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Peso da Régua (commonly known as Régua), is a municipality in northern Portugal, in the district of Vila Real. With a 
total area of 94.9 km2 (36.64 sq mi), extended over 12 parishes, its population included 17,987 inhabitants (of which 
approximately 10,000 are in the town of Régua). 
 
Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Peso_da_R%C3%A9gua_Municipality,_Portugal  

INTERMAÇÃO 
 

Estorietas do Ele Gê 
 
Naquele dia de agosto de 1930 fazia muito calor nos arredores da Régua, em Portugal. 

O morgado Manuel, sentado numa cadeira de vime na sala da casa de sua herdade, tentava se refrescar 

com uma grande ventarola feita com papelão e cana da índia. 

Eis que adentra a sala um seu empregado que brada: “Acuda, patrão, que o seu toiro está caído no pasto”. 

Como impulsionado por uma mola, pula o Manuel da cadeira, larga a ventarola e sai porta afora em direção 

ao pasto. Lá chegando, vê o touro caído, perto da porteira, respirando com dificuldade. Corre a abraçar o 

pescoço do animal, e começa a gritar: “Ai  que se me morre o meu toiro de raça!  Ai o meu toirinho que eu 

lhe quero tanto bem!  Pelo amor de Deus que alguém corra e vá me chamar o doutor!”. 

O filho mais velho do morgado, que estava tomando um copo de água  na cozinha, ouvindo o alarido saiu 

da casa para ver o que acontecia. Inteirado da situação, correu na estrebaria, selou um cavalo às pressas, e 

partiu a galope em busca do veterinário.  

Cerca de uma hora depois chegou o veterinário, apeou do cavalo chegou-se à porteira, que abriu, olhou o 

touro caído,  e viu também que perto havia uma torneira com uma mangueira. Abriu a torneira, pegou a 

mangueira e dirigiu o jato de água para cima do touro. Onde a água caia no lombo do animal, fumegava.  

O Manuel largou o pescoço do touro e correu para o veterinário, tentando tirar-lhe das mãos a mangueira e 

gritando: “Ai doutor!  O que estás a fazer? Olha que assim me acabas de matar de vez ao toiro!”. 

O veterinário o afastou com um gesto brusco, e falou: ”Arreda, Manel, que eu sei o que estou a fazer”. 

E continuou a jogar  água no animal, enquanto o Manuel olhava, indeciso.  

Depois de algum tempo, o animal pareceu reviver, começou a se mexer e a tentar levantar a cabeça. E o 

Manuel começou a gritar: “Ai, bendito seja Deus, parece que a água está a lhe fazer bem. Ai doutor, bota-

lhe a água na cara, parece que ele está a pedir”. O jato foi dirigido para o focinho do animal, e a água lhe 

escorria pelo focinho abaixo, e parecia mesmo que o touro estava gostando, movia a cabeça para que todas 

as suas partes fossem molhadas. 

Depois de mais algum tempo, o animal tentou se levantar. Na quarta tentativa conseguiu, e o Manuel foi se 

agarrar ao seu pescoço. Mas aí o touro talvez pensou que nunca tinha dado ao Manuel azo para essas 

intimidades, e o sacudiu do pescoço. Depois tentou marrá-lo. Não conseguiu porque o Manuel era ágil, e 

ele ainda estava incerto em cima das patas. Mas conseguiu fazê-lo correr e pular a cerca. 
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The Douro River valley running through the headlands of Peso da Régua 

 

A historic train in the railway station of Peso da Régua 


