalma! Na orla da floresta
gado miúdo pastava sob vigia do pastor e de dois enormes cães
que não paravam de ladrar. À sua passagem, seareiros e cavões
que amanhavam uns casais e terras de semeadura pararam a
labuta para lhes acenarem. Uns desbarretaram-se, outros des-
fizeram-se em grandes salamaleques, estáticos os mais come-
didos, mas sempre correspondidos por D. Hermígio, que, de
cima do cavalo, lhes acenou e gritou:

– Salve-os Deus, minha boa gente!!  
D. Alboazar Ramires segundo uns, Alboazar Lovezendes

segundo outros, seu pai, também chamado o Cid, mandou erigir
a Torre como bastião no combate aos infiéis de Lamego. Cercou-
-a com uma paliçada várias vezes destruída, mas ela sempre se
aguentou, talvez por não estar numa rota importante de passa-
gem e se encontrar encravada nas agrestes serranias para além
do Douro. Mas agora, que herdara do pai os senhorios de Lame-
go, S. Martinho, Aregos e de S. Ciprião e que ao mesmo tempo
endureciam as lutas internas e as relações com o mundo árabe,
pensou, com o beneplácito condal3, mandar construir em
redor dela um muralhete protector para o que desse e viesse.   
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3. Autorização necessária para fazer obras em construções militares dada pelo Conde de Por-
tugal.



Ainda agora se sentia os efeitos da fuga para o interior
das populações ribeirinhas do Douro provocada pela chegada
da frota de Almansor. Saídos de Alcácer, os navios vieram fun-
dear na barra do Porto. Uma vez desembarcado, o moiro, arra-
sou tudo por onde passou até Compostela, que em parte pilhou
e destruiu. Felizmente para os nossos, ao longo das margens
do Douro, Almansor não se aventurou para além de Entre-os-
-Rios, mas se tal acontecesse ele esperava-os e a Torre lá estava
para os receber em armas e para se defender, se necessário.

Depois de passarem a aldeola de S. Ciprião – meia dúzia
de casebres miseráveis fumegando das chaminés com um vaza-
douro por meio – os cavaleiros atravessaram o lugarejo de Ma-
tos e deram com esse muro do lado poente da Torre ainda em
construção. Chegaram ainda com alguma luz do dia, coada pela
chuva miúda que agora caía com mais força, carroças a chiar,
animais a resfolgar das ventas, pateando os terrenos lamosos. 

Um relâmpago abriu o céu, cortou os ares ao longe e o
ribombar do trovão que se seguiu amplificou o eco pelo vale
fazendo relinchar os cavalos e calar os homens e interrompeu
o som aquoso das longínquas badaladas no campanário da aba-
dia de Santa Maria de Ovadas.

– S. Jerónimo nos valha! – vociferou um dos cocheiros
olhando o horizonte negro. 

– Só ele não chega! Valha-nos mas é todos os santinhos
do céu qu’ela deve vir bruta!!… – berrou em resposta um dos
cavaleiros da escolta que ladeava a caravana, olhando as nuvens
ameaçadoras. Mas o céu é imprevisível. Tão depressa é entor-
neiro de sul como escancara as frestas com bórias4 de enregelar.

Apearam na cerca da Torre rodeados pelos molossos5,
junto a uns barracões que serviam de estábulos e de resguardo
aos animais em noite tão desatinada.       
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4. Vento gelado vindo do norte.
5. Cães ferozes de guerra e de guarda.



As alcateias de lobos esfaimados que atravessavam as
serras eram, a seguir aos moiros, as preocupações maiores dos
aldeões, pois era vulgar atacarem os lugares e os rebanhos. Se-
manas antes, tinham desaparecido duas crianças que de dia
se afastaram da aldeia. Apenas se lhes encontrou o rasto. Até
não era raro as alcateias seguirem as hostes e aventurarem-se
a atacar cavaleiros e peões por qualquer razão mais atrasados.
Quando os companheiros davam por isso, pelo relinchar assus-
tado do cavalo ou pelos gritos do cavaleiro, e voltavam para
trás, às vezes já era tarde e só encontravam desolação. A mati-
lha despedaçando o corpo por terra, o cavalo excitado freio nos
dentes, circulando desatinado. Por vezes animal e homem ti-
nham a mesma triste sorte.

Uma cortina de chuva descia dos céus quando D. Hermí-
gio apeou. Mal se recolheu na alpendorada sacudindo a água
que lhe escorria do longo capote de pele de urso, soube logo
do sucedido na aldeia pelo ferreiro João Aires, que correu a se-
gurar-lhe as rédeas ao ter-se apercebido de que o animal vinha
coxeando de uma das mãos. Abeirara-se também o alfaiate,
Vasco Afonso, que o saudou com uma profunda vénia.

– Alguma coisa no casco, meu senhor! Ou entrebicou?!
– perguntou  o alfaiate afagando a perna do animal.

– Nada que desse por isso! Vê-lhe as ferraduras. Pelos
caminhos agrestes onde andámos… Só pedraria, não admira!!
Então – prosseguiu a conversa – parece que tiveram por cá
desgraça na minha ausência?!

– Em verdade assim foi, meu senhor. Se não são os mou-
ros, são os mafarricos dos lobos. É o diabo!!... Um desassossego.
Logo duas…

D. Hermígio indagou quem era a desgraçada família que
perdera os filhos.

– Senhor, foi a do tanoeiro, João Medrão… Está destro-
çado!
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– Digam-lhe que amanhã vou passar por lá, para o con-
fortar. Pobres desgraçados. Já um dos filhos mais velhos ia mor-
rendo debaixo de uns tonéis, lembram-se?! – Os outros
acenaram afirmativamente de barretes na mão. E desviando o
olhar para a Torre, mãos na cintura, determinou:

– Enquanto cá me encontro, vamos de imediato organi-
zar uma batida às feras! Temos de as pôr no seu lugar! E o lugar
delas é ali! – e apontou o matarral que encobria as colinas e os
vales. – Aqui, no povoado, não!!

D. Hermígio abriu a pesada porta, descalçou as luvas
grossas e, acompanhado por uma rajada gélida, subiu ao piso
intermédio da Torre escoltado por três dos seus corpulentos
mastins, onde os seus mais directos se ocupavam já em acen-
der a lareira. O ambiente fumarento exalava uma mistura de
odores a corpos suados, cães molhados e cabedal húmido.

Com três pisos, a entrada na Torre fazia-se por uma única
e estreitíssima porta aberta na muralha para o piso térreo, mes-
mo assim, muito alto em relação ao solo, de propósito para difi-
cultar a entrada em caso de assalto. Aí situava-se o arsenal, o
celeiro, a cozinha e a casamata para os guardas. No intermédio,
com grande lareira, era o salão de reuniões e refeições, com
pequeno aposento para o capitão da guarda. Era aí, também,
que se desenrolavam esteiras para pernoita da criadagem. No
terceiro piso situavam-se os aposentos de D. Hermígio, senhor
da Torre, despensas e cisterna, que dava acesso ao terraço
quadrangular e ao passeio ameado do adarve6.

Tinham-se aligeirado, pois, dos pesados atavios, das cotas
de malha, dos elmos, dos bacinetes7 e das grevas8 de pele, espe-
rando alguma coisa que comer dos caldeirões fumegantes da
cozinha.
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6. Passeio ao longo das muralhas ameadas nas fortalezas medievais.
7. Capacetes de ferro.
8. Polainas de protecções para as pernas.


