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Apresentação 

Com um significativo atraso em relação à previsão inicial edita-se mais um número da 
série digital Açafa on line com 15 textos, sendo dois correspondentes a edições em livro 
que se encontram esgotadas e que não serão reeditadas nesse formato. 

A sequência inicia-se com três trabalhos dedicados ao património geológico e 
geomineiro da região, sendo dois do âmbito da actividade do Geopark Naturtejo Mundial 
da UNESCO, referentes ao Barrocal de Castelo Branco e a Toulões, e um terceiro sobre 
as turquesas da Argemela (Fundão). 

A arte rupestre do Vale do Tejo é revisitada no âmbito de uma proposta de valorização 
que foi desenvolvida mo âmbito de tese de doutoramento recentemente defendida na 
Universidade de Évora. 

As bases de jogos em pedra e a sua abordagem matemática são o objecto de um 
estudo elaborado por dois professores e três alunas do Agrupamento de Escolas Amato 
Lusitano (Castelo Branco). 

Publicam-se dois trabalhos académicos há muito inéditos mas que era pertinente tornar 
público, um sobre a ocupação romana na área meridional do concelho de Idanha-a-
Nova e outro sobre o culto de São Sebastião no sul da Beira Interior.  

Em três outros textos recorda-se a destruição da capela de São João Baptista, em 
Castelo Branco, divulgam-se apontamentos acerca da História do Ladoeiro e apresenta-
se estudo de achados avulsos de moedas antigas, de várias épocas, no Vale do Lucriz, 
em Vila Velha de Ródão, como indicador da diacronia de ocupação daquele espaço. 

Apresentam.se ainda três documentos muito úteis como alerta para o risco de inalação 
de esporos e intoxicações alimentares com cogumelos venenosos. 

Em arquivo, republicam-se em formato digital dois livros anteriormente publicados em 
formato papel, sobre o culto do Espírito Santo e sobre Saúde Mental, numa abordagem 
antropológica, ambos referentes à Beira Baixa. 

No período correspondente a esta edição assinalamos a perda de dois amigos, 
Humberto de Vasconcelos (jornalista) e Henrique Schwartz da Silva (economista). 
 

 



JOGOS MATEMÁTICOS GRAVADOS NA PEDRA NA REGIÃO DE CASTELO BRANCO CONTRIBUTOS DA ERA DIGITAL PARA A ARQUEOLOGIA 
Helena Campos Pinho, Rui Duarte, Ana Filipa Alves, Beatriz Sarreira e Joana Dias 
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Resumo 

O Barrocal de Castelo Branco corresponde a uma área de elevado interesse natural 
próximo do centro da cidade, o que eleva o seu potencial enquanto espaço de lazer e de 
educação aberto à comunidade e ao turismo. O Município de Castelo Branco adquiriu 
uma parte da área do Barrocal para a construção de um parque temático. O presente 
trabalho apresenta o inventário dos sítios de interesse geológico, assim como das 
antigas pedreiras que contribuiram em diferentes períodos para a expansão urbana, 
tendo como objectivo o reconhecimento da importância da geodiversidade urbana assim 
como a valorização destes locais no contexto de futuros projectos de interpretação do 
Parque do Barrocal. 

Abstract 

The “Barrocal” or boulders field from Castelo Branco is an area of high natural relevance 
close to the city center, which rises its potencial as a leasure and educational park open 
to the community and tourism. The municipality of Castelo Branco acquired a large area 
of Barrocal for the construction of a thematic park. This work introduces the inventory of 
the sites of geological interest, as well as the old quarries that contributed in different 
periods for the expansion of the urban area, with the aim of recognizing the importance 
of the city’s geodiversity as well as valuing these sites in the frame of future interpretative 
projects of the Barrocal Park.  

 

Introdução 

O Barrocal de Castelo Branco corresponde a uma área de elevado interesse natural, 
devido aos valores intrínsecos presentes, particularmente os valores geológicos e de 
geodiversidade apresentados no presente documento, assim como à sua elevada 
proximidade ao centro da cidade, a poucas centenas de metros do Centro Coordenador 
de Transportes de Castelo Branco e de alguns centros escolares do Ensino Básico, 
Secundário e Superior, o que eleva o seu potencial enquanto espaço de lazer e ao 
Turismo aberto aos visitantes e à Cidade.  

O objectivo do presente trabalho é o de apresentar o inventário do Património Geológico 
da propriedade de 40ha adquirida pelo Município de Castelo Branco, correspondendo a 
uma área significativa da unidade geomorfológica do Barrocal (Fig. 1), que é repartida 
por outras propriedades de domínio privado. As áreas norte e oeste do Barrocal foram 
truncadas pela expansão urbana. O inventário foi estendido à localização de antigas 
pedreiras de granito que, em diferentes momentos da história da cidade, constribuiram 
para a sua construção e expansão, advindo daí grande importância. Por último fez-se 
um primeiro levantamento do potencial arqueológico, de uma forma preliminar, com o 
apoio do arqueólogo Francisco Henriques, que aqui fez observações iniciais há 40 anos. 
Estes inventários serão uma ferramenta de valorização do património do Barrocal em 
futuros projectos de interpretação ambiental. Este estudo complementa o trabalho prévio 
de Neto de Carvalho & Rodrigues (2015) sobre o Geossítio do Barrocal, que integra o 
Inventário do Património Geológico e Geomineiro do Geopark Naturtejo reconhecido 
pela UNESCO. Este é um dos 33 geossítios actualmente identificados no concelho de 
Castelo Branco. 

 

 
Figura 1. Localização do Barrocal de Castelo Branco (Imagem GoogleEarth@ de 2005). 
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Métodos 

O trabalho de inventariação foi realizado no terreno com recurso a GPS para a 
localização dos sítios. De forma a auxiliar a progressão no terreno e a identificação de 
sítios, para a caracterização dos mesmos, procedeu-se a um levantamento fotográfico 
aéreo por drone. Os pontos foram posteriormente divididos por tipologias e projectados 
no levantamento topográfico com recurso ao ArcGIS. 

Caracterização 

Localização 

O Barrocal delimita a Sul a malha urbana da Cidade, sendo ladeado, a Sudoeste, pelo 
Bairro de N. Sr.ª do Valongo e pelas quintas da Pipa e a Este, pelo Bairro da Carapalha, 
sendo separado deste por belos exemplos de quintas agrícolas que, em tempos, 
rodearam toda a cidade, de que é exemplo a Quinta da Carapalha. A Norte localiza-se a 
Av. Europa paralela à Linha da Beira Baixa, ficando a Estação de Castelo Branco e o 
Terminal Rodoviário situados a poucas centenas de metros para NNE. A parcela do 
Barrocal adquirida pelo Município de Castelo Branco ocupa uma área de 40 ha; nesta, 
foram identificados no presente trabalho 24 sítios de interesse geológico, 9 áreas onde 
houve no passado extração de granito e 6 sítios com potencial arqueológico (Tabela I). 
De notar que na tabela apresentada existe um dos sítios identificados como de interesse 
geológico (15) que também tem potencial arqueológico, mas que não foi comprovado no 
terreno e por isso não estar incluído na tabela. 

O Barrocal de Castelo Branco esteve por demasiado tempo sujeito ao abandono e à 
incúria. Ao longo dos anos foram depositados ilegalmente entulhos de obras e lixo 
diverso abrangendo uma área apreviável que necessita agora de ser naturalizada. Nas 
proximidades da Av. Europa e no Marco do Barrocal existem diversas formas graníticas 
que foram “grafitadas” e que merecem ser limpas para benefício de tão caprichosa 
paisagem natural (Fig. 3). 

 
Figura 2. Levantamento topográfico com a localização dos sítios de interesse geológico, antigas 
pedreiras e sítios arqueológicos (base topográfica do Município de Castelo Branco). 
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Tabela I – Inventário realizado na área do Barrocal  
pertencentente ao Município de Castelo Branco 

 

 

 
Figura. 3. Distribuição dos entulhos ilegais no sector noroeste do Barrocal. 
Apenas uma pequena parte dos quais já foi removida. 

Brrocal 
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Caracterização geológica e geomorfológica 

O Barrocal corresponde a um pequeno domo granítico ligeiramente alongado segundo a 
direcção NNO/SSE. Elevando-se aos 426 m de altitude no Marco Geodésico do 
Barrocal, este relevo destaca-se suavemente da aplanação de Castelo Branco em cerca 
de 30 m. As suas vertentes apresentam um declive pouco acentuado para Norte e para 
Oeste, sendo as vertentes Este e Sul mais íngremes pelo desenvolvimento das 
cabeceiras da Ribeira da Pipa (Fig. 4), onde se encontram as cotas mais baixas da área 
do Barrocal, a 370 m de altitude. 

 
Figura 4. Domo granítico do Barrocal (veja-se também a foto da capa). As geoformas graniticas 
mostram-se alinhadas de acordo com a orientação de fracturação predominante N60ºO. Linhas de água 
drenam o flanco norte, de acordo com a orientação de fracturas conjugadas. 

As rochas que constituem o Barrocal correspondem ao Granito monzonítico de Castelo 
Branco, sendo este a terminação sul do grande Plutão de Castelo Branco, que ocupa 
uma área de 390 km2, entre os limites da cidade de Castelo Branco, estendendo-se à 
Serra da Gardunha a à Lardosa, encontrando-se datado de há cerca de 310±1 milhões 
de anos (Antunes, 2006; Fig. 5). Este granito encaixa em unidades metapelíticas mais 
antigas do Grupo das Beiras (>540 milhões de anos) e corta e metamorfiza os 
metaquartzitos do alinhamento tectónico de S. Martinho-Monte das Cardosas (~480 
milhões de anos). Trata-se de um granito porfiróide de duas micas, de grão grosseiro, 
caracterizado pela abundância, dimensão (5 a 10 cm) e formas cristalinas perfeitas dos 
megacristais de plagioclase dos tipos microclina e de albite-oligoclase (Antunes et al. 
2012), conferindo-lhe a designação “granito dente de cavalo” (Fig. 6). É frequente 
verem-se estes grandes fenocristais alinhados segundo uma mesma orientação, 
correspondendo a estruturas de fluxo do magma antes da sua cristalização (Fig. 7). 
Além disso, é possível observar o crescimento de cristais de plagioclase em torno de 
núcleos constituídos por outros pré-existentes (Fig. 8). O granito mostra-se fracturado, 
estando a sua génese e posterior fracturação relacionadas com fases tardias da última 
etapa da Origenia Varisca (Antunes et al., 2012) que resultou da formação do 
supercontinente Pangeia. 

 
Figura 5. Plutão zonado de Castelo Branco. As manchas G1-G5 identificam diferentes tipos de granito, 
encontrando-se o Barrocal de Castelo Branco no G4 (adaptado de Antunes et al., 2008). 
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Figura 6. Granito de Castelo Branco: formas cristalinas hexagonais em secção dos fenocristais 
de plagioclase. 

 
Figura 7. Granito de Castelo Branco: fenocristais concentados e alinhados 
reconstituindo a circulação do magma nas profundezas da crusta terrestre. 
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Figura 8. Diferentes etapas de cristalização a partir do líquido magmático identificadas por 
cristais zonados (cristal maior no centro). 

 

Estes granitos mostram abundantes agregados micropegmatíticos e encraves de rochas 
plutónicas e metassedimentares, sobretudo na proximidade do contacto com as 
formações xisto-grauváquicas, que permitem compreender a sua origem como 
resultante da cristalização de magmas no interior da litosfera, a quilómetros abaixo da 
superfície topográfica actual, com a introdução e assimilação por fusão parcial de 
fragmentos da rocha encaixante (Fig. 9). Existem ainda xenólitos de rochas 
granodioríticas, o que permite mostrar a evolução do granito de Castelo Branco a partir 
da fusão das rochas metassedimentares que também constituíam a crusta terrestre 
onde se encaixaram (Fig. 10).  

Como o nome indica, o Barrocal de Castelo Branco é uma representativa paisagem 
granítica de aspecto ruiniforme, composta por blocos com 1 a 20 m de diâmetro, 
formados na dependência de uma fracturação tectónica com orientação N60ºO tardia 
em relação à implantação do Plutão de Castelo Branco (Fig. 4), com a qual se alinham. 

O corte da Avenida Europa é particularmente didáctico para a compreensão da génese 
das geoformas graníticas que ocorrem no Barrocal. Estas geoformas são o produto da 
circulação de águas da chuva no subsolo, ao longo dos planos ortogonais 

 

 
Figura 9. Encrave de origem metapelítica evidenciando foliação xistenta 
no granito de Castelo Branco (em cima, cerca de 30 cm). Em baixo, 
grande encrave de xisto mosqueado, com cerca de 1 m de extensão, 
testemunho do metamorfismo por contacto das rochas encaixantes de 
origem sedimentar. 
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Figura 10. Xenólitos de rochas granodioríticas apresentando encraves das rochas 
metassedimentares que lhes deram origem por assimilação parcial, um exemplo raro. 

 

 

 
Figura 11. Alteração dos granitos por meteorização química produzida em profundidade pela 
circulação de águas ao longo de fracturas, particularmente evidente no corte da Avenida Europa (em 
cima). Note-se o tom mais fresco, menos alterado, do granito que constitui a bola em formação, 
envolvido por uma descamação provocada por um granito muito alterado conhecida como “casca de 
cebola”, sob acção directa da fracturação do granito. Em baixo, outra perspectiva do mesmo 
afloramento evidenciando a descamação em volta do núcleo granítico menos meteorizado. 
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de fracturas, as quais dão origem à meteorização dos granitos por dissolução e 
desagregação mineralógica, que resulta na descamação e arredondamento dos núcleos 
menos expostos à alteração química (Fig. 11). 

As geoformas graníticas abundam no Barrocal, destacando-se a ocorrência de Bolas, 
Blocos Pedunculados, Blocos Fendidos, Blocos Penitentes (com Tafone e Pias em 
Sela), Formas em Chama ou superfícies côncavas, Lajeado, Pias de Fundo Plano, 
Caneluras, pequenos Tor, etc (Tabela I). A disposição aparentemente aleatória, bem 
como a geometria das geoformas graníticas têm uma génese controlada por processos 
físico-químicos dependentes dos processos tectónicos e das alterações climáticas 
decorridos ao longo dos 310 milhões de anos da História Geológica do Granito de 
Castelo Branco. 

 

Historial do estudo dos granitos de Castelo Branco 

O Barrocal de Castelo Branco começou a ser estudado a partir dos trabalhos de 
cartografia geológica de Orlando Ribeiro (Ribeiro et al., 1967). Em 1982, o Prof. Carlos 
Teixeira, um dos maiores vultos da Geologia portuguesa, destaca o interesse dos blocos 
pedunculados de Castelo Branco, em especial o do Barrocal (Fig. 8; Teixeira, 1982).  

Mais recentemente, diversos estudos têm sido feitos sobre estes granitos, 
nomeadamente no que diz respeito à fracturação, inclusões fluidas e libertação de gás 
radão que se desenvolve a partir da alteração dos granitos (Figueiredo et al., 1998; 
Pereira et al., 2007; Sant’Ovaia et al., 2008; Dória et al., 2010).  

Destaca-se a tese de Doutoramento de Isabel Margarida Antunes, professora da 
Universidade do Minho, sobre a geocronologia, geoquímica e génese do Granito de 
Castelo Branco (Antunes, 2006). Esta investigadora é a maior especialista em granitos 
da região e tem publicado numerosos artigos em congressos e revistas, nacionais e 
internacionais, com os resultados do seu trabalho (Antunes et al., 2005a,b; Antunes & 
Solá, 2012; Antunes et al., 2008, 2010, 2012). A partir de 2010, Carlos Neto de Carvalho 
e Joana Rodrigues, geólogos do Geopark Naturtejo, iniciaram os estudos com vista à 
avaliação da relevância patrimonial do Barrocal de Castelo Branco, que determinou a 
sua integração no Inventário do Património Geológico e Geomineiro do Geopark 
Naturtejo reconhecido pela UNESCO (Neto de Carvalho & Rodrigues, 2015). 

 

 

Importância patrimonial 

O Barrocal de Castelo Branco apresenta uma elevada representatividade ao nível do 
património geomorfológico e petrológico/mineralógico, de relevância regional pelo seu 
interesse didáctico, acessibilidade (integrado em área urbana) e potencial nos domínios 
do Turismo de Natureza. O corte da Av. Europa é particularmente ilustrativo dos 
processos físico-químicos a decorrer no subsolo e que levaram à formação do Barrocal. 
Os caminhos e trilhos que atravessam o Barrocal permitem compreender a geração de 
numerosas formas graníticas, algumas espectaculares pela sua forma (Blocos 
Pedunculados, Blocos Penitentes; Fig. 9) ou pela sua volumetria, pesando centenas de 
toneladas.  

Paralelamente aos valores geológicos existem ainda outros valores naturais 
identificados como Habitats Prioritários de Interesse Comunitário (Decreto-Lei nº 140/99 
de 24 de Abril), com pequenas manchas de Quercus faginea (Código 9240) que 
subsistem entre giestais e estevais que testemunham as perturbações antrópicas 
recentes. Estas manchas são o suporte para uma avifauna dominada pelos 
passeriformes e por mamíferos de menor ou maior porte, com destaque para o javali e 
para a raposa. 

No que diz respeito à relação do Homem com a paisagem granítica, não existem 
dúvidas que o Barrocal é uma varanda privilegiada para a leitura da evolução do espaço 
urbano de Castelo Branco, desde a Colina no Castelo Templário, as quintas agrícolas, 
onde predomina o olival, que limitavam a malha urbana, a industrialização associada à 
Linha da Beira Baixa e os bairros-dormitório mais recentes. Para Sul, as paisagens 
estendem-se até à estação arqueológica do Monte de S. Martinho (também Sítio de 
Interesse Geológico) e ao limite dado pela Escarpa de Falha do Ponsul (Geomonumento 
de Importância Tectónica). Salienta-se a ocorrência de vestígios cerâmicos, sílex e 
instrumentos de pedra polida de povoado Neo-Calcolítico, detectada pelo arqueólogo 
Francisco Henriques (Associação de Estudos do Alto Tejo) em 1972, na zona sul do 
Barrocal a 200 m do marco geodésico, mas que se mantém inédita, necessitando de 
estudos mais aprofundados para analisar a magnitude da descoberta.  

Os geossítios urbanos, por estarem nas cidades, onde se encontra a maior  parte da 
população mundial, são locais priveligiados para a divulgação do património natural, 
com ênfase para o geológico e para os habitats naturais. Assim, este geossítio potencia 
a sensibilização em relação às Geociências e ao Património Geológico, assim como à 
Ecologia, fomentando o envolvimento das comunidades em relação à Geoconservação, 
a partir da exploração do ambiente natural. 
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Sítios de interesse geológico 

Bolas e ovóides graníticos 

Como o nome indica o Barrocal de Castelo Branco é dominado por largas centenas de 
blocos e bolas graníticas organizados de acordo com os alinhamentos tectónicos que 
afectaram o granito (Fig. 4) e com a topografia da exumação erosiva dos núcleos 
graníticos menos alterados (Figs. 12, 13). Dominam as formas sub-esféricas a elípticas, 
com dimensões entre 1 e 20 m de diâmetro, com uma média de 4-5 m, e até 6 m de 
altura. 

 
Figura 12. Domo granítico do v.g. Barrocal, a maior bola granítica do conjunto com evidências 
do corte da pedra em períodos distintos. 

 

 
Figura 13. Recintos “megalíticos”, com disposição sub-circular das 
bolas, resultante da meteorização de domos graníticos semelhantes 
ao do v.g. do Barrocal. Em cima vista aérea de um destes 
conjuntos, já fora da área do Parque do Barrocal; em baixo, vista de 
afloramento de um destes recintos no interior do Barrocal, com o 
Monte de S. Martinho a erguer-se no horizonte. 
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Algumas destas formas adquiriram uma configuração ovóide pela maior densidade de 
fracturação vertical que atingiu o granito de Castelo Branco em diferentes zonas. Um 
destes conjuntos, de grandes dimensões atingindo um máximo superior a 6 m de altura, 
forma um pequeno abrigo de configuração triangular, com 6 m de profundidade e 1,5 m 
de largura máxima, com utilização recente e um solo de ocupação com potencial 
arqueológico (Fig. 14). 

 
Figura 14. Abrigo ciclópico por aproximação de blocos graníticos destacados sobre o 
pedimento, com evidências de degradação por grafitagem. 

 

Meteorização do granito 

Como já foi referido o corte efectuado para a construção da Av. Europa pôs a 
descoberto os perfis de meteorização que justificam e permitem explicar a existência da 
paisagem do Barrocal. Este local merece a colocação de um painel interpretativo sobre 
a génese do Barrocal evidenciando o modo como se dá a alteração dos granitos ao 
longo das suas fracturas e como evolui a meteorização em profundidade, modificando 
minerais e desagregando as rochas (Fig. 15). São ainda comuns as superfícies eriçadas 
resultantes da alteração diferencial da superfície dos blocos graníticos, com o destaque 
em relevo positivo dos grandes fenocristais de microclina em relação à matriz mais fina. 

 
Figura 15. Perfis de meteorização evidentes no corte da Av. Europa, com  desenvolvimento a 
partir das diaclases que delimitam as massas graníticas, gerando profunda oxidação em torno 
de um núcleo de granito são, acinzentado. 

 

Blocos pedunculados 

O Barrocal de Castelo Branco apresenta a maior densidade de “cogumelos gigantes” de 
granito que se conhece em todo o território do Geopark Naturtejo. No total, em área 
inferior a 50 há, foram inventariados 7 blocos pendunculados, todos eles com 
“pedúnculos” bem formados sob “chapéu” alargado. O “pedúnculo” raramente atinge 
mais de um metro acima do pedimento granítico a que se encontra unido. A altura total 
dos blocos pendunculados varia entre 1,5 e 5 m. Alguns dos “chapéus” mostram-se 
alongados de acordo com a orientação da fracturação ou da vertente (Figs. 17-18, 20), 
outros são quase simétricos (Fig. 16, 19). Todos os blocos pedunculados resultam da 
aplanação gradual da região, passando por duas etapas climáticas, uma delas que 
promove a meteorização do granito, com a formação de “pedúnculos” ao nível da zona 
vadosa do solo, e um período climático de maior precipitação que leva à erosão da 
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camada de alteritos e à exposição dos “pedúnculos” sob os “chapéus”. Foram 
detectados outros blocos pedunculados já fora da propriedade do Município de Castelo 
Branco. 

 
                              Figura 16. Bloco pedunculado com “chapéu” bem definido. 

 

Figura 17. Bloco pendunculado junto ao v.g. Barrocal. O 
“chapéu” assimétrico encontra-se destacado por diaclase sobre 
plinto e mostra-se alongado em cerca de 6 m segundo a 
orientação tectónica preferencial (perpendicular à imagem). 

 
Figura 18. Bloco pendunculado de grandes proporções, 
inclinado de acordo com a vertente e mostrando um 
“pedúnculo” que forma uma pseudo-estratificação. 

 

Figura 19. Exemplo de bloco pendunculado de 
“chapéu” simétrico e estranhas cavidades 
alinhadas e localizadas a distâncias regulares. 
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Figura 20. Um dos blocos pedunculados mais espectaculares do Barrocal, fortemente 
assimétrico, a necessitar de corte das giestas que o envolvem. 

 

Blocos fendidos 

Outras das formas graníticas bastante comuns na área do Barrocal são os blocos 
fendidos. Estes resultam do diaclasamento original da rocha e da perda de sustentação 
de um dos lados do bloco por erosão ao longo da vertente, o que leva à divisão de um 
bloco granítico em dois. O afastamento observado entre os dois hemisférios vai dos 10 
cm a poucos metros (Fig. 21).  

 

Blocos penitentes 

Algumas das formas graníticas destacam-se pela sua forma afilada resultante da maior 
densidade de fracturação vertical, à qual se associa o desenvolvimento de caneluras for 
escorrência das águas das chuvas. Os blocos penitentes destacam-se na paisagem, 

podendo aqui atingir 5 m de altura, e aparentam encontrar-se numa posição de 
desequilíbrio eminente, apesar de não ser essa a realidade (Fig. 22). 

 

 
Figura 21. Blocos fendidos na paisagem do Barrocal, com alguns dos 
exemplos que foram inventariados como Sítios de Interesse Geológico com 
potencial didáctico. 
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Figura 22. Blocos penitentes: o exemplo de cima mostra ter sido moldado pela 
abrasão provocada pela escorrência das águas; o exemplo de baixo, de 
aspecto “menhírico” destaca-se pela sua imponência. 

 

Tor 

No Barrocal foi observado um único exemplo deste tipo de formas graníticas, composto 
pela perservação no local original de pilhas de blocos angulosos, moldados pela 
fracturação da rocha. Os dois tors geminados atingem uma altura de 5 m. 
 

 
     Figura 23. Tors geminados no sector oeste do Barrocal. 

 

Superfícies côncavas 

As siperfícies côncavas são mais comuns no sector sul do Barrocal e estão relacionadas 
com a evolução das vertentes, por meteorização seguida de erosão e remoção dos 
alteritos. Foi seleccionado um único exemplo nas proximidades dos trilhos abertos para 
visitação da área do Barrocal, pelo seu potencial didáctico. Este enorme bloco mede 8 m 
de extensão e atinge 3 m de altura (Fig. 24). 
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Pias de meteorização 

Apesar de se encontrar numa área aplanada não é comum observar pias de 
meteorização desenvolvidas no topo dos blocos graníticos. As maiores não atingem 
mais de 1 m de diâmetros e poucos cm de profundidade (Fig. 24). Estas formas resultam 
da interacção demorada da água com a rocha, a qual promove a dissolução das 
plagioclases e a desagregação da rocha envolvente. 

 

 
Figura 24. Em cima, superfície côncava;em baixo, a maior pia 
observada na área do Barrocal, com cerca de 1 m de diâmetro e 
forma elíptica. 

Encraves e xenólitos 

Pela proximidade com o encaixante metassedimentar, o granito de Castelo Branco 
mostra-se no Barrocal rico em encraves de rochas do encaixante e de xenólitos de 
rochas magmáticas menos evoluídas de que resultam por diferenciação. Assim, são 
belos os exemplos de encraves de xistos mosqueados provenientes de metamorfismo 
por calor dos xistos e grauvaques incorporados do encaixante no granito (Fig. 25). 
Observam-se ainda com alguma frequência xenólitos de rochas micrograníticas, 
granodioríticas ou mesmo máficas que são muito importantes para a compreensão da 
evolução dos magmas instalados na crusta terrestre há 310 milhões de anos na região 
de Castelo Branco. Essa diferenciação magmática permite ainda compreender como se 
formaram ocorrências minerais associadas ao granito com potencial interesse 
económico para a região, como são os casos do ouro, do volfrâmio ou do lítio. 

 
Figura 25. Encraves metamorfizados no granito porfiróide, testemunhos da proximidade do limite do 
plutão com o encaixante xisto-grauváquico. 
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Bandado magmático e alinhamento de fenocristais 

O granito porfiróide observado no Barrocal mostra frequentes vezes alinhamentos de 
fenocristais (Fig. 26). Estes mostram que, antes do processo de cristalização, os fluidos 
magmáticos circularam no interior da crusta terrestre a temperaturas de largas centenas 
de graus Celsius. Assim, estes fenocristais mostram-se hoje alinhados segundo as 
antigas trajectórias de circulação do magma. Por outro lado, observam-se bandados de 
minerais mais finos (Fig. 27), os quais resutam de uma precipitação mais rápida a partir 
do líquido magmático. 

 
Figura 26. Bola granítica com grandes cristais de plagioclase 
(brancos) alongados e alinhados segundo a mesma direcção de 
fluxo magmático. 

 
Figura 27. Bandado magmático, formado por bandas de grão 
fino a médio onde existe uma concentração de biotite. 

Paisagem geomorfológica 

O Barrocal é uma área de vistas privilegiadas, tanto na direcção norte da área urbana 
desenvolvida a partir do Monte das Cardosas e do seu castelo, como para sul, na 
direcção do Monte de S. Martinho e do Ponsul. Destacam-se na paisagem quatro 
relevos apalachianos de origem quartzítica e, por tal, resultantes da aplanação 
diferencial regional: Cardosas, S. Martinho, Serra do Povo, já em Monforte da Beira e 
Sierra de San Pedro, na vizinha Extremadura. 

Estes quatro relevos fazem parte de um mesmo alinhamento tectónico de origem 
varisca. Cardosas e S. Martinho encontram-se no lábio superior da grande Falha do 
Ponsul, enquanto que os restantes relevos compõem o horizonte no bloco abatido pela 
falha (Fig. 28). A serra de Monforte mostra-se desfasa para Nordeste como resultado do 
movimento da Falha, o qual criou uma separação horizontal que ultrapassa o 
quilómetro. O Barrocal mostra ser o local ideal para observar a magnitude das enormes 
convulsões geológicas que concretizaram a paisagem desta região de Castelo Branco, 
permitindo a interpretação de uma falha que ainda hoje é considerada activa. 

 
Figura 28. Vista do Barrocal para leste, a qual permite uma excelente interpretação da 
dinâmica da paisagem. 
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Antigas explorações de granito 

É de salientar a ocorrência no Barrocal de numerosas pequenas pedreiras de cronologia 
indeterminada mas certamente abertas em períodos distintos. Observa-se a aplicação 
de técnicas extractivas distintas, que vão desde a aplicação de cunhas metálicas em 
sequência (Fig. 29) à utilização de brocas, desde o desmontar de bancadas e blocos 
graníticos de acordo com a sua forma à exploração em pedreira (Fig. 29). Estas 
pedreiras carecem de estudos historico-arqueológicos que as permitirão relacionar com 
a história da expansão urbana da cidade de castelo Branco, já que o granito do Barrocal 
é representativo da cantaria que constitui alguns dos monumentos mais importantes da 
Cidade, nomeadamente a Sé (Fig. 30). 

 

 
Figura 29. Exploração de granito no Barrocal: em cima, 
técnica de extracção com cunhas que cria um plano de 
fractura no granito; em baixo, antiga pedreira. 

 
Figura 30. Frente de exploração para cantaria com evidências de utilização de 
métodos de extracção manuais. 

 

Potencial arqueológico 

Os primeiros indícios arqueológicos encontrados no Barrocal resultaram de visitas feitas 
há cerca de 40 anos por Francisco Henriques. Com este trabalho voltámos à zona com 
Francisco Henriques na tentativa lograda de identificar o sítio arqueológico por este em 
tempos reconhecido. No entanto, identificámos 6 sítios com potencial arqueológico, 
sendo que dois resultaram em achados de superfície (Tabela I). Em 1991, Fernando 
Augusto Pereira da Silva realizou uma intervenção arqueológica preventiva em local 
designado por “povoado do Barrocal”, de localização incerta, possivelmente no sector 
oeste ou noroeste do Barrocal. A escavação de emergência, motivada pelo crescimento 
da área urbana, abrangeu duas áreas distintas. O material encontrado foi escasso, 
incluindo cerâmica lisa e decorada, assim como pequenas lascas de sílex, mas permitiu 
datar a ocupação humana do Barrocal da Idade do Bronze. Este material encontra-se 
arquivado no Museu Francisco Tavares Proença Júnior. No que diz respeito às 
observações preliminares executadas no âmbito do presente trabalho, vale a pena 
salientar a localização de dois abrigos  (incluindo o Geossítio 15) entre bolas graníticas 
com solo com potencial de ocupação, uma das quais com materiais cerâmicos 
encontrados à superfície (Fig. 31). Estes abrigos têm grande potencial arqueológico, 
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requerem sondagens e um estudo mais detalhado. Os trabalhos de prospecção 
realizados preliminarmente com Francisco Henriques identificaram ainda uma bola 
granítica onde foi escavado em tempo indeterminado um conjunto de degraus que 
permite o acesso ao seu topo, de onde se avista uma larga paisagem para Oeste (Fig. 
32). Na base da rocha, em zona localizada abaixo do primeiro degrau a contar de baixo, 
foi feito o rebaixamento da superfície granítica com propósito desconhecido. Entretanto, 
em trabalhos de inventariação posteriores, Francisco Henriques terá encontrado outros 
penedos com degraus na área do Barrocal. 

 
Figura 31. Vista aérea de um dos abrigos onde terão sido encontrados alguns fragmentos cerâmicos 
nas áreas de acesso. 

 

O sítio inventariado com o nº 1 corresponde a um antigo poço de idade indeterminada 
construído em “pedra seca”. Este tipo de locais de sedimentação tem um enorme 
potencial arqueológico para períodos cronológicos modernos. Por último merece ser 
referida uma área de extensão métrica onde foram encontrados vários restos cerâmicos 
e quartzitos, possivelmente oriundos do Monte de S. Martinho, com levantamentos (Fig. 
33). 

 

 
         Figura 32. “Penedo da Escada”, com finalidade desconhecida. 

 
Figura 33. Materiais cerâmicos de pastas grosseiras e fragmentos quartzíticos lascados 
identificados em área limitada do Barrocal. 
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Conclusões 

Os trabalhos de inventariação geológica e de prospecção arqueológica preliminar 
executados pelos técnicos do Geopark Naturtejo, com o precioso auxílio do arqueólogo 
Francisco Henriques, permitiram identificar 24 sítios de interesse geológico, 9 sítios 
correspondentes a antigas pedreiras e 6 sítios com potencial arqueológico. Pelos 
valores apresentados, considera-se o Barrocal de Castelo Branco como Geossítio, ou 
Sítio de Importância Geológica, no âmbito do Inventário do Património Geológico e 
Mineiro do Geopark Naturtejo. Na óptica de valorização deste património natural, a área 
do Barrocal constitui espaço público que é património da Cidade, da história da sua 
expansão urbana, e que poderia integrar a revisão do Plano Director de Castelo Branco 
como área protegida do tipo Monumento Natural Local, ao abrigo do Decreto-Lei nº 
142/2008 de 24 de Julho. Este nível de proteção poderá elevar a valorização do espaço 
do Barrocal acima do referencial de um parque de lazer em execução pelo Município de 
Castelo Branco. O Barrocal tem amplas condições para se transformar num laboratório 
natural para as universidades, uma sala de aula em plena Natureza para as escolas e 
um produto turístico diferenciador da cidade de Castelo Branco para todo o território do 
Geopark Naturtejo, Geoparque Mundial da UNESCO. 
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Resumo 

Esta nota descreve sumariamente a ocorrência excepcional em Portugal de turquesas 
associadas a filões mineralizados de cassiterite, pirites e fosfatos de lítio nas antigas 
minas da Argemela. Esta ocorrência vem reforçar a importância patrimonial do Cabeço 
da Argemela, o qual integra o Inventário Nacional do Património Geológico. 

Abstract 

The present note describes briefly the exceptional finding in Portugal of turquoises 
associated to veins with tin, copper and lithium phosphate minerals in the Argemela old 
mines. This finding strengths the patrimonial importance of the Argemela Hill which is 
included in the List of National Geological Heritage. 

 

Introdução 

O Cabeço da Argemela, no limite dos concelhos do Fundão e da Covilhã, destaca-se 
pela sua forma cónica na Serra do Gomes (Fig. 1), entre as pujantes montanhas 
graníticas da Serra da Estrela, a Norte, e da Serra da Gardunha, a Sul. A morfologia 
peculiar, atingindo 747 m de altitude, resulta da erosão diferencial de um microgranito 
que se localiza no topo do relevo, em relação às vertentes xistentas de forte declive 
sobre o vale do Rio Zêzere. Nestas, numerosos filões verticais foram explorados nas 
décadas de 40 e 50 do século passado para estanho e volfrâmio. As particularidades 
geológicas do Cabeço da Argemela, intensamente estudadas ao longo de mais de 40 
anos pelos recursos geoeconómicos que possui, traduz-se numa grande diversidade 
mineralógica associada às fases magmáticas e metassomáticas (Inverno, 2009). No 
entanto, os minerais secundários resultantes da alteração supergénica são menos 
conhecidos. Destaca-se nesta nota a descoberta de filões de quartzo fortemente 
fracturados com turquesas por um dos autores (TGH). À importância geomineira e 
petrológica já conhecidas soma-se assim uma ocorrência mineralógica excepcional no 
contexto português que importa valorizar em associação com os outros valores do 
Património Geológico e Mineiro. A estes associa-se um relevante património 
arqueológico para a Beira Interior, o Castro do Cabeço da Argemela, localizado no seu 

cume e datado do último milénio a.C. (Vilaça et al., 2000), hoje classificado como Imóvel 
de Interesse Municipal pelo Município do Fundão. A metalurgia do bronze foi aqui bem 
determinada por Vilaça et al. (2011), através da ocorrência de moldes e de escórias, 
associada à presença no local dos recursos geológicos necessários a uma produção 
sem carácter industrial. No entanto, entre os achados nas sondagens já realizadas neste 
castro não existem evidências do aproveitamento das turquesas da Argemela como 
gemas. A presente nota tem como segundo objectivo justamente fomentar o estudo da 
origem mineralógica das “calaítes” e outras contas de colar azuladas encontradas, ou 
que porventura sejam encontradas no futuro, nesta região, à semelhança daqueles 
realizados por Canelhas (1973), Gonçalves (1980) e Gonçalves & Reis (1982), veja-se 
também Ferreira et al. (1999). 

 
Figura 1. Imagem Google Earth© do Cabeço da Argemela datada de 2005, com a localização do 
principais valores do património geológico e mineiro descritos neste trabalho. 

Caracterização geológica 

O granito hiperaluminoso da Argemela, rico em fósforo e elementos raros, é único no 
contexto ibérico (Charoy & Noronha, 1991, 1996) e apresenta características 
petrogenéticas consideradas raras a nível mundial (Fernandes & Lopes Velho, 2009). 

Antigas minas de estanho  

Castro de Argemela 

Antiga Lavaria 

Actual exploração de 
feldspatos (2005) 
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Os mecanismos de transferência de metais a partir de granitos fortemente evoluídos 
estão a ser estudados a partir do modelo da Argemela (Michaud et al., 2017). O 
microgranito da Argemela aflora no cume do Cabeço da Argemela, entre os 675 e os 
735 m de altitude (Inverno, 1998), envolvido por rochas metamórficas (zona da clorite) 
do Grupo das Beiras, mas nas proximidades do Granito do Fundão (Fig. 2). Trata-se de 
um granito albitítico datado de há 326±3 milhões de anos (Melleton et al., 2015). O 
granito tem vindo a ser explorado nos últimos anos devido à sua composição de 
feldspatos sódico e potássico, com baixa percentagem de quartzo e um teor muito baixo 
de ferro, que demonstra uma elevada qualidade para cerâmica (Fernandes & Lopes 
Velho, 2009). A presença do castro impede a sua exploração para S. Na encosta 
xistenta observam-se numerosos filões albíticos e de quartzo mineralizados, com 
orientações regionais ENE-OSO e NE-SO, verticais, que foram explorados entre 1947 e 
1961, em três níveis (Inverno, 1998) para estanho (cassiterite) e para volfrâmio 
(hübnerite no filão Santa Rita, Inverno & Ribeiro, 1980; Michaud et al., 2017). A 
sequência paragénetica dos minerais associados, bem como o modelo de génese das 
mineralizações foram estabelecidos por Inverno & Ribeiro (1980) e Charoy & Noronha 
(1996); veja-se a Fig. 2. De salientar a presença “quase sistemática” de ambligonite-
montebrasite, fosfatos de alumínio e lítio (Inverno & Ribeiro, 1980) disseminados nas 
rochas com teores médios de 1800 ppm Li (Ferraz et al. 2010) e teores elevados em 
elementos raros como o Neóbio e o Tântalo, o que lhe confere potencial interesse 
económico. 

Os filões de quartzo têm 5-50cm de espessura e mostram-se fracturados. A sequência 
paragenética descrita por Inverno (2009) é composta por ambligonite, quartzo, 
cassiterite, arsenopirite, columbite-tantalite, clorite, fluorite, carbonatos, apatite?, mica 
branca, trifilite, turmalina, rútilo?, molibdenite, esfalerite, estanite, calcopirite, pirite, 
pirrotite, calcocite, covelite, vivianite? e goetite/lepidocrocite, a qual demonstra uma 
grande variedade mineralógica. Assim, a presença de turquesa não tinha sido 
identificada nos minerais secundários até ao presente. 

A ocorrência de turquesas em Portugal foi realizada por Meireles et al. (1987) e Leal 
Gomes et al. (2008). Nesses trabalhos foram identificadas apenas em três locais do 
país, nos concelhos de Ponte de Lima, Vila Pouca de Aguiar e Penafiel. Normalmente 
as ocorrências são pouco expressivas, pulverulentas, vesiculadas ou fracturadas 
(Meireles et al., op. cit), embora as de Ponte de Lima tenham dimensão e valor 
gemológico (Leal Gomes et al., 2008). Esta nova ocorrência da Argemela é, pois, 
excepcional no contexto português. 

 

 

A B 

Figura 2. A - Localização das antigas minas da Argemela de acordo com Ferraz et al. (2010). B - Modelo 
petrogenético de Charoy & Noronha (1996) para a instalação das massas filonianas e do microgranito da 
Argemela. 

 

A presença de fosfatos hidratados resulta normalmente da meteorização de rochas ricas 
em alumínio por fluídos meteóricos oxidantes ricos em fósforo (Meireles et al., 1987). No 
contexto geológico tão especial da Argemela não é de estranhar que a percolação de 
fluídos ao longo do microgranito rico em fostatos, conduzida pelos veios verticais de 
quartzo leitoso fracturado que os cortam até às formações xisto-grauváquicas também 
elas ricas em mica, tenha dado origem à decomposição química das pirites e à 
precipitação em fissuras de hidróxidos de ferro e de massas de turquesa, mais 
esverdeadas ou mais azuladas em função do teor relativo do cobre sobre o ferro a 
substituir o alumínio (Figs. 3 a 5). As turquesas ocorrem com dimensões centimétricas 
até um máximo de 30cm até agora identificado (Fig. 5). Apresentam-se normalmente 
fracturadas, com as fissuras preenchidas por hidróxidos de ferro dando um aspecto 
venular e manchado de ferruginização (Fig. 6). A cor das turquesas varia entre o verde e 
o azul pálido, com um valor médio de intensidade de cor calculável de 
sRGB(72,209,204), ou seja o equivalente à cor “Medium Turquoise” de acordo com X11 
web colors. 
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Figura 4. Pormenor do filão, onde se nota o quartzo fortemente fracturado com preenchimentos de 
veios com hidróxidos de ferro e turquesa. 

 

 
 

Figura 3. Filão vertical de quartzo com mineralizações secundárias de cobre e ferro, 
exibindo massas de turquesa. 
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      Figura 5. Massa de turquesa com cerca de 30cm de diâmetro. 

 

As turquesas mostram fractura conchoidal e uma dureza aproximada ao vidro, o que 
demonstra a sua elevada qualidade gemológica, com uma risca esverdeada, brilho 
ceroso e solubilidade em ácido hidroclórico aquecido. Nos filões surge como massas 
cristalinas mas em amostras soltas torna-se pulverulenta por rápida meteorização, uma 
vez que o mineral absorve grandes quantidades de água. As massas tornam-se mais 
verdes quando desidratadas (Klein & Hurlbut, 1993). Pelo seu enquadramento geológico 
e mineiro tão específico no contexto internacional designamos a variedade de turquesas 
da Argemela como “Montanha Negra” (Fig. 6). 

Embora o contexto petrogenético seja diferente, a qualidade das gemas da Argemela é 
comparável com minas famosas como as dos EUA, nomeadamente a Mina de Royston 
(Fig. 7). Aqui, as turquesas têm uma atractiva venulação limonítica acastanhada ou 
negra, que é semelhante às turquesas da Argemela (Castor & Ferdock, 2004; Figs. 6, 
7). 

 
Figura 6. Turquesas “Montanha Negra” de Argemela polidas em cabochão. 

 

 

Figura 7. Comparação de turquesas polidas em cabochão provenientes da Mina de Royston, 
Esmeralda County, Nevada (à esquerda) e do Cabeço da Argemela (os dois exemplos à direita). 
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Relevância patrimonial 

Em Portugal existem recursos base de minerais com qualidade gemológica (Ferreira et 
al., 1999). Os raros depósitos com turquesas conhecidos em Portugal (Meireles et al., 
1987) são de natureza hidrotermal em corredores de cisalhamento que afectaram 
formações metassedimentares, onde ocorrem crustificações venulares de espessura 
milimétrica a centimétrica de turquesa, em geral, de fraca qualidade (Ferreira et al., 
1999). As turquesas “Montanha Negra” da Argemela mostram, neste estudo preliminar, 
uma qualidade que rivaliza com variedades comerciais internacionais atestada em 
ensaios de polimento em “cabochon”, com ocorrências de massas centi- e decimétricas, 
mas em filões e filonetes de quartzo verticais cuja espessura não é superior a 50cm, o 
que limita como reserva explorável (Ferreira et al., 1999). Assim, mais do que o seu 
valor económico, as turquesas da Argemela poderão ter um significativo valor 
patrimonial para a região e para o país, que deverá ser acautelado por medidas de 
protecção necessárias à sua valorização “in loco”, de forma a evitar acções de 
depredação generalizada das ocorrências aflorantes. Até certo ponto este património 
mineralógico está salvaguardado pelo contexto geológico dos filões de quartzo verticais, 
mas que deixará de existir se a área de ocorrência for alvo de exploração mineira. 
“Depósitos de muito pequenas dimensões ou casos entendidos como raridades 
mineralógicas, deverão ser atribuídos ao património geológico e preservados de 
qualquer forma de lavra ou colheita” (Ferreira et al., 1999). 

As antigas minas da Argemela e Recheira integram o Inventário de Geossítios de 
relevância nacional, na categoria temática Província metalogénica W-Sn Ibérica (veja-se 
www.geossitios.progeo.pt/geos.hcontent.php?menuID=3&geositeID=1013. 

Este inventário desenvolvido no âmbito de um projecto alargado, que envolveu todas as 
universidades portuguesas e dezenas de especialistas, foi coordenado pela 
Universidade do Minho e entregue ao Instituto de Conservação da Natureza e das 
Florestas de acordo com os requisitos impostos pelas alterações trazidas com o 
Decreto-Lei nº142 de 2008 de 24 de Julho. 

As reservas calculadas de 20 milhões de toneladas de minério com 2,19kg Li/tonelada e 
1,26kg Sn/tonelada (Ferraz et al. 2010) têm atraído as atenções das empresas mineiras 
e manifestações de recusa de eventual abertura de mina a céu aberto por parte das 
comunidades locais, com o apoio dos municípios do Fundão e da Covilhã onde se 
inserem. É de salientar que o estanho e o lítio se encontram disseminados em rochas de 
granulometria muito fina, e que o lítio ocorre sob a forma de fosfatos, factores que, 
quando combinados, condicionam a viabilidade económica, no presente, de uma 

eventual exploração mineira (Ferraz et al. 2010). As instalações mineiras da “lavaria” da 
Recheira encontram-se razoavelmente preservadas não obstante o incêndio do ano 
anterior que destruiu toda a encosta norte do Cabeço da Argemela. Existiu em tempos 
um projecto da empresa FELMICA, que se encontra presentemente a explorar os 
microgranitos, para a reconversão deste espaço industrial num centro de interpretação. 
O Cabeço da Argemela encontra-se estrategicamente localizado para que um projecto 
intermunicipal, com o apoio de privados, possa desenvolver um Parque Arqueológico 
como não há outro em Portugal, um contributo decisivo para a diversificação turística da 
Beira Baixa, que associe o passado metalúrgico ao património mineiro de um período 
tão importante para a história do séc. XX. As turquesas encantam culturas há milhares 
de anos e atingem diferentes simbolismos. Que possa esta ocorrência gemológica 
excepcional em Portugal ser mais um motivo para a valorização do Cabeço da Argemela 
numa óptica patrimonial. 
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Resumo 

Tendo como objectivo a apresentação de propostas para o desenvolvimento turístico 
sustentável da freguesia de Toulões este trabalho sintetiza os valores da geodiversidade 
existentes para o reconhecimento da estrutura da paisagem e sua evolução, incluindo a 
forma como os recursos geológicos têm vindo a ser explorados. Nesta última 
perspectiva é de destacar a descoberta de uma nova exploração mineira de ouro 
contemporânea do Império Romano e que se pode enquadrar no complexo mineiro da 
Bacia do Erges. 

Abstract 

In the frame of a proposal for the sustainable tourism development of the area of Toulões 
this work provides a synthesis of the geodiversity for understanding the structure of the 
landscape and its evolution, including the multiple dimensions by which geological 
resources have been used by the local community. Under this last aim it is described a 
new gold mine contemporary of the Roman Empire that was part of the mining complex 
already known in the Erges Basin.  

 

Introdução 

Toulões é plano de seixo e rosmaninho. Uma aldeia branca aninhada na sombra verde 
da Serra da Murracha, a partir da qual escorrem lânguidas as ribeiras do Aravil, da Toula 
e de Arades. Vales não os há, apenas as vertentes esquartejadas da serra a darem 
passo a uma Meseta (Ribeiro, 1939; Birot, 1949) que se encharca episodicamente 
quando chove, ou se cobre de erva dourada face ao diabólico calor do verão. Magníficos 
montados de sobro e azinho drapejam a aldeia, outrora refúgios de lobos vorazes que 
hoje são lenda lembrada como símbolo heráldico de Toulões. Nas estepes, outrora a 
razão da origem desta terra de amanho, encontramos hoje uma das suas maiores 
riquezas: 125 espécies de aves passam ou nidificam por aqui, entre as quais o Sisão, o 
Cortiçol-de-barriga-preta ou o Alcaravão. Este é um paraíso para a observação de aves 
à espera de ser descoberto. O outro tesouro, também desconhecido, é o seu passado 
geológico e mineiro. As formações argilosas e areno-conglomeráticas que se 

acumularam aqui nos últimos dez milhões de anos e antes do encaixe do curso do Tejo, 
são muito importantes para contar a história geológica do Geopark Naturtejo – 
Geoparque Mundial da UNESCO, em particular as etapas de enchimento sedimentar 
resultantes do levantamento da Cordilheira Central Ibérica, e de erosão das cristas 
quartzíticas de Penha Garcia. É espectacular entender que, há medida que ascendemos 
aos 580 m da serra da Murracha, vamos encontrando para o topo de um grande pacote 
sedimentar aqui definido como o Grupo da Murracha (Cunha, 1992, 1996), blocos 
quartzíticos progressivamente maiores resultantes do desmonte erosivo e do transporte 
por enormes enxurradas a partir das serranias de Penha Garcia, situadas alguns 
quilómetros para Norte. Nestes depósitos acumularam-se também metais importantes 
como o ouro, e não é de estranhar que os romanos tenham explorado a Bacia do Erges 
em tempos em que Idanha-a-Velha era um grande centro mineiro (Sanchéz-Palencia et 
al. 2005, 2013). O topónimo Mina, no Vale das Eiras, a Nor-noroeste do pitoresco lugar 
de Carriçal, já fora da área territorial de Toulões, testemunha a presença da engenharia 
Romana no sopé leste da Serra da Murracha. As conheiras, canais e pequenas cortas 
que aqui abundam marcam o tesouro mistificado na lenda do Gorrão Branco, apenas 
em parte daqui levado. Outros vestígios mais impressionantes são descritos no presente 
trabalho, na encosta Oeste da Murracha, nos limites da freguesia de Toulões. Trata-se 
da descoberta de uma nova corta mineira, com uma tipologia de exploração semelhante 
à conhecida nos mesmos depósitos na Serra de Coria, na raia da Extremadura 
espanhola (Florido & Rivas, 2006; Florido et al., 2007), e que remete para a exploração 
e uso dos recursos geológicos e das condições topográficas que se estenderam por 
milhares de anos e que ainda marcam presença, como memória tangível, na aldeia de 
Toulões.  

A descrição da Geodiversidade de Toulões, bem como do seu aproveitamento, é o 
primeiro passo para o desenvolvimento de projectos de valorização dos recursos 
patrimoniais, de que se destaca aqui o Património Natural. Até ao presente, Toulões não 
usufruiu de qualquer tipo de projecto ou investimento estruturado na área do Turismo, 
baseando-se a sua economia fundamentalmente na agricultura e na floresta. Numa 
óptica de desenvolvimento sustentável baseado na diversificação das actividades 
económicas e da oferta de oportunidades de negócio que fixe população no território, o 
Turismo de Natureza, seja de base contemplativa, de lazer educativo ou desportiva, tem 
um grande potencial em Toulões. Para já é grande a aposta local na marca “Toulões – 
Aldeia da Rosa-Albardeira em Portugal” e o Festival da Rosa-Albardeira consolidou-se 
na sua terceira edição pelo reforço das parcerias locais e internacionais. Daqui resultam 
propostas enquadradas no presente trabalho que pretendem ser ferramentas de 
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valorização territorial aplicáveis tendo como suporte programas de financiamento 
europeus, o próprio Município de Idanha-a-Nova integrando-se na sua estratégia de 
desenvolvimento local e potenciais investidores privados. 

 

       
Figura 1. Localização da freguesia de Toulões no território do Geopark Naturtejo – Geoparque 
Mundial da UNESCO em Portugal, e no concelho de Idanha-a-Nova. 

 

A estrutura da Paisagem em Toulões 

A freguesia de Toulões, localizada a NE do concelho de Idanha-a-Nova, possui uma 
área de 36,73 km2 (Figura. 1). Esta é fortemente aplanada e inscrita na denominada 
Meseta Meridional (Ribeiro, 1939, 1942, 1949), unidade geomorfológica maior do 
Geopark Naturtejo designado pela UNESCO. Trata-se de uma extensa e antiga 
aplanação que se estende desde a região de Castelo Branco até ao Alto Alentejo e para 
além da Extremadura, desenvolvida ao longo de várias etapas, desde o final do 
Jurássico (Cabral, 1995). O limite norte da freguesia é definido pela extensa escarpa de 

falha do Ponsul (Ribeiro, 1943; Dias & Ribeiro, 1989), um ressalto tectónico com 
orientação N60ºE que marca toda a paisagem raiana (Figura. 2) e que condiciona aqui o 
traçado da Ribeira de Aravil de NE para SO. Trata-se do resultado de uma reactivação 
neogénica de estrutura tardi-Varisca em falha inversa. A Falha do Ponsul é assim 
responsável pela separação vertical da Meseta Meridional no bloco levantado ou 
Plataforma de Castelo Branco, em relação à Superfície do Alto Alentejo (Ribeiro, 1939; 
Cabral, 1995), em cerca de 100 m. Foi o ilustre geógrafo alemão Hermann Lautensach o 
primeiro a reconhecer a presença da escarpa do Ponsul no início da década de 30 
(Lautensach, 1932). 

 

 
Figura 2. A Serra da Murracha domina a paisagem de Toulões, com a aldeia a estender-se ao longo 
de uma das suas lombas (vista do v.g. Malhadis). Atravessa toda a região o degrau tectónico da Falha 
do Ponsul, localizando-se o inselberg granítico de Monsanto e a crista apalachiana de Penha Garcia no 
lábio superior da falha, enquanto que a bacia da Ribª. da Toula se situa no seu bloco abatido. 

 

A Superfície Fundamental da Meseta (sensu Cabral, 1995) em Toulões é coberta por 
mantos mais ou menos espessos de materiais sedimentares, argilas a conglomerados 
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de cores entre o amarelo torrado e o encarniçado, que se depositaram sob distintas 
condições tectónicas e climáticas nos últimos 10 milhões de anos. Esses depósitos 
sedimentares estão melhor preservados na Serra da Murracha, um relevo residual de 
posição, de forma trapezoidal e topo plano, que culmina a 580 m de altitude e é o ponto 
mais elevado de Toulões (Figura. 2). Se bem que a Falha do Ponsul delimita a Serra da 
Murracha no Cabeço do Arrebentão, esta é selada pelos seus depósitos sedimentares 
mais a NE, demonstrando a inactividade da falha neste sector desde o Zancleano (há 
mais de 5 milhões de anos). Os relevos de Frades (324 m), dos Malhadis (331 m) e dos 
Amarelos (322 m) são testemunhos da evolução climática que levou ao encaixe da rede 
de drenagem, em particular das ribeiras da Toula e do Aravil (Figura. 3), na Superfície 
Fundamental da Meseta nos últimos 3 milhões de anos (Cunha & Martins, 2004). 

 

 
Figura 3. O vale aberto da Ribeira do Aravil condicionado pela escarpa de linha de falha do Ponsul a 
NO, cujo bordo levantado é composto de xistos e metagrauvaques do Grupo das Beiras, e pelas lombas 
da Serra da Murracha a sul e em plano mais próximo. 

 

A bacia da Ribeira da Toula mostra o ponto mais baixo da freguesia de Toulões próximo 
do Vale das Cardas, com cotas abaixo dos 260 m, o que determina um rebaixamento 
topográfico na ordem dos apenas 70 m, em relação aos Malhadis, semelhante ao 
verificado para o Aravil, de origem exclusivamente erosiva e, portanto, sem indiciar 
qualquer actividade tectónica da Falha do Ponsul. Nas margens das ribeiras de Arades 
e da Toula desenvolvem-se áreas aplanadas às cotas dos 330-310 m, de maior aptidão 
silvo-pastoril, com o desenvolvimento de largas áreas de pastagens na primeira e um 
secular montado, na segunda. Os olivais concentram-se na bacia da Ribeira da Toula a 
jusante de Toulões e no Vale das Vacas, entre  Toulões e os Frades. Já o Ribeiro do 
Malhão, nas proximidades da aldeia, oferece tradicionalmente as suas margens e os 
seus mananciais às práticas hortícolas da comunidade. 

Caracterização da Geodiversidade de Toulões 

A área de Toulões enquadra-se integralmente na Bacia Cenozóica de Ródão-Moraleja, 
uma área deprimida da grande Bacia do Tejo na dependência da evolução da Falha do 
Ponsul onde se deu a acumulação de materiais sedimentares de origem detrítica ao 
longo dos últimos 50 milhões de anos (Figura. 4). O controlo estrutural destes depósitos 
pela Falha do Ponsul determinou a sua espessura e granulometria face à distância 
percorrida a partir da sua origem nos relevos quartzíticos de Penha Garcia. Não é assim 
de estranhar que Toulões seja uma terra de “rañas” (Ribeiro & Feio, 1949), com uma 
paisagem composta integralmente de mantos de seixos dispersos por erosão há cerca 
de 2 milhões de anos. Um dos perfis estratigráficos mais importantes para a 
compreensão da evolução deste sector da grande Bacia do Tejo corresponde à Serra da 
Murracha (Cunha, 1992, 1996). Por essa razão e pela continuidade da sequência 
sedimentar aflorante, foi nesta montanha que Pedro Proença e Cunha definiu o Grupo 
da Murracha, com três formações atingindo quase 340 m de espessura (Pais et al., 
2010, 2012, 2013). Cada uma destas formações materializa a resposta sedimentar de 
um intenso soerguimento da Cordilheira Central Ibérica por convergência das placas 
africana e euroasiática (Cabral, 1995), em condições climáticas gerais de elevada aridez 
(Cunha, 1996). Os cones aluviais coalescentes desenvolveram-se no sopé das escarpas 
tectónicas. Nos afloramentos e cortes de estrada assiste-se assim a uma rápida 
diminuição da granulometria dos sedimentos, assim como da sua espessura, desde a 
escarpa do Ponsul para Sul. 
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Figura 4. Mapa geológico simplificado do Geopark Naturtejo da Meseta Meridional com a 
localização da área da freguesia de Toulões (delimitada com linha a vermelho).  

 

A Formação Torre é a unidade mais antiga aflorante na freguesia de Toulões e aquela 
que se encontra nas áreas mais baixas, desde o Carriçal aos planos de Arades e do 
Aravil, passando pela bacia da Toula. É composta por sedimentos mal calibrados, 
conglomeráticos (estrada 1279 à saída de Toulões), passando a SE a fácies areno-
lutíticas (Membro de Sarzedas) de cor verde alaranjada ou amarelada como se vê no 
leito da Ribeira da Toula no fundo da aldeia. Nestes sedimentos mais finos ocorrem 
rizoconcreções (Figura. 5) e depósitos de carbonatos com origem em lençóis freáticos 
de natureza alcalina (Figura. 6), possivelmente resultantes do incremento da aridez que 
ocorreu no final do Miocénico, há cerca de 6 milhões de anos, e que então levou ao 
quase desaparecimento por evaporação do Mediterrâneo. 

Pelas mesmas condições climáticas a Formação Torre depositou-se em regime de 
enxurradas, definindo episódios de precipitação intensa. 

 
Figura 5. Arenito da Formação Torre com impregnações carbonatadas possivelmente 
relacionadas à presença de raízes de plantas; corte da estrada 333-4 no Vale das 
Vacas. 

 
Figura 6. Arenito grosseiro de cimento carbonatado; corte da estrada 1279 junto do 
v.g. Malhadis. 
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A Formação Monfortinho sobrepõe-se em discordância à Formação Torre e corresponde 
aos depósitos vermelhos intensos que se observam nos Frades ou junto da Nave do 
Seixo. Aliás, este topónimo é bem esclarecedor das características sedimentares desta 
unidade composta por conglomerados de quartzito e quartzo leitoso, sub-angulosos, 
evidenciando curto transporte a partir das cristas de Penha Garcia, passando 
lateralmente a fácies mais finas, areno-lutíticas (Figuras. 7 e 8). Na Serra da Murracha 
atinge uma espessura de 80 m. A sua deposição deu-se num clima semelhante ao 
actual, de características mediterrânicas (Cunha, 1996). 

 
Figura 7. Deposição do Membro Piçarra Vermelha, rico em quartzito, a encher 
uma paleotopografia desenvolvida na Formação Torre; caminho municipal 
1278 junto ao v.g. de Nave do Seixo. 

O cone aluvial da Murracha é culminado pela Formação Falagueira, que atinge 107 m 
de espessura máxima (Cunha, 1992, 1996). Os sedimentos são mal calibrados, de 
composição quartzítica e quartzosa, e assentam em discordância erosiva sobre a 
Formação Monfortinho. À medida que nos aproximamos do topo da Serra da Murracha 
os conglomerados tornam-se progressivamente mais grosseiros, correspondendo a uma 
evolução progradante dos sistemas aluviais e fluviais, com drenagem para SO sob a 
forma de canais entrançadosque chegavam ao Oceano Atlântico, há cerca de 3 milhões 
de anos (Cunha, 1996; Cunha & Martins, 2004). As chuvas concentradas e a intensa 
alteração argilosa dos xistos em condições de clima quente e húmido devem ter 

favorecido os escorregamentos nas vertentes e a formação de fluxos de lama e de 
blocos a partir dos relevos de Penha Garcia mais próximos (Figuras. 9 e 10). 

 
Figura 8. Formação Monfortinho com as tonalidades tipicamente 
avermelhadas dos seus depósitos areno-argilosos com óxidos e hidróxidos 
de ferro. 

 
Figura 9. Perspectiva dos cones aluviais coalescentes da Murracha-
Monfortinho desenvolvidos a partir da erosão torrencial das cristas 
quartzíticas de Penha Garcia (vista da Ribeira de Arades). 
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O encaixe da rede de drenagem dá-se nos últimos milhões de anos, durante o 
Quaternário, como já foi referido. O desenvolvimento inicial de extensas superfícies de 
inundação numa área fortemente aplanada leva à deposição generalizada de depósitos 
de cascalheiras, de seixos de quartzito e de quartzo sub-rolados, conhecidos como 
“rañas” que cobrem grande parte de Toulões. As aluviões de cascalheiras e areias 
grosseiras apresentam o seu maior desenvolvimento na Ribeira de Arades, onde 
atingem 600 m de largura máxima e 4 m de espessura (Cunha, 1996). Na vertente norte 
da Serra da Murracha, em zonas de maior declive, desenvolveram-se depósitos 
coluviares resultantes da lavagem da matriz dos conglomerados da Formação 
Falagueira.  

 
Figura 10. Blocos de quartzito de dimensão métrica pertencentes ao Membro Murrachinha com 
abundantes marcas de impacto indicadoras de transporte no leito de um rio cascalhento que aqui 
existiu há cerca de 3 milhões de anos (alto da Serra da Murracha). 

Pela importância científica da Serra da Murracha para a compreensão da evolução 
sedimentar e climática deste sector da Bacia do Tejo, num período de tempo geológico 
correspondente a 10 milhões de anos, esta é considerada um Geossítio de relevância 
regional (Sequeira e Serejo Proença, 2004) integrado no Inventário do Património 
Geológico e Geomineiro do Geopark Naturtejo – Geoparque Mundial da UNESCO. A 

partir do estudo das formações sedimentares do Grupo da Murracha sabemos agora 
que antes da existência do vale do Tejo, e em clima com tendência para a aridez, terá 
existido o desenvolvimento de cones aluviais a partir do levantamento tectónico da 
Cordilheira Central e da erosão das cristas quartzíticas, que terão alimentado na Meseta 
rios de canais entrançados, em episódios de enxurradas. As “rañas” e os outros 
depósitos conglomeráticos de Toulões dão-nos assim uma visão bem diferente da 
paisagem, em condições climáticas de aridez, no passado. 

Recursos geológicos e a ocupação do território 

Biodiversidade da Campina de Toulões e da Serra da Murracha 

O mais óbvio ingrediente é a serra da Murracha. As vertentes íngremes terminam numa 
cumeada quase plana, de paisagens fascinantes. Para sul dominam os matos e os 
pinhais, para norte os infames eucaliptais, nos vales encaixados pequenos azinhais 
onde vive uma das jóias da botânica portuguesa, a Rosa-albardeira (Figura. 11). É uma 
pequena planta, mas que não passa despercebida quando a sua flor violeta ou rosa, e 
muito raramente branca, de pétalas carnudas, decide abrir, ainda que um curto 
momento de Abril a Maio. Salpicada de orvalho é uma flor que enche o coração, mesmo 
o dos naturalistas menos praticantes. Esta espécie Paeonia broteri é endémica do 
Centro e do Sul da Península Ibérica. O seu nome homenageia o grande botânico 
português dos inícios do séc. XIX, Avelar Brotero, que descreveu na sua obra 1800 
espécies de plantas portuguesas. É uma espécie adaptada a solos siliciosos, chegando 
a ocorrer em depósitos coluvionares da vertente norte da Serra da Murracha. 

A campina de Toulões insere-se numa Área de Importância para as Aves de importância 
regional, com cerca de 15733 ha de extensão. A diversidade de habitats inclui áreas 
planas do tipo estepário, zonas de montado de sobro e de azinho e áreas de matagal 
mediterrânico. Foram identificadas 125 espécies de aves, sendo 90 nidificantes (dados 
do ICNF), entre as quais a Abetarda (área histórica de ocorrência), a Cegonha-preta, o 
Sisão, o Cortiçol-de-barriga-preta e o Alcaravão. 

Índicios arqueológicos 

Os achados arqueológicos conhecidos na freguesia de Toulões são muito escassos e 
nunca foram devidamente estudados. A ocupação humana deste território será de 
grande antiguidade como o demonstra os achados líticos paleolíticos dispersos nos 
terraços da Ribeira de Arades, próximo do Carriçal, os primeiros, de fácies Abbevillense 
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(Paleolítico Inferior), a serem identificados na Beira Baixa tal como é referido por  Ribeiro 
(1943), ou aqueles efectuados no âmbito dos trabalhos de campo para o presente 
estudo, junto do campo de futebol (Figura. 12) ou a caminho dos Frades, evidenciando 
erosão fluvial e reaproveitamento em períodos posteriores. A confirmarem-se por 
estudos arqueológicos sérios, estas seriam então ferramentas líticas desenvolvidas por 
uma espécie de hominídeos percurssora da nossa, possivelmente Homo erectus, o que 
colocaria a região de Toulões entre as mais antigas áreas de ocupação humana do país, 
com mais de 300,000 anos. Existe a informação (Alice Marcelo) do achado de 
abundantes peças atribuídas ao período romano no Vale Coelheiro sem que, contudo, 
tenha havido uma confirmação até à data. A confirmarem-se os achados e a sua 
atribuição cronológica será de grande interesse relacionar com as explorações mineiras 
de ouro conhecidas no sopé oriental da Serra da Murracha e a agora descoberta mina 
no sopé ocidental da mesma serra. 

 

 
Figura 11. A Rosa-Albardeira em Toulões, uma espécie nativa em perigo, bem adaptada a 
solos pobres e pedregosos, que busca a sombra e zonas de maior humidade. 

 
Figura 12. Artefacto de quartzito com evidências de talhe intencional e polimento por erosão fluvial a 
demonstrar a sua antiguidade, que foi encontrado próximo do campo de futebol. A idade e 
funcionalidade é todavia incerta. 

Uma nova exploração mineira de origem romana 

Existem indícios de exploração mineira antiga de ouro na região de Toulões conhecidos 
na Ribeira do Aravil e na Várzea de Toulões, pelo menos, desde a década de 30 
(Schwarz, 1933; Carvalho, 1975, 1979).  No entanto, Henriques et al. (2011) e Batata et 
al. (2011) não fazem qualquer referência a estes indícios nos seus inventários de 
mineração antiga entre o Tejo, o Zêzere, o Ocreza e o Erges, o que está relacionado 
com o facto de não ter havido um trabalho descritivo e de localização destes. Em termos 
históricos há relatos de fontes não confirmadas que desta região terá provindo o ouro 
utilizado para a coroa do Rei D. João III (Marques, 2004). A Ribeira do Aravil era 
conhecida como “Ouravil” em 1758 (Silva, 2003). Mais recentemente houve 11 pedidos 
de direitos de descoberta e pesquisa de ouro realizados entre 1873 e 1980 à Câmara 
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Municipal de Idanha-a-Nova, sem resultados demonstrados (Arquivo Municipal, Registos 
de Manifestos de Minas). 

Em 2015 foi detectada pelo autor uma possível exploração mineira de grandes 
dimensões na vertente ocidental da Serra da Murracha durante a actividade turística 
conhecida como TTransGeopark organizada em parceria com a empresa Casa do Forno 
de Salvaterra do Extremo associada da Naturtejo, entidade que administra o Geopark 
Naturtejo. A área de exploração, desenvolvida da bacia de ribeiro afluente da Ribeira do 
Aravil, prolonga-se por 1250 m em ambas as vertentes do vale, e abrange uma área 
aproximada de 30 ha. A exploração fez-se ao longo de um vale linear, de vertentes 
abruptas, entre as cotas de cabeceira em torno dos 390 m e o fundo do vale a 330 m de 
altitude (Figura. 13). 

A tipologia do depósito aurífero corresponde a concentrações paleoaluvionares 
secundárias em conglomerados da Formação Monfortinho (Figura. 14). O esquema 
interpretativo da Figura. 15 sintetiza os trabalhos identificados e de seguida descritos. 
Na margem direita do ribeiro, numerosos canais paralelos à vertente e paralelos entre si, 
conhecidos pelos romanos como emissaria, desenvolvem-se a partir da cota dos 390 m 
(Figuras. 16, 17). Estes emissaria têm início de forma abrupta, demonstrando a 
inexistência de um canal natural anterior, ou alargam-se a partir de pequenas linhas de 
água naturais. Os canais apresentam uma disposição linear ao longo da vertente e 
podem atingir 3-4 m de profundidade. A sua grande largura, superior a 5 m, assim como 
a sucessão de estreitamentos ao longo do canal (Figuras. 18, 19), parecem indicar a 
sobreposição de poços abertos para acumular água. Na sua confluência com o leito 
natural do ribeiro formam-se meandros entre a acumulação de sedimentos. Ao longo da 
encosta, a cota regular a partir da qual tem início os emissaria, passa um caminho 
florestal que destruiu o canal escavado na rocha e que alimentava de água a frente de 
exploração mineira. Deste canal ou Corrugus observa-se o que resta de uma das 
paredes, com um máximo de 2 m de altura, também degradada pela erosão (Figura. 20), 
sendo que a parede da margem da exploração encontra-se quase totalmente arrasada. 
A montante do canal hidráulico não foi detectada nenhuma estrutura de acumulação de 
águas. O facto deste se localizar muito próximo da cumeada e de haver na área um 
pronunciado encaixe da drenagem dificulta a interpretação de como seria abastecido 
este canal hidráulico. A margem esquerda do ribeiro, menos declivosa, mostra o 
aproveitamento de uma linha de água natural para o desenvolvimento de uma tipologia 
de canais “em pente”. Na sua cabeceira existe uma área deprimida grosso modo semi-
circular que poderá ter correspondido a uma piscinae ou tanque de acumulação de 
águas pluviais de cabeceira. 

 
          Figura 13. Imagem GoogleEarth© dos trabalhos mineiros da Murracha. 

 
Figura 14. Conglomerado da Formação Monfortinho composto por seixos sub-angulosos a 
sub-rolados de quartzito e quartzo leitoso, com matriz arenosa mostrando intensa 
rubefacção.  
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A jusante do ribeiro, próximo da área onde o estreito vale deixa de existir, observa-se 
uma acumulação de argilas finas, sobre a qual cresce actualmente um pinhal, e que 
corresponderá à zona de deposição de estéreis durante uma das etapas da exploração 
da mina (Figura. 21). No prolongamento desta área forma-se um canal de secção em U 
com uma largura superior a 3 m que termina num apertado cotovelo por onde corre o 
ribeiro natural no sentido do Aravil (Figura. 22). Corresponderá a uma Cunicula ou canal 
de drenagem. Por cima dessa área ocorre uma plataforma escavada na vertente, com 
cerca de 700 m2 de área, inclinada para montante, onde se observa uma frente de 
exploração de forte pendor e altura superior a 4 m (Figura. 23). Esta plataforma poderá 
ter surgido a partir de desmontes sucessivos e consequente retrocesso da frente de 
exploração. 

Recolheram-se duas amostras de sedimento nos dois principais emissaria para fazer um 
ensaio à bateia. Apenas uma delas deu um grão de ouro com dimensão sub-milimétrica 
(Figura. 25). 

 
Fiura. 15. Estruturas mineiras interpretadas a partir da imagem de satélite e dos trabalhos de campo e 
descritas no texto. Legenda: canais de lavagem (a vermelho); canal hidráulico (a azul escuro); piscina 
de acumulação de águas pluviais (a azul claro); plataforma (creme); acumulação de estéreis (a 
laranja); canal de evacuação de estéreis (a amarelo). A SE observam-se na imagem outras áreas 
mineiras, com evidências de canais de exploração, que não foram ainda estudadas ou confirmadas. 

 
Figura 16. Emissaria lineares desenvolvidos a partir da mesma cota ao longo da margem 
direita do ribeiro. 

 
         Figura 17. Pormenor de um dos canais de lavagem. 
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Figura 18. Canais de lavagem com evidência de estreitamentos 
sucessivos associados à expansão remontante dos trabalhos mineiros por 
etapas sucessivas. 

 

Figura. 19. Pormenor do interior do emissarium 1: depósitos 
conglomeráticos mostrando a técnica de exploração, correspondendo à 
abertura sucessiva de poços verticais onde seria acumulada as águas das 
chuvas. A abertura de uma cavidade de pequeno raio hidráulico na 
parede de jusante  levaria à expulsão da água sob pressão e ao 
consequente abatimento desta parede para posterior lavagem da matriz 
areno-argilosa, possivelmente à bateia e no leito do ribeiro. 

 

Figura. 20. Possível canal hidráulico de distribuição evidenciado por parede 
lateral parcialmente destruída pela abertura de caminho florestal e que se 
prolongaria ao longo da encosta, à mesma cota. 

 

Figura. 21. Canais de lavagem em “pente” ou sulcos convergentes 
desenvolvidos em  linha de água natural situada na margem esquerda 



GEODIVERSIDADE DE TOULÕES (GEOPARK NATURTEJO): CONTRIBUTO PARA A INCLUSÃO DO SEU PATRIMÓNIO NATURAL EM PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL 
Carlos Neto de Carvalho 

 AÇAFA On Line, nº 12 (2017-2018)           Associação de Estudos do Alto Tejo           www.altotejo.org 41 

 
Figura. 22. Acumulação de estéreis a jusante do ribeiro. 

 
Figura. 23. Canal de evacuação de estéreis para a Ribeira do Aravil alargado durante 
a actividade mineira e muito posteriormente pela abertura do caminho. A montante 
este canal está entulhado pelos estéreis da mina o que determina o seu abandono 
ainda durante a sua exploração 

 
Figura. 24. Plataforma e frente de exploração muito degradada. 

 
Figura. 25. Resultado positivo do ensaio à bateia do depósito aurífero efectuado a 
partir de duas amostras de sedimento recolhidas nos trabalhos mineiros. 
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Na área da Mina, no sopé leste da Serra da Murracha e já fora da freguesia de Toulões, 
próximo de Vale das Eiras, são conhecidas antigas explorações de ouro (Cunha, 1996; 
Sequeira et al., 1999), embora não descritas. Tratam-de de duas cortas principais 
abertas nos conglomerados da Formação Torre e alongadas segundo o sentido de 
escorrência NNO-SSE, alimentadas que são por um pequeno afluente da Ribeira de 
Arades. Apresentam uma extensão máxima de 50 metros por uma largura de 15 m 
(Figura. 26). A profundidade máxima atingida não ultrapassa os 5 metros. Nas 
imediações de uma destas ocorre um conjunto de 3 escavações e conheiras (Figura. 
27). O local foi visitado pelo autor pela primeira vez em 2005, encontrando-se 
actualmente a área em propriedade privada fechada o que impediu o desenvolvimento 
de um estudo mais aprofundado.  

A área mineira da Mina, assim como a grande exploração mineira da Murracha descrita 
neste trabalho enquadram-se no extenso complexo mineiro de origem romana que se 
estabeleceu na bacia do Erges, e que se estendia desde o Bazágueda e seu afluente 
Bazaguedinha até à confluência deste rio no Tejo (Schwarz, 1933; Domergue, 1987, 
1990; Sanchez-Palencia & Peréz-Rivas, 2005; Henriques et al., 2011; Sanchez-Palencia 
et al., 2013), nos domínios da Civitas Igaeditanorum (Almeida, 1970). No entanto, a 
tipologia de exploração identificada aproxima os trabalhos mineiros da Murracha 
daqueles conhecidos na Bacia de Coria, em Sierro de Coria e Sierro de Marifranca 
(Florido & Rivas, 2006; Florido et al., 2007; Barrios et al., 2010), também estes relevos 
residuais culminados por conglomerados onde se observam canais de exploração, 
canais hidráulicos de distribuição e acumulações de estéreis correspondentes a técnicas 
de características romanas (Florido et al., 2007, 2008). Ambos os casos fazem parte da 
mais ampla região aurífera da parte média da Bacia do Tejo, com explorações antigas 
que se estendem de Castilla-La Mancha e Extremadura, em território espanhol, e Beira 
Baixa e Alto Alentejo, em Portugal (Peréz-García et al., 2012). 

Após os trabalhos de prospecção feitos na décadas de 40 a 80 pelo Serviço de Fomento 
Mineiro (Carvalho, 1975, 1979), a região de Toulões e Monfortinho continua a 
demonstrar um interesse potencial pelos seus depósitos de paleoplacers ou aluvionares 
de ouro nativo em estado livre decorrentes da erosão das formações neogénicas mais 
antigas (Figura. 28).A descoberta destes trabalhos mineiros na Serra da Murracha é um 
contributo para o enriquecimento do património geomineiro da região raiana. 

 

 
Figura. 26. Uma das cortas mineiras principais da Mina orientada de acordo com a 
escorrência das águas a partir da Serra da Murracha, junto da Ribeira de Arades. 

 

Figura. 27. Imagem GoogleEarth© com a localização dos trabalhos mineiros da Mina. 
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Figura. 28. Pepitas de ouro (as Palas de Estrabão e de Plínio) provenientes da área da Torre 
achadas nas barrocas por locais (oferta de Alberto Rivas y de Hoyos; areia grosseira como 
escala). 

A Geodiversidade e a Aldeia 

Toulões é terra de gorrão e barros. A geodiversidade faz parte da estrutura e das 
memórias da aldeia de Toulões, num território desde sempre voltado à terra e ao 
aproveitamento dos seus recursos. A pesquisa de ouro nas ribeiras da serra e do 
serralhão depois de chover perde-se na memória colectiva (Marques, 2004). A lenda do 
Gorrão Branco, um grande bloco quartzítico sub-rolado hoje presente à entrada da 
aldeia, faz a ligação entre o passado mineiro aurífero e o elemento mais significativo e 
omnipresente da geodiversidade local. Assim, de acordo com a entrada no blog A Arca 
Velha de Julho de 2007 conta-se em Toulões que este grande bloco sobressaía na 
paisagem de searas de centeio, no caminho da Serra, no alto de um cabeço. O Gorrão 
Branco assentava sobre a boca de poço, onde se dizia viver uma moura encantada que 
aí guardava um valioso tesouro de pedras preciosas. O chamado Sapateiro da 
Malhadinha passava, na verdade, a maior parte do seu tempo no garimpo. As pequenas 
pepitas que encontrava nas barrocas vendia ao Ti Catchapim, ourives de Alcafozes. 
Talvez levado pela febre do ouro, a notícia do achado, por um ganhão, de um pote com 

moedas de ouro ali por trás da Serra, já a dar vistas para Monsanto, e as histórias 
algumas vezes ouvidas aos mais velhos a respeito de outros acontecimentos 
semelhantes, trouxeram-lhe à ideia a lenda do Gorrão Branco. Consultado o lunário 
perpéctuo e os astros, o Sapateiro tratou de arranjar a ferramenta necessária para dar 
medida à sua desmedida ambição, e, no dia escolhido, lá foi, sorrateiro, pelo caminho 
da Serra até ao sítio por muitos temido e por outros tantos desejado. 

Ao fim de uma semana de trabalho intenso já tinha cavado um enorme buraco junto ao 
gorrão, mas vestígios do tesouro: nada. O Mné Rijo, que também garimpava nas horas 
vagas, dirigia-se à Barroca das Bruxas onde guardava os atrafícios do trabalho 
complementar, e causou-lhe alguma perplexidade ao avistar ao longe um monte de terra 
a fazer vulto ao simbolismo daquela pedra. Abeirou-se para ver o que estava a 
acontecer e surpreendeu o espalhafatoso do sapateiro em plena actividade, já enterrado 
até ao pescoço. Um pouco incomodado por ter sido descoberto naquela prebenda, 
ainda tentou esboçar uma justificação, mas o Rijo que conhecia bem a medida da sua 
ambição, atalhou logo: 

- Se queres trabalhar p’ra aquecer devias era ir a ratchar lenha e acender um lazarete. O 
que aqui cavaste já dava p’ra abrires um poço na tu’ horta, que bem falta te faz. 

O sonho do tesouro do Gorrão Branco morreu ali. Mas o grande bloco quartzítico 
acabou por ser trazido da serra para ocupar hoje um espaço nobre de lazer na aldeia 
(Figura. 29). 

Em terrenos porosos e genericamente planos a água nos seus mananciais teve sempre 
um significado existencial. E a Serra da Murracha, com as suas intercalações de rochas 
conglomeráticas aptas ao armazenamento de águas pluviais, com lutitos impermeáveis, 
era mãe d’água de um universo de pequenas nascentes e olhos d’água copiosos até à 
plantação generalizada de eucaliptos, sobretudo na sua vertente norte mais húmida. A 
Fonte Santa na Barroca das Seabras, na vertente SO da Serra da Murracha, é um 
daqueles exemplos em que a comunidade atribuiu propriedades medicinais às águas de 
nascente (Figura. 30). Estas eram aclamadas pelas gentes de Toulões para o 
tratamento de doenças de estômago, rins e, sobretudo, de pele (Marques, 2004). Mas, 
entre curas porventura de sarnas e feridas cutâneas a pedirem clementemente por 
desinfecção, assim como dores renais por quem não tinha por hábito ingerir o precioso 
líquido com a frequência necessária, aqui não aconteceram milagres, como daquela vez 
que o povo subiu à serra em noite de lua cheia para esperar pela aparição de Nossa 
Senhora junto da Fonte Santa. Eram centenas de olhos expectantes naquela noite clara 
quando avistaram a sombra daquela senhora montada num burrico. O entusiasmo feito 
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de devoção foi crescente até finalmente verificarem que era apenas mais uma 
conterrânea que vinha ao encalce do milagre. Não foi naquela noite que a Santa logrou 
revelar-se às gentes de Toulões. Outros mananciais menos terapêuticos alimentaram as 
gentes de Toulões ao longo dos tempos. Os mananciais do Ribeiro do Malhão 
proporcionavam água em caudal permanente para a rega das hortas. Da importância 
vital destas águas e dos poços construídos para saciar sede e fome resta-nos a 
memória preservada dos engenhos, tal como na Fonte de Cima (Figura. 31). 

A aldeia de Toulões dispõe-se entre preciosos solos férteis regados por ribeiros numa 
das lombas que, com origem na Serra da Murracha, vêm morrer no plano da Meseta. A 
organização do espaço urbano é harmonioso, demonstrando a arquitectura tradicional 
em xisto destes lugares. Apesar da freguesia não possuir afloramentos de xisto, este 
não vinha de longe, possivelmente das margens xistentas do Aravil para além dos 
limites da freguesia. Com este se construiram casas e furdões, assim como muros de 
delimitação de propriedades, tanto na aldeia, como no Carriçal e ao longo do espaço 
rural da freguesia (Figura. 32). A este xisto são, por vezes, adicionados apontamentos 
utilitários com outras rochas locais, como se trata dos seixos  

Figura. 29. O grande Gorrão Branco localizado no recinto de festas. 

 
          Figura. 30. Fonte Santa de Toulões na Serra da Murracha. 
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Figura. 31. Fonte de Cima, por cima da aldeia, hoje recuperada e funcional, um regalo 
para os sentidos. 

 

Figura. 32.  Enorme furdão no montado da Toula. 

quartzíticos provenientes da Ribeira de Arades empregues nas construções do Carriçal 
(Figura. 33) ou os grandes blocos oriundos do alto da Serra da Murracha que serviram 
para cobrir muros de delimitação de propriedade, ou aplicando rochas exóticas a 
Toulões,  como no caso dos fornos de granito de grão fino, talvez proveniente de 
Alcains. Mas numa terra onde abundam os barros não se pode deixar de evidenciar as 
construções em terra que em tempos abundaram em Toulões e que agora são cada vez 
mais raridades. A preservação desta forma de construção vai-se perdendo num período 
em que existe um novo fôlego para as construções de terra em Portugal, com a 
execução de diversos projectos no sul do país. No caso de Toulões, existem ainda 
alguns exemplos que deveriam ser preservados (Figura. 34), pois em todo o concelho 
de Idanha-a-Nova apenas aqui e na freguesia de Ladoeiro ainda perssistem e são 
elementos identitários que se inscrevem numa paisagem geológica peculiar (veja-se 
abaixo). 

 

 
Figura. 33. Tradicional construção em xisto com a aplicação de abundantes seixos de quartzito local e de 
granito nas ombreiras da porta (Carriçal). 
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Figura. 34. Casa construída em adobe, elemento cultural identitário de Toulões 

Valores da geodiversidade e o desenvolvimento Local 

A freguesia de Toulões apresenta amplos recursos naturais susceptíveis de uma 
valorização para uso turístico numa óptica de sustentabilidade, tal como fica 
demonstrado neste trabalho. Numa zona onde ainda não existe uma oferta turística 
consistente, mas nas proximidades de locais de atracção turística como as Termas de 
Monfortinho, Penha Garcia, Monsanto ou Idanha-a-Velha, começam a surgir unidades 
rurais em Toulões em websites de reserva de alojamento, como o Airbnb. Importa assim 
desenvolver um conjunto de equipamentos e de eventos que suportem o 
desenvolvimento de projectos turísticos em Toulões, de forma estruturada e 
diferenciada, apostando nos recursos locais. Assim, o que Toulões pode oferecer 
estabele-se entre a Serra da Murracha e as campinas, destacando-se a paisagem 
agrária e de montado em torno da Bacia da Toula. Usufruindo da proximidade do 
aeródromo de Monfortinho, hoje desactivado, Toulões tem uma forte aptidão para 
actividades aéreas pelas suas amplas e magníficas paisagens com reduzido impacto 
humano, tais como skydiving ou balonismo. O agroturismo, apostando nos tradicionais 

arraiais e nas herdades centenárias, pode oferecer outras oportunidades no domínio do 
repouso e das experiências, assim como da diversificada oferta gastronómica regional.  

A exploração da natureza em torno de Toulões, em especial na face sul da Serra da 
Murracha, pode ser realizada através de um percurso pedestre ligado à flora e em 
especial à Rosa-albardeira e de um percurso interpretado de BTT, que una Toulões ao 
Carriçal, com os principais pontos de interesse. A vantagem do percurso de BTT num 
território como o de Toulões, onde ainda existem numerosos caminhos rurais abertos, é 
a diversidade de paisagens oferecidas entre a Meseta e a Murracha, assim como de 
habitats, passando pelas grandes estruturas de mineração romana. Salienta-se a 
importância da valorização dos sítios naturais, em particular a interpretação das 
paisagens geológicas e geomineiras através da disponibilização de informação sobre os 
locais, do recurso a painéis interpretativos, guias de natureza e folhetos/mapas ou de 
aplicações descarregáveis em telemóvel. Situada numa área de importância para as 
aves, Toulões oferece ainda uma grande diversidade de espécies nidificantes e 
migratórias para os birdwatchers. 

Do ponto de vista da cultura material é, de facto, necessário avançar com estudos 
arqueológicos na região. A ocupação humana deste território pode ter mais de 300,000 
anos de histórias mas é preciso saber contá-las através de testemunhos palpáveis da 
sua antiguidade. Por outro lado, a utilização de uma construção em adobe como a 
“Casa da Terra” poderia servir de exemplo para realçar a importância identitária desta 
tipologia de arquitectura tradicional para Toulões, procurando impedir o seu 
desaparecimento do seu espaço urbano, ao mesmo tempo servindo de sala de 
exposições perfeito para temáticas relacionadas com a antiguidade da ocupação 
humana, com as aves e seus habitats na região e ainda como espaço de sensibilização 
para a diversidade de solos do concelho de Idanha-a-Nova, para as suas apetências 
agrícolas e florestais e para a necessidade da sua preservação como recurso com baixo 
índice de renovação.  

Por último, é de referir a importância que a Rosa-albardeira pode representar para os 
Toulões. 

Esta jóia da botânica portuguesa, do grupo das Peónias, perfeitamente adaptada aos 
solos silicícolas, portanto ricos em quartzo, da serra da Murracha, pode trazer Toulões 
para o mapa do Portugal contemporâneo e turístico. Para já, é tema de Festival que, em 
cada uma das suas três edições organizadas pela Junta de Freguesia de Toulões em 
colaboração com o Município de Idanha-a-Nova e apoio do Geopark Naturtejo Mundial 
da UNESCO, atraiu centenas de pessoas à aldeia e à serra para ver a floração da rosa-
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albardeira (Figura. 35, 37). É porventura o maior evento anual de Toulões, constituído 
por mercado de produtos regionais, actividades na natureza com visitas temáticas, 
colóquios de sensibilização ambiental e de estudos de caso. Mas existem cidades, 
regiões e mesmo países que se promovem através das suas Peónias, tal como Lorsch, 
na Alemanha, conhecida como “cidade Peónia”, sendo a planta símbolo da Ilha de 
Taiwan ou do estado de Indiana, nos EUA, um símbolo cultural da China destacado em 
importantes festivais de arte em Lushan e Luoyang, por exemplo, e tendo grande 
representação também no Japão. Esta é uma oportunidade para Toulões se relacionar 
com outras regiões do mundo e se tornar a “Aldeia Peónia” de Portugal (Figura. 36). 
Uma parceria que envolve a Freguesia de Toulões tem vindo a ser trabalhada entre os 
Geoparques Mundiais da UNESCO Naturtejo, Bergstrasse-Odenwald e Lushan. Um 
jardim de peónias a desenvolver em Toulões centrada nas características ecológicas 
peculiares da espécie Paeonia broteri ibérica, mas incluindo as cerca de 40 espécies de 
peónias existentes no mundo mais as inúmeras variedades que se cultivam e que 
possuem elevado valor económico e ornamental, seria um factor de diferenciação 
turística para Toulões. Este jardim deverá ser pensado também como um pólo para 
educação ambiental suportado pela flora autóctone permitindo um conhecimento 
profundo e experiencial da grande diversidade florística mediterrânica. As condições 
locais associadas a parcerias estratégicas com empresas e universidades poderão levar 
ao desenvolvimento genético de uma variedade ornamental a partir da espécie ibérica e 
resultar num negócio de flores que tem grande expressão a nível mundial no presente, 
por exemplo, na Holanda, com a venda de 50 milhões de bolbos anuais, atingindo 
algumas variedades os 15 euros a unidade, ou na Alemanha, onde as peónias em vaso 
atingem valores próximos dos 100 euros a unidade. Associado ao desenvolvimento da 
marca turística “Toulões – Aldeia Peónia de Portugal” vêm ainda outros negócios, do 
artesanato à gastronomia com o uso de essências florais (Figura. 38), ou eventualmente 
à perfumaria, que devem ser vistos como factores de reforço da marca junto de públicos 
diferenciados e potenciais visitantes, bem como de atracção para empreendedores que 
se queiram instalar em Toulões. Depois, é não esquecer e já referido anteriormente, as 
jóias que Toulões guarda para revelar sob a forma de Turismo de Natureza, 
aproveitando a extensa rede de caminhos de elevada qualidade paisagística que cruza 
o território e percorre a serra, perfeitos para percursos pedestres, para o BTT, para o 
hipismo, para o todo-terreno turístico,…. Tanto para descobrir numa atmosfera de 
tranquilidade aromatizada a rosmaninho. Poderão ser as rosas-albardeiras dos Toulões 
de branco imaculado? 

 
Figura. 35. O Festival da Rosa-albardeira em Toulões (foto de António Marcelo). 

 
Figura. 36. Toulões “Aldeia Peónia de Portugal” promovida numa parceria entre a 
Junta de Freguesia, o Município de Idanha-a-Nova através do CMCD e o Geopark 
Naturtejo no mercado das Peónias da cidade de Lorsch, Património da 
Humanidade (Alemanha). Um contributo para a internacionalização da marca.  
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Figura. 37. O percurso pedestre da Rosa-albardeira na Serra da Murracha atrai, em cada festival, mais de 
uma centena de apreciadores da natureza, oriundos de todo o país, só para observarem a floração no seu 
habitat natural. 

 

      
Figura. 38. Produtos sob o tema da Rosa-albardeira já desenvolvidos pelo empreededorismo local. 
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Nota prévia 

O povoamento romano na envolvente da civitas da Egitânia é um tema que tem sido 
alvo de estudos de arqueólogos e historiadores ao longo dos tempos, bem como de 
alguns estudiosos de outras áreas e dos estudantes da variante de arqueologia, daí que 
surjam vários trabalhos científicos que contribuem para um melhor conhecimento da 
região, esclarecimento e caracterização do tipo de implantação do habitat, e da relação 
desses povos com a exploração dos recursos naturais em diferentes períodos históricos 
e mais especificamente durante a ocupação e permanência dos romanos. 

O trabalho1 que nos propusemos realizar numa perspectiva sincrónica sobre a 
implantação rural romana a Sul da Egitânia integra-se na disciplina de Seminário, sob a 
orientação do Professor Doutor Jorge Alarcão a qual agradecemos, assim como a 
indicação da bibliografia sobre este tema. 

Foi um trabalho elaborado individualmente; na prospecção sistemática realizada, temos 
a agradecer o contributo da Associação de Estudos do Alto Tejo e de alguns 
associados, pois só assim foi possível a concretização do trabalho de campo, efectuado 
no mês de Agosto, nosso período de férias. 

Agradecemos à Sr.ª Maria de Lurdes, conhecida pelos que estudam no Instituto de 
Arqueologia por D.ª Milú, pela sua atenção, solicitude e apoio na procura e localização 
da bibliografia necessária, que por certo muito me ajudou dada a pouca disponibilidade 
de tempo para esta pesquisa, que é fundamental. 

Agradeço ainda a todos aqueles que directa e indirectamente colaboraram para a 
elaboração deste trabalho. 

O meu muito obrigado. 

Prefácio 

Este trabalho foi elaborado em 1999 e apresentado na Faculdade de Letras/Instituto de 
Arqueologia da Universidadede Coimbra, integrado na licenciatura de 
História/Arqueologia.  

                                                 
1 Trabalho realizado sob orientação do Senhor Professor Doutor Jorge Alarcão. 

Considerando a escassez de publicações sobre esta região e a insistência de um amigo, 
apresentamos o trabalho realizado e que mantivemos integralmente na sua estruturação 
de texto, nas ideias, na forma e nos conteúdos tal como apresentados em 1999; 
pedimos a compreensão do leitor para esse fato e pelos pontos menos bons que possa 
ter. 

Apesar do distanciamento no tempo e das incertezas relacionadas com estes sítios 
arqueológicos, espero que o estudo sirva para inspirar outras investigações, com outra 
tecnologia, porque a região é rica em vestígios arqueológicos e de mineração (ouro, 
estanho,volfrâmio, chumbo, antimónio) explorados desde  épocas remotas. 

O meu agradecimento, estima e consideração por Francisco Henriques, que foi o 
verdadeiro impulsionador e facilitador de meios para preparar este texto para 
publicação, dado que, se encontrava em suporte papel e nunca tinha sido publicado. O 
meu obrigado a todos os que colaboraram. 

Agradeço à minha familia pelas férias que não tiveram nesse ano e não podia deixar de 
lembrar alguém muito importante na minha vida, que já não está entre nós de forma 
física e que contribuíu direta e indiretamente para este estudo, Carlos Magro. 

Introdução 

A região que estudamos não tem sido muito objecto de estudo sobre o período de 
ocupação romana, talvez pelas suas características e localização, grande proximidade 
da urbe mas em contrapartida muito fechada sobre si e rural, assim como a tipologia dos 
seus achados sem uma grandiosidade manifesta que à partida lhe confira logo estatuto 
e importância, daí a exiguidade de referências bibliográficas. Mas em si, ela constitui um 
manancial de informação no que concerne à implantação e fixação de povos no meio 
rural e à exploração dos recursos naturais desta região. O tipo de solo e as suas 
potencialidades agrícolas - cerealífera, foram ao longo dos tempos importantes. Junto 
das casas ou do que resta delas existem as hortas, ou seja, os melhores terrenos onde 
se fez ou ainda faz o plantio de culturas variadas; os terrenos que são cultivados com 
cereais ainda hoje, usam um afolhamento bienal. Esta é também uma região em que as 
actividades associadas à pastorícia se incluem no cenário rural. As riquezas mineiras do 
subsolo e dos aluviões são bem conhecidas dos autores clássicos e contemporâneos. A 
mineração e o ouro de aluvião foram factores de forte atracção à fixação dos povos 
desde a antiguidade. 
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Considerando ainda a relativa proximidade da Egitânia, a Norte desta região, a boa 
acessibilidade quer à via importante que ligava a Egitânia a Emérita Augusta, quer ainda 
a via fluvial, o Tejo, que é a sua fronteira Sul, estão reunidas condições para a fixação 
de populações no período romano. 

Faremos uma abordagem numa perspectiva sincrónica e só relacionada com um 
período de ocupação. Para o tema a implantação rural romana a Sul da Egitânia, na 
actual freguesia do Rosmaninhal, procuraremos a partir de algumas hipóteses 
suportadas pelos autores, tentar formular algumas respostas para clarificar este período 
nesta região, mas por certo não ficaram completamente respondidas. Na região outros 
períodos históricos têm marcado interesse como os testemunhos megalíticos, 
medievais, modernos, e contemporâneos o atestam, mas o período romano foi uma 
opção metodológica, sendo um período que não está muito estudado e conhecido. Os 
achados têm vindo a ser exumados por curiosos dos seus contextos o que torna difícil 
caracterizar as estações e as necrópoles. Muitos estão já em posse de particulares 
porque são curiosos ou passíveis de ser vendidos ou reutilizados. 

O Rosmaninhal é uma extensa área xistosa de cerca de 320km2, limite da fronteira 
portuguesa actual a sul e a este com a Espanha sendo marcada pelas linhas de água 
onde correm os rios: o Tejo a sul, o Erges a este e o Aravil a oeste. Esta área é por sua 
vez recortada por outras linhas de água menores definindo vales abertos e amplos, 
plantados de azinheiras, propícios à cultura cerealífera e à pastorícia de ovinos, caprinos 
e suínos, onde actualmente predominam reservas de caça de veados, perdizes coelhos 
e lebres. Na paisagem há ainda uma característica dominante: a aridez que lhe é 
conferida pelos afloramentos rochosos de sudeste, determinando um relevo do tipo 
charneca revestido de vegetação rasteira constituída por carrasco, rosmaninho, giesta e 
estevas. 

1. A prospecção arqueológica 

A prospecção arqueológica2 pode ser considerada essencialmente de dois tipos, método 
não sistemático e sistemático. 

O método de prospecção por nós adoptado foi determinado por condicionalismos de 
vária ordem, dos mais significativos e em primeiro lugar consideramos o tempo 
disponível, já que, devido à condição de trabalhador estudante este trabalho de campo 
foi realizado nas nossas férias em sobreposição às férias escolares, sendo realizada em 
                                                 
2 FRÉDÉRIC, Louis (1980) Manual prático de arqueologia, Coimbra, pp.49-97. 

Agosto; em segundo lugar as características do terreno e a dimensão da equipa (3 
colaboradores). 

Em diferentes momentos da prospecção foi notória quão imprópria foi a escolha deste 
período do ano para a recolha dos dados; porque aqui o calor e a luz são intensos, a 
sombra é escassa, e alguns terrenos estão cultivados com cereais quase no final da sua 
maturação, o que acresce em dificuldade; o Outono e o final do Inverno seriam o melhor 
período devido à realização dos trabalhos de lavoura e temperatura mais suave e luz 
difusa3. 

É de referir que muitos dos terrenos xistosos4 estão predominantemente ao abandono, 
tendo sido alguns deles sujeitos a lavras de grande profundidade para plantações de 
eucaliptos, estes de crescimento muito lento e sem grande expressão em termos 
económicos. Nos finais da década de 90 tem-se verificado algum abandono deste tipo 
de florestação e encontramos novas replantações de azinheira e sobreiro. Também é 
visível as lavras para pastagens nas reservas de animais. Cerca de 75% do solo integra 
grandes propriedades fundiárias algumas destas destinadas à caça desportiva como é o 
monte do Vale da Morena (muitas propriedades e muitos hectares neste momento estão 
isolados com vedações e com portas fechadas a cadeado). 

Daí que, a prospecção tenha tido várias dificuldades: muitas vedações quase 
intransponíveis; no Verão intenso calor e altas temperaturas; no Inverno frio e vento 
intenso; povoamento rural muito disperso; e, demografia muito baixa. 

2. A prospecção sistemática 

Na área seleccionada para a prospecção sistemática optou-se pela prospecção em 
linha5 com intervalos regulares e paralelos ao longo de um eixo, em regra não excedeu 
os 30m ; a malha foi mais espaçada em terrenos lavrados não excedendo os 50m entre 
os prospectores e mais apertada em terrenos de pousio ou com vegetação. 

                                                 
3 FRÉDÉRIC, Louis (1980) Manual prático de arqueologia, Coimbra, p.67. 
4 RIBEIRO, Orlando; TEIXEIRA, C; RIBEIRO FERREIRA, C. (1967) Carta geológica de Portugal, Notícia explicativa 
da folha 24 D, Castelo Branco, pp.5-22. 
5 FASHAM, P. J. (1972) Approches de la prospection systématique, in La prospection archeologique Paysage e 
peuplement (Actes de Ia de Ia table ronde de 14 et 15 Mai 1982, Paris, publiés sous Ia direction d'Alain Ferdière et 
d'Elisabeth Zadora - Rio). 
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Logo que algum sítio era identificado procedia-se a uma prospecção com malha mais 
fina, com vista à recolha de materiais significativos, delimitação da área de dispersão e 
preenchimento da ficha adoptada para a recolha sistemática de dados6. 

A área prospectada de forma sistemática ficou compreendida entre 4 pontos que 
assinalamos na carta em anexo e cujas as coordenadas são: para o ponto A 
N39º43’10”/ W07º07’25”; ponto B N39º43’10”/W07º01'08”; ponto C 
N39º39’56”/W07º07’25”; e, ponto D N39º39’56”/W07º03’10”,que corresponde a um 
núcleo central, imediatamente a sul da actual aldeia do Rosmaninhal, com 
características de solo para uma fixação rural em que as actividades dominantes 
poderiam ser a agricultura cerealífera e a pastorícia de gado ovino e caprino. 

3. Prospecção não sistemática 

Neste tipo de prospecção adoptamos critérios baseados na pesquisa bibliografia e nas 
referências existentes, na análise geomorfológica, na microtoponímia, nas informações 
orais de pessoas significativas: em membros do antigo GEPA7, pastores, rendeiros dos 
montes e proprietários8. 

A prospecção não sistemática foi realizada abrangendo a área restante da freguesia do 
Rosmamnhal e zona de contacto com as freguesias da Zebreira e Segura, sendo de 
referir que é uma das freguesias mais extensas do concelho. Os nossos critérios foram 
mais de ordem intuitiva e selectiva, com base no nosso conhecimento arqueológico 
nomeadamente da toponímia e da região9. 

Muito úteis foram as informações cedidas por pastores e proprietários dos montes onde 
se situam alguns dos sítios arqueológicos. Nalguns dias de prospecção fomos 
acompanhados por membros do extinto GEPA, o que facilitou o acesso aos locais 
seleccionados, dado que as vias que constam da carta militar estão desactualizadas. 

 

                                                 
6 MESTRE; Joaquim Figueira; TOUCINHO, Maria João Rocha (1983) Subsídios para a carta arqueológica do 
concelho de Beja - inventário dos sítios arqueológicos romanos. Arquivo de Beja, vol. III, 2.ª Série.  
7 Grupo de Estudos do Património Arqueológico do Rosmaninhal. 
8 As altas aramadas vedando as propriedades dificultam qualquer prospecção e exige pedido de autorização caso a 
caso o que toma cada ano mais dificil circular na propriedade rural do Rosmaninhal. 
9 Considerando que temos adquirido conhecimento do solo e das suas potencialidades de exploração e de algumas 
das características dominantes de implantação de habitat, em diferentes períodos históricos no Rosmaninhal. 

4. A implantação rural romana na periferia sul da Egitânia 

A Egitânia, capital da civitas Igaeditanorum e actual Idanha-a-Velha, é uma, fundação 
Augustana datada a um período anterior a XVI a.C. (ALARCÃO, 1990)10 incluída numa 
das três províncias da Península Ibérica, segundo as grandes divisões político 
administrativas desse tempo. As populações indígenas do meio rural envolvente da urbe 
vieram a ser romanizadas mais intensa e progressivamente depois desta data. Sendo a 
região um pólo de procura e imigração de populações das zonas vizinhas e do 
estrangeiro que aí se instalavam e permaneciam11. 

A região em estudo localiza-se a sul da Egitânia, distando aproximadamente 64mi desta. 
É um território sulcado por três cursos de água importantes o rio Aravil a oeste, a leste 
pelo rio Erges e a sul pelo rio Tejo. A periferia a sul da Egitânia12, no século I, estava 
provavelmente incluída em duas civitates: a civitas dos Tapori, problemática nos seus 
limites e a civitas Igaeditanorum. 

Quanto aos recursos naturais encontramos a agricultura dos cereais e a criação de 
gado, sobressaindo a exploração do solo onde os minérios13 (estanho, volfrâmio, 
chumbo, antimónio e ouro) atraíram desde épocas remotas14. Região não muito 
afastada da zona urbana de fácil acesso dada a proximidade da grande via romana que 
ligava Emérita Augusta à Egitânia num ponto próximo de Segura15. Nas zonas 
prospectadas identificam-se alguns troços de via antiga, mas de dificil classificação e 
cronologia, por ausência de vestígios da época e esta poder ser não calçada, e porque 
não localizamos de forma inquestionável um miliário ou uma estação de muda. Este 
                                                 
10 ALARCÃO, J. (1990) Portugal - das Origens à Romanização, in Nova História de Portugal, Direcção de Joel Serrão 
e A. H. de Oliveira Martins, vol. 1, pp.369-370. 
11 ALMEIDA, D. Fernando (1956) Egitânia história e arqueologia - confirmam esta afirmação as inscrições funerárias 
de indivíduos provenientes de Salamanca, Líbia, Clúnia, Lancia oppidum, do território interamnense e de Conimbriga, 
p.31. 
12 Cfr. ALARCÃO (1990) ver mapa da p.362.  
13 ALMEIDA, D. Fernando (1956) - Egitânia história e arqueologia, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 
p.17. 
14 ALARCÃO, J. (1990) Portugal - das Origens à Romanização, in Nova História de Portugal Direcção de Joel Serrão e 
A. H. de Oliveira Martins, vol.I, p.374: refere que na área da Idanha, a meados do século I d.C., um certo Tibério 
Claudio Rufo ofereceu uma ara a Júpiter em agradecimento por 120 libras de ouro que recolheu. Esta quantidade 
equivaleria à soma para construir um templo ou um teatro. 
15 ALARCÃO, J. (1988) O domínio romano em Portugal, Publicações Europa América, p.101, no capítulo - As 
estradas, refere que esta via entrava em Portugal por Segura onde ainda se conserva uma ponte sobre o rio Erges ... ; 
SAA, Mário s.d., As grandes vias da lusitânia, Tomo V, O itinerário de Antonino Pio, p.232 “...unia das principais vias 
legionárias da lusitânia a ligar Cáceres e por conseguinte Mérida a Talabrica (Viseu)... ia de Cáceres à Idanha, ia a 
Pedras Albas em direcção à ponte quebrada no Erges no sítio chamado Barão de Salvaterra, divisória das freguesias 
de Salvaterra do Extremo e de Segura. 
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ramal poderia ter sido um possível itinerário, ficando próximo das vias rurais actuais e 
nalguns pontos sobrepondo-se ao atravessar do vale da Ribeira da Enchacana e que 
serviria todas as populações de agricultores e mineiros dos pequenos e grandes 
aglomerados populacionais que davam forma a aldeias, villas, granjas e casais que 
identificamos na prospecção. Esta via poderia ligar todos os pontos populacionais à via 
principal nas proximidades de Segura, servindo também a colónia de Norba16. 
Independentemente do limite Sul da província da Lusitânia em termos administrativos se 
situar ou não, na fronteira natural, o Tejo (PLIN, 4,117), esta área geográfica era 
atractiva para a fixação de populações para exploração dos recursos naturais agrícolas 
e mineiros. Alguns autores clássicos contemporâneos17 referem-se às riquezas naturais 
de mineração do solo e dos seus cursos de água auríferos (PLIN, 4, 115), (PLIN, 33, 
66). Não temos dados que nos permitam estabelecer uma cronologia precisa, visto que 
constituí característica peculiar à mineração, numa mesma ocorrência, os trabalhos mais 
modernos fazerem desaparecer o que resta dos mais antigos. No entanto temos- 
inúmeros vestígios de superficie que confirmam a hipótese de ocupação deste território 
pelos romanos. A leste de Castelo Branco existe uma extensa área de depósitos 
terciários. Para Sul corre através desses depósitos alguns rios e ribeiros afluentes do 
Tejo que arrastam consigo nas enxurradas minerais diversos. 

Esta região pela sua localização e recursos naturais, o solo agrícola cerealífero18 e os 
minérios, oferecem um tipo de achados superficiais relativos a uma população rural de 
um período romano não muito fácil de avaliar em termos evolutivos e de implantação do 
habitat. É de notar aqui os particularismos relacionados com uma população pré-romana 
que se mantém no seu espaço se vai romanizando muito lentamente, relacionando-se 
talvez com fenómenos de ruralidade e de maior dificuldade nos processo de difusão da 
cultura. 

                                                 
16 Cfr. SAA, Mário s.d., As grandes vias da lusitânia, p.263. 
17 FERNÁNDEZ NIETO, F. J. (1970-1971) Aurifer Tagus, Zephirus, 21-22, p.248; ALLAN, John C. (1965) A mineração 
em Portugal na antiguidade in Boletim de Minas, Lisboa, 2(3), Jul./Set., p.155: este autor baseado nos trabalhos de 
Carvalho e Ferreira realizados nos antigos arquivos da Direcção Geral de Minas e Serviços Geológicos refere nesta 
região a existência de trabalhos de mineração romana.; SCHWARZ, S. (1936) Arqueologia mineira in Boletim de 
Minas, p.35: refere-se aos trabalhos antigos nos rios Baságueda, Aravil e Ponsul mas os que mostram maior 
desenvolvimento encontram-se junto do Sítio do Rosmaninhal onde muitos milhões de metros cúbicos de aluviões 
foram objecto de lavra. 
18 GORGES, J. G. (1979) Les vilies Hispano Romaine inventaire e problématique archeologiques, publié du Centre 
National de Ia Recherche Scientifique, p.59: Relief et sol, avec le cliinat et les eaux, les elements détenninants des 
possibilités agricole d'un pays. Ce sont eux qui, en premier, ont décidé de l'implantation rural... La qualité du sol 
represente Ia condition fondamentale de l'implentation des vilas souvent liée, par ailleurs, au reliefi. 

A exploração dos recursos minerais pode ter decorrido de forma indirecta, porque não 
são muito conhecidos nos seus contornos. Esta região também não tem sido alvo de 
muitos estudos, daí a escassez de referências. 

Período Romano 

Esta sistematização fundamentada nos autores e na prospecção pretende dar um 
contributo a este período e preencher um vazio regional sobre o tema que nos últimos 
tempos tem sido tratado por diferentes autores19. Noutras regiões do mundo romano, na 
Península Ibérica, na Lusitânia, e na civitas da Egitânia. A implantação do habitat no 
mundo rural romano terá estado de concordo com os diferentes estratos sociais das 
populações na época e com as diferenças a nível de riqueza e da evolução da 
romanidade e da ideia de posse de propriedade (ideia introduzida com a romanização). 
Assim, o que chegou até nós foram os vestígios de superflcie e a sua área de dispersão 
depois de muitas lavras e revolvimentos de solo. 

A nossa proposta não sendo um projecto acabado, dado que só após escavações dos 
locais identificados é que se lê inequivocamente a paisagem, enquadra-se numa 
tentativa de leitura da paisagem rural face aos vestígios de superficie encontrados. 

5. Inventário de sítios arqueológicos romanos 

Os sítios arqueológicos romanos que apresentamos e caracterizamos de seguida, foram 
resultantes dos dados recolhidos de forma sistematizada na prospecção realizada, 
sendo a sua distribuição representada em mapa (anexo 1 e 2). Para a recolha dos 
dados foi utilizada uma ficha de prospecção de sítios arqueológicos romanos que 
apresentamos em anexo 320. Esta ficha inclui os seguintes ítens relacionados com: 
dados geográficos de localização (para esse efeito utilizamos as cartas militares, na 
escala de 1/25000 e as folhas n.º: a 294 de 1971, a 305 de 1971, a 306 de 1971, a 315 - 
B de 1971; coordenadas dos lugares latitude e longitude (consideramos os valores 
medidos pelo GPSII21 que nos permitiu uma determinação automática e mais precisa 
das coordenadas dos lugares identificados, com leituras baseadas numa projecção de 
24 a pelo menos 7 satélites); elementos de construção (A+B+C); cerâmica e objectos de 

                                                 
19 ALARCÃO, J. (1998) Paisagem rural romana e alto medieval em Portugal, Conimbriga, 37, pp.89-119; MANTAS, 
Vasco Gil (1986) Implantação rural romana em torno da villa de S. Cucufate, Arquivo de Beja, 2.ª série, 3, pp.199-214; 
CARVALHO, Pedro (1991); PONSICH, M. (1974) Implantation rural antique sur le Bas Guadalquibir, Tomo I, fasc. II. 
20 MESTRE; Joaquim Figueira; TOUCINHO, Maria João Rocha (1983) Subsídios para a carta rqueológica do concelho 
de Beja - inventário dos sítios arqueológicos romanos, Arquivo de Beja, vol. III, 2.ª Série. 
21 GPSII (1998), Owner's Manual & Reference, Garmin Corporation (Global Positioning System). 
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vidro; numismática e epigrafia; necrópole; tipo de solo e culturas; material agrícola 
(ânforas, dolia, barragens, mó, forno de cerâmica, prensa de lagar, moinho de minério e 
utensílio agrícola); diversos; data de ocupação do local; área actual de dispersão dos 
achados superficiais; bibliografia; e, observações. 

Tapada da Ordem Rosmaninhal Carta militar 1/25000 N.º 306. Ficha n.º1. GPSII 
Coordenadas do núcleo maior: N39º42’48”/W07º05’40”. 

Os vestígios de superficie localizam-se entre as altitudes 290 a 310m, em dois núcleos 
com diferentes áreas e índices de dispersão não muito distantes um do outro; assentam 
sobre uma cumeada ampla e de acesso fácil, agricultada com fonte e poços, distando da 
actual tapada o núcleo maior 750m a N-NO; a dispersão actual dos achados distribui-se 
pela encosta até à linha de água o ribeiro do Manhel. 

No momento da nossa visita à estação não localizamos qualquer muro à superfície mas 
sim elementos de construção dispersos e fragmentados: abundante xisto, blocos de 
pedra, fragmentos de tégulas e opus signinum; cerâmica comum de uso doméstico; 
materiais agrícolas onde predominam os fragmentos de dolia em muita quantidade (as 
pastas variam entre o castanho e o alaranjado); fragmento de uma asa de ânfora; 
fragmentos de mós rotativas em granito de grão fino; 3 fragmentos de 3 pesos de tear, 
bem boleados pela utilização, onde é visível o orificio para suspender (Figura 1). 

Há notícia de outros achados removidos por particulares. É ainda proveniente da 
Tapada da Ordem a ara dedicada a ARANTIO TANGINTCIAECO (ENCARNAÇÃO, 
1984, p.97-98). Sendo terreno agrícola, de lavras frequentes e plantado com azinheiras 
os vestígios fragmentados aproximam-se e quase tocam as duas áreas. Esta área de 
dispersão de vestígios tem aproximadamente 12400m2. 

Referências bibliográficas ALARCÃO, J. (1988) Roman Portugal; ENCARNAÇÃO, 
José d' (1975) Divindades índigenas sob domínio romano em Portugal, INCM, Lisboa, 
p.97-98; GARCIA, José Manuel (1984) Epigrafia lusitano romana do museu Tavares 
Proença Júnior, Castelo Branco; HENRIQUES, Francisco [et al] (1993) Carta 
arqueológica do Tejo Internacional, vol. 3,Vila Velha de Ródão. 

Observações Esta estação dada a proximidade da aldeia é conhecida da população e 
existem outros achados em posse dos particulares conseguidos a partir de detectores 
de metais. 

 
Figura 1. Vestígios de superfície da Tapada da Ordem. 

Tapada da Ordem Rosmaninhal Carta militar 1/25000 N.º 306. Ficha n.° 1a. GPSII 
Coordenadas do sítio: N39º42’48”/W07º05’47”. 

Os vestígios assentam sobre uma cumeada ampla e de acesso fácil, agricultada com 
fonte e poços, distando da actual tapada, 250m a N-NO; a dispersão actual dos achados 
distribui-se pela encosta até à linha de água o ribeiro do Manhel. 

Este núcleo apresenta predominantemente blocos de xisto e grandes quantidades de 
cerâmica grosseira do tipo agrícola; é uma área com cerca de 1600m2; distribuindo-se e 
acompanhando a linha de água, tendo ainda nas proximidades poços de água. 

Tapada da Ordem Rosmaninhal Carta militar 1/25000 N.º 306. Ficha n.º 2. Estruturas 
escavadas antropomórficas (adiante designadas por e). 

Entre as altitudes de 290 a 304m em afloramentos de xisto encontram-se dois grupos de 
estruturas de forma rectangulares do tipo antropomórficas escavadas na rocha, xisto. 
Dadas as características das rochas apresentam diferente graus de erosão, assim como 
das suas áreas internas. O eixo maior destas estruturas tem uma orientação aproximada 
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pelo paralelo, nascente poente (dependendo a sua ligeira variação da orientação do 
aforamento onde está escavada). O primeiro grupo de duas distam entre si 10,2m; com 
as medidas em centímetros do seu eixo maior e eixo menor: e1: 165x 51cm; e2: 163 x 
43cm. 

No segundo grupo de estruturas escavadas nos afloramentos xistosos situados à direita 
do caminho que liga a fonte da Alvedeira à Tapada da Ordem surgem em ambas as 
margens de uma torrente afluente da ribeira do Manhel. Apresentam as seguintes 
dimensões e3: 170x42cm; e4: 180x45cm; e5: 100x23cm; e6: 180x60cm. 

A e5 localiza-se no ponto de altitude mais elevada a 304m relativamente ao grupo total 
de estruturas escavadas e aos dois núcleos de vestígios de superfície desta estação. 

Referências bibliográficas HENRIQUES, F. [et. al] (1993) Carta arqueológica do Tejo 
Internacional, vol. 3. 

Fonte do Castelo Rosmaninhal Carta militar 1/25000 N.º 306. Ficha n.° 3. GPSII 
Coordenadas de um ponto médio: N39º42’48”/W07º04’10”. 

Este achado à superfície localiza-se à esquerda do caminho que liga o Rosmaninhal ao 
Couto de Santa Marina em terreno com azinhal muito disperso e com vegetação rasteira 
e arbustos, onde é possível a agricultura cerealífera. 

Verifica-se a existência de cerâmica comum muito fragmentada, blocos de construção, 
placas de xisto, quartzo leitoso e fragmentos de tégulas e de mós; os vestígios de 
superfície revelam ainda escassa concentração. 

Os vestígios distribuem-se a montante e na margem direita do ribeiro da fonte do 
Castelo relativamente à via, estão dispersos e são de fraca concentração por 3600m2 a 
uma altitude de 297m. 

Referências bibliográficas HENRIQUES, F. [et. al] (1993) Carta arqueológica do Tejo 
Internacional, vol. 3. 

Observações Nas margens direita e esquerda do Ribeiro do Manhel foram localizados 
três núcleos de vestígios e apresentados em três fichas distintas parecendo-nos que 
estes durante a sua utilização estiveram de alguma forma relacionados, dado que não 
distam entre si mais do que 250m. Os vestígios dispersam-se na encosta voltada a Sul e 
em direcção ao actual caminho. 

Fonte do Castelo Rosmaninhal Carta militar 1/25000 N.º 306. Ficha n.º 3a. GPSII 
Coordenadas do ponto médio do achado: N39º42’49"/W07º04’15”. 

Este achado à superficie localiza-se à esquerda do caminho que liga o Rosmaninhal ao 
Couto de Santa Marina em terreno com azinhal muito disperso e com vegetação rasteira 
e arbustos. Este núcleo distribui-se no terreno, na margem direita do ribeiro da fonte do 
Castelo e a montante relativamente à via e à fonte (Figura 2), estando dispersos os 
vestígios a uma altitude de cerca de 298m e com uma concentração aproximada de 
720m2. 

Verifica-se a existência de cerâmica comum muito fragmentada, blocos de construção, 
placas de xisto, quartzo leitoso, reduzidas quantidades de fragmentos de tégula, 
fragmentos de mós; os vestígios de superficie revelam ainda escassa concentração. 

Referências bibliográficas HENRIQUES, F. [et. al] (1993) Carta arqueológica do Tejo 
Internacional, vol. 3. 

 
   Figura 2. Sítio da Fonte do Castelo. 

Fonte do Castelo Rosmaninhal Carta militar 1/25000 N.º 306. Ficha n.º 3b. GPSII 
Coordenadas de um ponto: N39º42’51”/W07º04’12”. 

Este achado à superficie localiza-se à esquerda do caminho que liga o Rosmaninhal ao 
Couto de Santa Marina em terreno com vegetação rasteira e arbustos, plantado com 
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azinhal muito disperso. Os vestígios apresentam uma dispersão aproximada por 500m2, 
a cerca de 297m de altitude. 

Verifica-se a existência de cerâmica comum muito fragmentada, blocos de construção, 
placas de xisto, quartzo leitoso; os vestígios de superficie revelam uma escassa 
concentração. 

Referências bibliográficas HENRIQUES, F. [et. al] (1993) Carta arqueológica do Tejo 
Internacional, vol. 3. 

Fonte de Santa Marina Rosmaninhal Carta militar 1/25000 N.º 306. Ficha n.º 4. GPS 
Coordenadas N39º41’37”/W07º04’17”. 

Este sítio arqueológico localiza-se a cerca de 250m da fonte de Santa Marina numa 
plataforma atravessada por uma via rural que ao ser construída, produziu um grande 
revolvimento de terras entre os 276 a 282m de altitude. É ainda de referir as lavras de 
profundidade com máquinas, para os campos produzirem pastos para apascentar os 
veados da reserva. 

Os vestígios à superficie ainda são numerosos e muito fragmentados (Figura 3) de: 
tégulas, tijolos, pedras de construção, silhares, quartzo leitoso, cerâmica comum, opus 
signinum, terra sigiliata e fragmentos de mós em granito. 

A área de dispersão dos achados distribui-se por cerca de 7200m2. 

Referências bibliográficas Inédito. 

Observações Segundo a tradição oral nas proximidades deste local existiu uma capela 
cuja patrona era Santa Marina. A imagem em talha de madeira policroma está na capela 
de Santo António, na religiosidade popular ainda hoje é a santa protectora dos homens 
no exército. Verificamos no Couto de Santa Marina a reutilização de materiais de 
construção em granito talhado que não pertencem ao horizonte geológico regional. 

Lagoa da Ribeira Corcho Rosmaninhal Carta militar 1/25000 N.º 306, 1971. Ficha 
n.°5. GPSII Coordenadas de um ponto médio da estação: N39º42'34"/W07º01’53”. 

 
          Figura 3. Vestígios de superfície do Sítio de Sta Marina. 

 

          Figura 4. Vestígios de superfície do Sítio da Lagoa da Ribeira 
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Este sítio arqueológico fica localizado a cerca de 800m do marco geodésico do Corcho, 
à direita da via no sentido NW-SE, abrange uma área de topo e vertentes plantadas com 
azinheiras, a área da estação está invadida por carrasco e estevas entre os 300 e 309m 
de altitude. Estes são campos de lavra com indícios de incultos; na linha de água a 
cerca de 100m existe uma fonte com cobertura parcial em granito talhado. 

Parte dos vestígios de superfície estão dentro de um espaço murado e em ruínas. 

Localizamos nos vestígios de superficie (Figura 4): grande quantidade de elementos de 
construção: tégula, imbrices, tijolos, opus signinum, fragmentos cerâmicos de 
canalizações, pedras de construção (placas de xisto, blocos de granito e quartzo 
leitoso); cerâmica comum de uso doméstico de paredes finas, material agrícola: dolia 
(escassa quantidade de fragmentos), mós giratórias em granito, peso de tear em 
cerâmica boleado e de suspender com mola, fragmento de forno de cerâmica; escórias 
de alta densidade, um fragmento de base de moinho de minério em grauvaque (Figura5) 
com as medidas (18x19x10cm) (desconhece- se o numero de pilões que teria, dado que 
esta base se encontrou com três linhas perpendiculares de fractura, a trituração do 
minério ocorreu só numa das superficies do paralelepípedo). 

 
   Figura 5. Base de Pilão em grauvaque do Sítio da Lagoa da Ribeira. 

Os vestígios superficiais desta estação distribuem-se por uma área de cerca 15000m2, 
em que os pontos centrais apresentam um elevado índice de concentração de materiais. 

Referências bibliográficas HENRIQUES, F. [et. al] (1993) Carta arqueológica do Tejo 
Internacional, vol. 3. 

Observações Informações orais referem que neste local se encontrava uma base com 
21 pilões. Na batida sistemática da estação não foi localizada. 

Lagoa da Ribeira Corcho Rosmaninhal Carta militar 1/25000 N.º 306, 1971. Ficha n.º 
6 - Estrutura escavada do tipo antropomórfico. GPSII Coordenadas: 
N39º42’34”/W07º01’53”. 

A uma altitude de 309m e localizada dentro da área definida para a estação anterior e 
em contexto de materiais romanos já referidos. É uma estrutura do tipo antropomórfico 
escavada em afloramento de xisto. Neste momento encontra-se muito entulhada e em 
avançado estado de destruição devido às lavras e à erosão dos xistos. As medidas 
possíveis e aproximadas para o comprimento 220cm e para a largura máxima 60cm. 

Referências bibliográficas HENIRIQUES, F. [et. al] (1993) Carta arqueológica do Tejo 
Internacional, vol. 3. 

Observações Informações orais referem a existência de mais três estruturas com estas 
características nesta cota, mas os afloramentos estão muito erodidos e recobertos com 
os materiais dispersos à superfície não sendo possível a sua localização. 

Febre Amarela Ribeiro do Muro Alto Rosmaninhal Carta militar 1/25000 N.º 306, 
1971. Ficha n.°7. GPSII Coordenadas de um ponto médio: N39º44’51”/W07º01’19”. 

Os vestígios de superfície localizam-se na encosta (Figura 6) até à cumeada à esquerda 
do caminho que vai do Cabeço Alto para o Monte do Zambujo a uma altitude 
compreendida entre 330 a 340m, onde actualmente se mantêm estruturas em ruínas. 
Estas estruturas distribuem a 3/4 da encosta muito próximas do topo. As áreas N, E, e 
S, foram danificadas pela florestação de eucaliptos há uns anos atrás; mas evidência 
também a existência de construções e vestígios superficiais. Na envolvente da estação 
prevalece o montado de azinho e aí foi possível uma melhor observação. A cumeada é 
atravessada por um afluente do ribeiro do Muro Alto que mantém o seu curso activo 
durante bastante tempo no ano, secando no verão; a cerca de 400m a montante existe 
uma fonte. 
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         Figura 6. Sítio da Febre Amarela. 

 

        Figura 7. Febre Amarela e a reutilização de materiais. 

Uma das estruturas é circular e está em ruínas, foi construída com blocos de xisto e 
quartzo, terminando em falsa cúpula com chão de placas de xisto e porta com lintel 
(agora retirado).Tem as dimensões seguintes: diâmetro total (com inclusão das paredes) 
4m; diâmetro interno 3,40m; na área que estamos a considerar existem outras estruturas 
sem cobertura e de diferentes formas e dimensões: uma elíptica construída em pedra 
com um muro de 2,50m de altura, 1m de espessura e cerca de 20m de diâmetro maior; 
na sua construção foi utilizado o material rochoso do horizonte geológico da estação 
(xistos com alto grau de oxidação, dado que as paredes dos muros tinham uma 
coloração entre o violeta e o ferro). 

Constatamos que na construção desta estrutura foram reutilizados (Figura 7) fragmentos 
de mós giratórias em granito; um dos fragmentos era compatível com um movente de 
triturar minério onde era visível em parte o mancal. Vestígios de superfície: cerâmica 
comum de paredes finas (difícil de identificar dada a sua fragmentação) e de pasta 
grosseira; materiais de construção: tijolos, tégulas (escassas); escórias, um dormente 
(de moinho manual em granito, moventes de mó rotativas em granito (numa foi possível 
as medidas 47x20cm, no centro orificio para o mancal do eixo com 6cm). A área de 
dispersão dos achados de 25000m2, fraca densidade dos vestígios superficiais, terreno 
pouco propício à exploração da agricultura, os afloramentos rochosos conferem-lhe 
aridez e secura; a encosta sem indícios de lavras. A jusante do sítio arqueológico a 
torrente apresenta um percurso entre fragas; a cerca de 1500m a jusante e já no ribeiro 
do Muro encontra-se uma ponte antiga em xisto com traçados fósseis. 

Referências bibliográficas HENRIQUES, F. [et. al] (1993) Carta arqueológica do Tejo 
Internacional, vol. 3. 

Febre Amarela Ribeiro do Muro Alto Rosmaninhal Carta militar 1/25000 N.º 306, 
1971. Ficha n.°7a – represa.  

Na linha de água, bem escavada no solo, onde corre um curso de água temporário 
afluente do Ribeiro do Muro (atravessa a cumeada descrita na ficha 7), localizamos o 
que resta de uma estrutura do tipo de represa construída ao cutelo com blocos de 
grauvaque, tem no leito e à volta uma cascalheira. 

Referências bibliográficas Inédito. 

Observações O horizonte geológico da estação é xisto e grauvaque. 
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Febre Amarela Ribeiro do Muro Alto Rosmaninhal Carta militar 1/25000 N.º 306, 
1971.Ficha n.º 8 - estruturas antropomórficas (Figura 8). GPSII Coordenadas de um 
ponto médio: N39º44’51”/W07º01’19”. 

Estes vestígios localizam-se na margem direita do ribeiro do Muro Alto, acerca de 20m 
do curso, numa encosta de leve inclinação e a uma altitude de 310m. A Norte, Este e 
Sul constatamos que aconteceram grandes revolvimentos de terra para florestação com 
eucaliptos. Visitamos uma das estruturas pois a outra mencionada na bibliografia não a 
localizamos. 

 

Figura 8. Febre Amarela – estrutura escavada na rocha com 
a forma antropomórfica. 

Esta está escavada num afloramento de xisto e numa plataforma com um desnível de 
cerca de um metro do solo no lado norte e no lado sul ao nível do solo. Tem a forma 
rectangular e com as medidas de 220x40cm, apresentando a orientação do lado maior o 
próxima do ponto E-W. Sem outros achados que melhor a caracterize a não ser a 
proximidade dos vestígios romanos dispersos e as estruturas mais recentes com 
utilizações desconhecemos. 

Couto dos Mouros Rosmaninhal Carta militar 1/25000 N.º 306, 1971. Ficha n.º 9 - 
Bases de pilões de moinhos de mineração em grauvaque. GPSII Coordenadas do ponto 
do sítio de localização do achado: N39º40’41”/W07º03’26”. 

Localizam-se no curso e margens da ribeira na proximidade do Couto dos Mouros. Este 
achado encontra-se sem contexto arqueológico devido aos revolvimentos de terras para 
plantação de eucaliptos, mas dadas as características mineiras da região é referenciado. 
Foram observadas em bloco de grauvaque, não aparelhado, 32 bases de pilões de 
minério. Esta base de forma não muito regular e com sinais de utilização das duas faces 
maiores. No mesmo local foi identificado um girante e um dormente em quartzito 
elementos de moinhos cilíndricos de marcha lenta para o minério e um disco também 
em quartzito. 

Referências bibliográficas Inédito. 

Observações Nas proximidades do achado não foram localizados sinais de actividade 
mineira. Sem contexto. 

Mina do Fervedouro Rosmaninhal Carta militar 1/25000 N.º 306, 1971. Ficha n.º 10 - 
Minas. GPSII Coordenadas do poço: N39º40’08”W07º05’53”. 

Localiza-se a meio da encosta acerca de 208m de altitude, na margem direita do ribeiro 
do Fervedouro (Figura 9); apresenta uma envolvente de entulho e aí foram localizados 
vestígios de escórias, cristais de quartzo (Figura 10) e cerâmica de vários períodos (dois 
fragmentos podendo corresponder a uma fase tardia romana). O poço tem alguma 
irregularidade (Figura 11 e 12) com as medidas na embocadura de 3,5x2m e de até ao 
entulho 6m, este estreita na descida. Não apresenta indícios de lavras. 

Referências bibliográficas inédito. 
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            Figura 9. Ribeiro do Fervedouro. 

 
            Figura 10. Vestígios de superfície localizados no entulho. 

 
            Figura 11. Entrada do poço das minas do Fervedouro. 

 
            Figura 12. Entulho visível da embocadura do poço das minas do Fervedouro 
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Minas do Cabeço ou Cabeço dos Pires Rosmaninhal Carta militar 1/25000 N.º 306, 
1971. Ficha n.º11 - Minas. GPSII Coordenadas do ponto que corresponde ao primeiro 
poço: N39°40'10"/W07°04'07" em que predomina o xisto e grauvaque os poços iniciam-
se a uma altitude de 200m. Arribas de forte inclinação; em cada curva de nível situam-se 
vários poços (Figura 13) com diferentes profundidades e diferentes volumes de entulho 
a coroar a entrada. No primeiro cabeço foram inventariadas 10 minas do tipo vala 
(Figura 14), com 16m de comprimento por 3m de largura em média. As valas mais 
profundas tomam a forma de poço de planta subrectangular construídos a partir de 
blocos de xisto negro azulado e grauvaque; as paredes de suporte são construídas sem 
argamassa. É dificil saber se dá acesso a galerias dado que as entradas estão muito 
entulhadas. Os poços têm profundidades diferentes, apresentando relativamente ao 
comprimento maior uma orientação no sentido NNE-SSW, podendo ser poços e valas 
filonianas. Não se detectam minerais pesados, nem escórias e sim cristais de quartzo 
pigmentados de amarelo ouro. Os cabeços das margens direita e esquerda do ribeiro do 
Cabeço apresentam idênticos sinais de mineração e aí inventariamos 18 valas e 
respectivas coroas de entulhos. O cabeço confinante com o da margem direita 
apresenta igualmente 9 poços de mineração em profundidade e 2 tentativas de galerias. 
O ponto mais a Sul da exploração mineira apresenta as coordenadas em GPSII 
N39º39’55”/W07º04’25”. 

 
Figura 13. Minas do Cabeço, em cada curva de nível situam-se 
vários poços. 

 
Figura 14. Minas do Cabeço – Mineração 
do tipo trincheira. 

Sem materiais à superficie que aponte para uma cronologia de exploração e mineração 
segura. Qualquer das valas não apresenta lavras recentes. 

Referências bibliográficas Inédito. 

Mole Molhe Rosmaninhal Carta militar 1/25000 N.º 315-B, 1971. Ficha n.º 12. GPSII 
Coordenadas de um ponto: N39º39’46”/W07º03’10”. 

Cabeço de pequena altitude (Figura 15) de cerca de 160m, localizado num dos 
meandros junto à foz do ribeiro da Godinha no rio Tejo. 

Os vestígios de superfície apresentam uma distribuição irregular devido às lavras 
recentes para plantação de eucaliptos, tem baixa densidade de concentração. 
Identificamos elementos de construção bastante fragmentados: tégulas, blocos de 
grauvaque, xisto e cerâmica comum de uso doméstico que se distribuem por uma área 
de 670m2. 

Referências bibliográficas HENRIQUES, F. [et. aI] (1993) Carta arqueológica do Tejo 
Internacional, vol. 3. 
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 Na plataforma sobranceira ao rio, na margem direita do Tejo a uma altitude de 134m 
existe uma construção, em estado de degradação avançado, que foi casa de habitação 
à década de oitenta para pastores deslocados do Rosmaninhal. Nas margens do ribeiro 
da Godinha e até à foz praticavam uma agricultura de subsistência em pequenas hortas 
irrigadas e com árvores de fruto onde predomina a figueira. A fonte abastecia de água 
durante o estio. Acerca de 750m da foz no ribeiro da Godinha existe uma represa de 
grauvaque unindo as margens e construída com a técnica de carril (Figura 16). Esta 
contém toneladas de cascalho. 

Ribeiro do Algarve Fonte do Sordo Rosmaninhal Carta militar 1/25000 N.º 306, 1971. 
Ficha n.º 13 - Mina. GPSII Coordenadas de um ponto: N39º41’10”/W07º01’15”. 

A uma altitude compreendida entre os 240 a 250m e na margem esquerda do ribeiro do 
Algarve localiza-se uma abertura no afloramento de xisto com característica de 
mineração. Na encosta constata-se um derrame de entulho sem que se identifiquem 
vestígios de escórias ou óxido ou outro tipo de espólio à superficie. 

Na encosta oposta existe uma construção do tipo abrigo em falsa cúpula com nichos 
interiores apresentam indícios de utilização humana. 

Poço do Couto da Espanhola Rosmaninhal Carta militar 1/25000 N.º 294, 1971. Ficha 
n.º 14. GPSII Coordenadas de um ponto do sítio arqueológico: N39º46’10”/W07º08’40”. 

Situa-se na encosta entre 280 e 290m de altitude na margem direita do ribeiro das 
Cegonhas, a escassos metros de uma via que ligava as casas do ribeiro do Freixo com 
a casa da Praça. É uma área agrícola de cereais com azinheiras. Foram identificados à 
superficie (Figura 17), quantidades de blocos de xisto fragmentos de tégulas, imbrices, 
cerâmica comum do doméstico (fragmento com decoração interna e externa incisa - 4 
linhas paralelas ondulantes) e escórias de fundição. Área da dispersão dos vestígios: 
392m2. 

Referências bibliográficas HENRIQUES, F. [et. al] (1993) Carta arqueológica do Tejo 
Internacional, vol. 3. 

Na visita à estação o percurso anterior desta via está alterado por motivos das 
aramadas instaladas pelo actual proprietário do Couto da Espanhola. 

Cubeira Rosmaninhal Carta militar 1/25000 N.º 305, 1971. Ficha n.º 15. GPSII 
Coordenadas de um ponto do sítio arqueológico: N39º40’30”/W07º13’09”. 

 

 

              Figura 15. Cabeço de pequena altitude onde se situa o sítio do Mole. 

 

             Figura 16. Represa no Ribeiro da Godinha a 250m do Mole. 
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Fica este achado localizado a cerca de 100m da actual casa das Cubeiras. Os vestígios 
romanos distribuem-se por uma altitude de 280 a 286m, de suave inclinação. 
Encontram-se numa área sem árvores com pequenos arbustos de azinheira e sobreiro, 
a meio de encosta numa depressão em forma de taça, de fundo plano e bordos 
levemente inclinados virada para sul e para o rio Tejo. Os vestígios de superfície 
distribuem-se por uma área de cerca de 17400m2; com um núcleo central de maior 
concentração, tornando-se mais disperso para a periferia, não é solo de lavras recentes. 
O espólio à superfície contém: elementos de construção - tégulas, opus signinum, 
pedras e fragmentos de xisto, cerâmica comum, peso de tear em cerâmica, escórias de 
cor negra e cerosa, fragmento de grauvaque com sinais de fogo e sulcos de garras de 
preensão (fragmento de um cadinho?) (Figura 18). 

Referências bibliográficas Inédito. 

Observações Num fácies geológico de xistos emerge um extenso filão de grauvaque a 
que se acede por um caminho fóssil a partir da estação arqueológica. A estação romana 
dista cerca de 250m de um povoado semi arruinado da época contemporânea. Várias 
construções estão envolvidas por pequenas hortas próximas de uma linha de água e de 
fontes, segundo a bibliografia a fundação do lugar deve-se às populações foragidas de 
Monforte e Malpica durante as invasões francesas, como refere ORLANDO RIBEIRO 
(1970: 26) "...Em tempos de guerra, só no meio de matagais incultos os habitantes 
sentiam a segurança das arroteias: assim nasceu o lugar de Cubeira, cultivado por 
gente foragida de Monforte e de Malpica ". 

Cubeira Rosmaninhal Carta militar 1/25000 N.º 305, 1971. Ficha n.º 16 - Pedreira. 
GPSII Coordenadas de um ponto do sítio arqueológico: N39º40’30”/W07º13’09”. Na 
periferia da estação de superfície da Cubeira a uma altitude de 286m identificamos 
estrutura que corresponde a antiga exploração de pedreira por desmonte de rochas, 
com recolha superficial de blocos. A área de desmonte aproximadamente 50m2. 

Referências bibliográficas Inédito. 

Fonte do Galricho Rosmaninhal Carta militar 1/25000 N.º 306, 1971. Ficha n.º 17. 
GPSII Coordenadas de um ponto, do sítio arqueológico: N39º43’21”/W07º10’28”.  

Este sítio localiza-se a uma altitude de 270m entre duas linhas de água onde correm 
dois afluentes do ribeiro do Galricho numa plataforma xistosa e argilosa com 
revestimento rasteiro e algumas azinheiras dispersas. Este achado dista 
aproximadamente 500m de uma pequena horta. Os vestígios de superficie (Figura 19) 
dispersam-se ao longo da plataforma por uma área de cerca de 18000m2. Vestígios de  

 
          Figura 17. Vestígios de superfície no Poço da Espanhola. 

 
          Figura 18. Vestígios de superfície do sítio das Cubeiras. 
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superfície temos elementos de construção: tégulas, blocos de pedra, cerâmica comum, 
sigilata, fragmentos de mó, peso de tear. 

Referências bibliográficas Inédito. 

Cegonhas Velhas Rosmaninhal Carta militar 1/25000 N.º 294, 1972. Ficha n.º 18. 

GPSII Coordenadas do ponto central, do sítio arqueológico: N39º46’10”/W07º09’51”. 

Localizam-se os vestígios de superficie (Figura20) ao longo das duas margens do ribeiro 
das Cegonhas, predominando a concentração na margem direita do ribeiro, logo depois 
deste sair do curso encaixado na rocha .da pequena elevação que atravessa; os 
vestígios distribuem-se pela encosta suave entre a altitude de 210 a 220m; o ribeiro 
assim que sai da vertente rochosa dilata-se em bojo, verificando-se acerca de 100m no 
ponto médio do leito do ribeiro, a existência de vestígios de uma possível represa ou 
murete de contenção, dado que, existem as ruínas de uma construção na parte central 
do curso de água. 

Foram observados elementos de construção: tégulas, imbrices, chão de opus signinum, 
blocos de xisto e de quartzo leitoso; cerâmica comum; e material agrícola: ânfora, dolia, 
mó em granito de grão fino e escória. Área de dispersão dos vestígios na margem direita 
é de aproximadamente de 5000m2 e na margem esquerda de cerca de 30000m2. 

Referências bibliográficas Inédito. 

Observações: O achado dista aproximadamente 850m da povoação em ruínas de 
Cegonhas Velhas. Situa-se num campo de agricultura com algumas azinheiras de 
grande porte e dispersas; o vale com árvores de fruto e com poços para irrigação e 
fontes para abastecimento de água. Nas proximidades localizamos um olival (Figura 21) 
onde, ainda se constata simetria na plantação. Circundando o espaço de implantação de 
um poço de pedra incluído numa área de horta com cerca de 2000m2, há um muro de 
adobe (Figura 22) com 1m de altura e cerca de 20cm de espessura.  

Santa Madalena Rosmaninhal Carta militar 1/25000 N.º 306, 1971. Ficha n.º 19 – 
Necrópole. GPSII Coordenadas do ponto central, do sítio arqueológico: 
N39º42’39”/W07º06’50”. 

Achado localizado nas proximidades do entroncamento das vias que vão para a 
Herdade da Poupa e Soalheiras, distribui-se por uma superficie de 1200m2 à altitude de 
406m. 

 

 
 Figura 19. Vestígios de superfície da Fonte do Galricho. 

 
  Figura 20. Vestígios de superfície do sítio das Cegonhas Velhas. 
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Vestígios de superficie em pouca quantidade: elementos de construção; cerâmica 
comum; material agrícola: fragmento de mó rotativa em granito; fragmento de urna 
cineraria (?). 

Referências bibliográficas HENRIQUES, F. [et. al] (1993) Carta arqueológica do Tejo 
Internacional, vol. 3. 

Observações Situa-se no ponto mais elevado em afloramento de xisto que é o fácies 
geológico desta estação, dois "túmulos" escavados na rocha do tipo antropomórfico; um 
parcialmente destruído com a orientação do lado maior E-W. 

Fonte de Santa Madalena Rosmaninhal Carta militar 1/25000 N.º 306, 1971. Ficha n.º 
20. GPSII Coordenadas do ponto central do sítio arqueológico: N39º42’47”/W07º06’39”. 

Localiza-se este sítio arqueológico a Este e a Norte da capela de Santa Madalena 
imediatamente depois do muro que define o recinto, entre os 350 e os 360m de altitude 
distribuindo-se por uma área de cerca de 13875m2 junto de uma plantação de eucaliptos 
numa zona descoberta a meio da encosta. Ambiente geológico do sítio é de xisto. 

À superficie verifica-se a existência de elementos de construção: tégulas, tijolos, 
canalizações, cerâmica comum em pouca quantidade e material agrícola: fragmentos de 
mó em granito e de dolia (com decoração externa ondulada em espinha). 

Referências bibliográficas HENRIQUES, F. [et. al] (1993) Carta arqueológica do Tejo 
Internacional, vol. 3. 

Fonte de Santa Madalena Rosmaninhal Carta militar 1/25000 N.º 306, 1971. Ficha n.º 
21 - Estruturas antropomórficas. GPSII Coordenadas do ponto central do sítio 
arqueológico: N39º42’51”/W07º06’37”. 

Localizam-se estas estruturas escavadas na rocha ao longo da linha de água em 
diferentes cristas dos afloramentos de xisto, tendo no seu contexto ambiental uma fonte 
de granito. Distribuem-se entre os 350 e os 340m de altitude com a orientação dos 
afloramentos, verificando-se que ocorre a tendência antropomórfica de orientação do 
lado maior no paralelo E-W. As medidas em centímetros variam: e1 185x60; e2 180x40; 
e3 160x40; e4 178x50; eS 168x40; e, e6 170x50. 

Observações Verificamos nestas estruturas intenção no modelamento interno e por 
vezes a existência de apoios tipo almofada. Surge também septos semi separadores de 
alguns centímetros de altura nas proximidades de um dos lados menores, 
antropomorfismo na forma, diferentes tamanhos e uma orientação constante. 

 
        Figura 21. Olival no sítio das Cegonhas Velhas. 

 

          Figura 22. Muro de adobe no sítio das Cegonhas Velhas. 
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Fonte de S. Tiago Rosmaninhal Carta militar 1/25000 N.° 306, 1971. Ficha n.º 22. 
GPSII Coordenadas de um ponto 1 num limite do sítio arqueológico: 
N39º43’39”/W07º03’43”; Coordenadas de um ponto 2 noutro limite: 
N39°43’40”/W07º03’38”. 

Localiza-se este sítio arqueológico à direita e à esquerda do caminho que liga o 
Rosmaninhal à fonte de S. Tiago. Este está dentro da estação. Distribuem-se os 
vestígios por meia encosta, entre 340 e 330m de altitude, incluindo a área três linhas de 
água. É uma encosta de declive suave com montado de azinheiras dispersas e de 
grande porte. Os limites de dispersão dos vestígios são difíceis de medir, dada a 
vegetação profusa de giestas e os muros existentes. Como área de dispersão obtivemos 
aproximadamente 52500m2. 

São inúmeros os vestígios romanos de superficie (Figura 23): elementos de construção - 
tégulas, imbrices, fragmentos de canalizações cerâmicas, opus signinum; cerâmica 
comum, cerâmica de paredes finas, sigiliata do tipo ibérica, lucernas, vidro, uma fibula 
em metal, blocos em granito com moldura; material agrícola: dolia, ânfora, mós em 
granito ; um fragmento de um bloco em arenito com a espessura de 13,5 cm com parte 
de inscrição (Figura24), apresentando 3 linhas de fractura pelo que é dificil a sua leitura; 
fragmentos de escória de alta densidade. 

 
             Figura 23. Vestígios de superfície no sítio da Fonte S. Tiago. 

 

Figura 24. Fragmento em arenito com parte de uma inscrição grafa do sítio da Fonte de S. 
Tiago. 

Referências bibliográficas HENRIQUES, F. [et. al] (1993) Carta arqueológica do Tejo 
Internacional, vol. 3. 

Fonte de S. Tiago Rosmaninhal Carta militar 1/25000 N.º 306, 1971. Ficha n.º 23 - 
Pedreira. GPSII Coordenadas de um ponto do sítio arqueológico: 
N39º43’40”/W07º03’38”. 

Localiza-se à direita do caminho no sentido Rosmaninhal - Fonte de S. Tiago a uma 
altitude definida pelas curvas de nível 334 a 324m. Com uma acessibilidade à via a 
menos de 50m. Esta revela sinais de exploração antigos (fósseis), onde foram usados 
para o trabalho de fracturação: cunhas, picaretas, picos, maços e martelos aproveitando 
as fendas naturais da rocha. Ambiente geológico xistoso. 

Na pedreira com uma área de 3750m2 não foram localizados materiais romanos, mas 
está dentro do limite da estação referida na ficha n.º 22. 

Referências bibliográficas Inédita. 
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Fonte de S. Tiago Rosmaninhal Carta militar 1/25000 N.º 306, 1971. Ficha n.º 24 - 
Estruturas antropomórficas. GPSII Coordenadas de um ponto junto à fonte: 
N39º43’41”/W07º03’46”. 

Nos afloramentos de xisto nas proximidades da fonte de S. Tiago localizam-se duas 
estruturas subrectangulares de forma antropomórficas escavadas na rocha, uma 
parcialmente destruída. As medidas em centímetros são para: e1 35x110; e, e2: 35x110. 
Estas encontram-se relativamente próximas da fonte de S. Tiago. 

Referências bibliográficas Inédito. 

Martim Gomes Rosmaninhal Carta militar 1/25000 N.º 294, 1972. Ficha n.º 25. GPSII 
Coordenadas de um ponto médio junto ao poço: N39º47’03”/W07º06’49”. 

 
Figura 25. Vestígios de superfície do sítio de Martim Gomes. 

Este sitio arqueológico encontra-se localizado a cerca de 75m à esquerda da via que dá 
acesso ao Rosmaninhal e a 50m a Sul do monte de Martim Gomes, com uma cobertura 
vegetal herbácea onde predomina a giesta e algumas azinheiras. Dentro da estação há 
um poço com água, circular e construído a partir de blocos. Os vestígios de superficie 

(Figura 25) distribuem-se pela encosta voltada a sul, de inclinação suave, 
aproximadamente com 360m de altitude e dispersos por uma área de 6300m2. São 
sobretudo elementos de construção: blocos em granito, silhares, xisto, tégulas e imbrice, 
pedras de construção, opus signinum, tijolo de coluna do tipo 1/4; cerâmica comum, 
vários fragmentos de mós em granito, 4 pesos de tear paralelepipédicos com 
perfurações na proximidade do topo menor (n.º de pesos localizados nesta visita) e 
dolia. 

Observações Próximo da estação existe um edifício de apoio agrícola, aí verifica-se a 
reutilização de materiais provenientes da anterior construção. Esta é do conhecimento 
de muita pessoas que por aí passam e levam o que tem interesse. 

Monte dos Zebros Zebreira Carta militar 1/25000 N.º 294, 1972. Ficha n.º 26. GPSII 
Coordenadas do ponto médio: N39º48’52”/W07º08’57”. 

 

        Figura 26. Sítio do Monte dos Zebros. 

Achado localizado nos dois lados do caminho (Figura 26) que vai do Monte dos Zebros 
até às proximidades do rio Aravil. Os vestígios de superficie estão dispersos por uma 
zona semi planaltica e por três núcleos em terrenos agrícolas de lavras frequentes, entre 
os 250 e os 261m de altitude, estendendo-se até à linha de água. Identificamos neste 
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local materiais de construção: tégulas, blocos de granito e em grauvaque, fragmentos de 
mó, cerâmica comum (não há muita abundância de vestígios). 

Área de dispersão: A1 com 180m2; a 250m a Oeste deste ponto temos a área A2 com 
250m2 e nas proximidades da área A1 a área A3 com cerca de 45m2. 

Referências bibliográficas Inédito. 

Observações Verifica-se que os proprietários juntam os materiais de construção blocos 
e outros vestígios em amontoados nas zonas menos produtivas que poderão 
corresponder aos locais das estruturas no solo. 

Monte de S. Domingos Zebreira Carta militar 1/25000 N.º 294, 1972. Ficha n.º 27. 
GPSII Coordenadas do ponto limite1: N39º48’33”/W07º06’26”. Coordenadas do ponto 
limite2: N39º48’41”/W07º06’14”; ponto de maior concentração de vestígios: 
N39º48’33”/W07º06’14”. 

 

         Figura 27. Sítio do Monte de S. Domingos. 

O achado localiza-se num terreno com azinheiras e agricultado com trigo (Figura 27) 
atravessado por um caminho de pé posto que vem do Monte de S. Domingos e passa 
ao lado das Cabanas do Silva, dispersando-se -os vestígios pelo terreno entre os 325 e 
os 348m de altitude. Apesar das dificuldades de prospecção os vestígios são em tal 

quantidade que não foi difícil delimitar a área, já conseguir concretizar os critérios em 
termos das tipologias e elementos constantes da ficha de prospecção foi diferente. A 
área que medimos com vestígios estende-se 89600m2. 

Os vestígios à superficie (Figura 28) são numerosos: elementos de construção (tégulas, 
chão de opus signinum, pedras de construção em granito aparelhadas, xisto, materiais 
de construção); cerâmica comum; material agrícola (3 pesos de tear em cerâmica e mós 
rotativas). 

 

Figura 28. Vestígios romanos de superfície no Monte de S. Domingos. 

Referências bibliográficas Inédito. 

Coito da Enchacana Rosmaninhal 1 Carta militar 1/25000 N.º 294, 1972. Ficha n.º 28. 
GPSII Coordenadas do ponto: N39º46’49”/W07º04’29”. 

Os vestígios dispersam-se por uma área de 875m2 entre 250 e 255m de altitude. É um 
terreno de azinhal com lavras frequentes voltado para um dos afluentes da ribeira da 
Enchacana. Os vestígios estão dispersos a meia encosta a cerca de 250m das casa do 
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actual Coito. Fraca densidade de distribuição de materiais. Constam de blocos de xisto, 
tégulas, cerâmica comum. 

Referências bibliográficas Inédito. 

Coito da Enchacana Rosmaninhal 2 Carta militar 1/25000 N.º 294, 1972. Ficha n.º 29. 
GPSII Coordenadas do ponto de maior concentração: N39º46’51”/W07º04’49”. 

Localizada (Figura 29) ao lado esquerdo da via que vai do Coito da Enchacana para o 
Monte da Lomba do Chorão numa zona com revestimento de giestas e azinheiras 
esparsas em que o terreno apresenta- suave declive, peneplano, entre os 255 e 250m 
de altitude a sudoeste do monte do geodésico da Enchacana, e dentro de uma área 
murada de xisto em ruínas. Os vestígios à superficie distribuem-se por uma área de 

44100m2 onde predomina: elementos de construção (xistos, grauvaques, tégulas, 
imbrices, blocos de granito talhados e com frisos, revestimentos e canalizações); 
cerâmica comum; restos de fundição escórias de diferentes níveis e fragmentos de mó 
em granito. 

Referências bibliográficas Inédito. 

Muro de S. João, Vale da Loja Zebreira Carta militar 1/25000 N.º 294, 1972. Ficha n.º 
30. GPSII Coordenadas do ponto de onde foram retiradas as colunas de mármore 
(Figura 30): N39º47’24”/W07º04’11”. 

 
Figura 30. Sítio do Muro de S. João Vale da Loja – é visível à superfície as estrututras dos muros de 
edifícios desta estação. 

Sítio arqueológico localizado no monte do Muro de S. João e ao longo do caminho que 
vai da Lomba do Chorão para a Granja (zona de confluência das freguesias da Zebreira 
e Rosmaninhal); verificam-se grandes quantidades de vestígios romanos ao longo de 
toda a propriedade e fora dela, distribuindo-se por uma área que excede os 300000m2, 
por uma altitude compreendida entre os 234 e os 250m. Terreno semi-plano e agrícola 
com oliveiras e azinheiras de grande porte (exemplares que apresentam o perímetro do 
tronco de 3,40m), com barragens poços e linhas de água (numa corre a ribeira de 
Enchacana) e nas suas margens encontramos hortas e árvores de fruto a cerca de 
1000m do local onde assinalamos a estação. Vestígios de superficie, elementos de 
construção: xistos, pedras de construção (algumas reutilizadas na actual casa do 
monte), blocos em granito com friso, chão de opus signinum ainda aplicado, muros à 

 

Figura 29. Sítio do Coito da Enchacana. 
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superficie que definem como que um peristilo e de onde foram retiradas 3 módulos de 
coluna em mármore e dois capitéis, tégulas quase inteiras, imbrices, muitos fragmentos 
de cerâmica comum, fragmentos de mós em granito e fragmentos de dolia. 
Observações: o Sr Carlos "Rodas" proprietário do monte actual cedeu-nos informações 
sobre este achado e como ele tem sido alvo de interesse de indivíduos do exterior 
ligados à reserva de caça e também de algum vandalismo. O filho mais novo com uma 
máquina revolveu parte da propriedade na procura de objectos de interesse e valor 
comercial. No local que assinalamos com as coordenadas expôs algumas estruturas e 
levantou os módulos das colunas e os capitéis decorados em mármore que vendeu. Em 
visitas anteriores por pessoas não identificadas foi-lhes dito ser este local uma igreja e a 
propriedade o sítio de implantação da antiga aldeia do Rosmaninhal. O filho tem em sua 
posse um conjunto de moedas (tesouro?) que prospectou com um detector de metais e 
que segundo afirma algumas são datadas do século I (cioso do seu tesouro não o 
mostrou, mas procura comprador para ele). O proprietário refere existência de muitas 
estruturas no subsolo que o prejudicam na agricultura e a existência de um poço 
entulhado a meio da propriedade. 

Muro de S. João, Vale da Loja Zebreira Carta militar 1/25000 N.º 294, 1972. Ficha n.º 
31 – Necrópole. GPSII Coordenadas do sítio: N39º47’34”/W07º04’15”.  

Sepulturas escavadas na rocha a norte da estação e ao nível de 250m de altitude. Deste 
local é proveniente (informação oral) a estela (Figura 31) estudada por nós na disciplina 
de epigrafia. O campo epigráfico apresenta sinais de desgaste como todo o monumento, 
mas permite a leitura da inscrição na sua totalidade. A molduração singela na base do 
campo epigráfico esbate-se lateralmente até ao topo sem outros elementos decorativos. 

Dimensões (3): 70x36x20  

Campo epigrcífico: 40x26 

D (is) M (anibus) S (acrum) / SVPERAT / F (iliae,) PHILETE M / ATER F (iliae) PIENT / 
ISSVMI. F (aciendum). C (uravit) 

Consagrado aos Deuses Manes. Filete mãe de Superata pientissima (?) mandou fazer. 

Observações Segundo informação oral do Sr Carlos Rodas no topo a 250m acima da 
sua casa e para norte, foram encontradas e destruídas sepulturas escavadas na rocha e 
daí foi retirado e removido de contexto pedras escritas pouco espessas (estelas?) e 
vasos em cerâmica ("cacos de cerâmica" sic.). 

Granja Segura Carta militar 1/25000 N.º 294, 1972. Ficha n.º 32. GPSII Coordenadas 
do ponto médio do sítio: N39º48’15”/W07º02’00”. 

 

           Figura 31. Sítio do Muro de S. João Estela Funerária. 
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Este localiza-se a 500m do ribeiro do Freixinho, na margem direita; os vestígios estão 
dispersos de um lado e de outro do caminho que vem do Vale da Loja que passa no 
Poço do Freixinho e leva a Segura. É um terreno com revestimento herbáceo de giesta e 
em que a agricultura e as lavras frequentes fragmentam e dispersam os vestígios. Estes 
distribuem-se por uma área alongada de 2400m2, que desce a encosta suave entre os 
220 e os 230m de altitude. 

Vestígios de superfície (Figura 32): alguns elementos de construção, blocos, cerâmica 
comum de diferentes tonalidades de cor cinzenta e alaranjada com pastas grosseiras 
(vasos cinerários). 

Observações Recolhida no local um fragmento de uma lápide funerária em granito 
aparelhado e decorado (Figura 33). Apresenta um duplo friso, envolvendo o campo 
epigráfico que desconhecemos se teria ou não inscrição. É visível uma parte da 
decoração no topo esquerdo do campo epigráfico, onde está grafada uma rosácea de 
seis pétalas. Dimensões do fragmento: frente (campo epigráfico 14,5x13cm; espessura 
11cm; dorso plano 18x16cm.). 

Poço do Feixinho 1 Granja Segura Carta militar 1/25000 N.º 294, 1972. Ficha n.º 33. 
Coordenadas do ponto médio deste sítio: N39º48’20”/W07º01’56”. 

Ao longo do caminho que desce e na margem direita do ribeiro do Freixinho ao nível de 
216m de altitude em terreno agricultado de características aluvinares localizamos os 
vestígios de superfície dispersos por uma área de 4800m2: elementos de construção - 
blocos de granito, tégula (pouca quantidade), cerâmica comum, mós rotativas, moinhos 
manuais. 

 
         Figura 33. Sítio da Granja – fragmento do topo de uma lápide funerária. 

Poço do Feixinho 2 Granja Segura Carta militar 1/25000 N.º 294, 1972. Ficha n.º 34. 
Coordenadas do ponto médio desta estação: N39º48’20”/W07º01’56”. 

Este achado localiza-se em terreno quase plano, na margem esquerda do ribeiro do 
Freixinho a uma altitude de cerca de 216m. Inclui na sua área um poço parcialmente 

 

Figura 32. Cerâmica comum do sítio da Granja. 
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coberto com armadura em granito e grauvaque. Os vestígios distribuem-se por uma área 
de cerca de 8400m2. À superficie localizaram-se elementos de construção - blocos em 
granito talhados (Figura 35), tégulas, fragmento de um módulo de coluna em granito 
(Figura 36), só o topo é visível dado que é um afloramento acima do solo de 20cm e o 
mesmo tipo de cerâmica comum. 

 
Figura 34. Sítio do Poço de Freixinho Granja – Poço. 

 

       Figura 35. Bloco em granito talhado do sítio do Poço do Freixinho Granja. 

 
       Figura 36. Fragmento de um módulo de coluna do sítio do Poço do Freixinho. 
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6. Interpretação dos dados análise da implantação rural romana 

Esta região a sul da Egitânia forneceu-nos dados durante a prospecção que justificam a 
afirmação de alguns autores sobre como evoluiu o processo de romanização nas 
regiões rurais e de como as comunidades se articulavam e exploravam os campos do 
ponto de vista agrícola e das riquezas naturais do subsolo (minérios). 

Considerando que fizemos uma opção metodológica do aspecto da cronologia, é o 
período romano que vamos passar a caracterizar, fazendo uma análise dos dados 
recolhidos e uma classificação tipológica a partir dos vestígios superficiais actuais. 

6.1. Classificação tipológica 

Os sítios identificados e caracterizados no decurso da prospecção foram classificados 
com base na quantidade e extensão dos vestígios de superficie actuais e na sua 
composição e diversidade. Partindo destes critérios agrupámos os sítios em 7 categorias 
por ordem de importância e por áreas de dispersão dos vestígios actuais, não 
considerando especificamente os anexos já que podem estar associados à villa, granja e 
casal. Assim temos de acordo com a nossa opção: a aldeia, a villa, a granja, o casal, a 
sepultura, a mina e a pedreira. 

A aldeia 

Quando os territórios envolventes dos sítios que apresentam um raio de exploração 
aproximado entre 1 a 1,5km e são propícios para uma agricultura variada com irrigação, 
corroboram esta nossa hipótese de aldeias de maior ou menor dimensão com vocação 
para a agricultura, podendo acontecer noutros sítios a não observância deste critério na 
totalidade se a actividade dominante for por exemplo a mineração. Assim, nos sítios com 
uma área de dispersão dos vestígios a partir dos 10000 a 15000m2 teremos um 
aglomerado populacional do tipo aldeia que até poderá ser um pequeno aglomerado de 
habitações. 

A villa 

Sítios com uma área de dispersão dos vestígios de superficie superior a 2000m2 (estar 
compreendida entre 5000 e 25000m2), com a presença de cerâmica de construção 
(tegulae, imbrices, lateres e tijolos segmentares de coluna), cerâmica comum doméstica 
de paredes finas, terra sigiliata, vidros, elementos arquitectónicos (bases de coluna e 
capiteis), termas, estátuas, silhares de granito, material agrícola (ânforas, restos de 
dolia, pesos de lagar, mós de granito e pesos de tear) e escórias de ferro. 

A granja 

Os sítios onde estão presentes elementos de construção não suficientes para classificar 
a habitação que ali existiu como uma villa e é representativa a cerâmica comum de 
paredes finas, bem como o material agrícola, os moinhos de minério e as bases de pilão 
e escórias de ferro ou outro minério. A área de dispersão de vestígios de superficie 
actuais deverá estar compreendida entre 1000 a 5000m2. 

O casal 

Sítio onde os vestígios de superflcie actuais estão dispersos entre os 100 e os 1000m2. 
Para caracterizar o casal segundo a tipologia dos vestígios de superflcie consideraremos 
os elementos de construção: cerâmicos, pequenos blocos graníticos, cerâmica comum 
doméstica, materiais agrícolas (dolia, mós manuais, pesos de tear), e escórias de ferro. 

Anexos 

Nos anexos ou edificios subsidiários, as áreas em que os vestígios estão dispersos 
poderá estar compreendida entre 100 ou menos e 600m2. O sítio está representado por 
pequenas quantidades de tégula, lateres, cerâmica comum doméstica, dolia, e escórias 
de ferro. Quando isolado ou distanciado de outros locais consideramos cabanas em que 
os vestígios estão dispersos por uma área compreendida entre 100 e 400m2, estando 
presentes lateres, cerâmica comum doméstica e ausência de tégulas. 

A(s) sepultura(s) 

Área aproximada de 100m2 com tégulas, ocasionalmente cerâmica comum doméstica 
em pequenas quantidades. 

A mina 

A mineração em alguns casos é do tipo aluvionar nos leitos dos rios e nos terrenos de 
cascalheiras usada na prospecção de ouro, com vestígios de superfície quase nulos. 
Outro tipo de mineração é aquela que se pratica por cortes na rocha abrindo cortas, 
poços e galerias, deixando uma coroa de entulhos, envolvendo a entrada da exploração. 

A pedreira 

Identificadas a partir de testemunhos da utilização de cunhas de tipo romano, 
associados a materiais de classificação indiscutíveis tais como tégulas e cerâmica 
comum. 
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A classificação22 que aqui adoptamos está baseada na bibliografia sobre estudos já 
realizados em outras regiões e aos dados que recolhemos no terreno. Uma classificação 
nesta área do conhecimento contém algum subjectivismo e os estudos posteriores têm-
lhe determinado um caracter provisório, pois que só se poderá fazer uma leitura mais 
correcta de cada estação se se proceder à sua escavação23. Enquanto isso não é 
possível, subsistem dúvidas quanto à tipologia e à cronologia dos sítios. 

Esta região nos seus vestígios de superfície revela interesse e importância, mesmo 
sendo zona árida e pouco propícia à agricultura variada, é cerealífera e foi atractiva e 
determinante para a fixação de muitos povos ao longo dos tempos. Desde a pré-história 
à actualidade são abundantes os testemunhos que deixaram nos locais que habitaram, 
nomeadamente os vestígios com características romanas, mas que não nos permitem 
uma classificação cronológica exacta da ocupação. 

 

Estações da área do Rosmaninhal 
 

N° Classificação Área em m2 Achados 

1 Villa 12400 ep.; op.s.; cc.; m.a; m.; p.t.; e.c.; t. 

1a Anexos da Villa 1600 m.a; c.c.; e.c. 

2 Estruturas antropomórficas   

3 Granja 3600 c.c ; m s;.e c; m a; t. 

3 a Anexos 720 c.c; m.a. 

3 b Anexos 500 c.c; e.c. 

4 Villa 7200 t.s.; c.c.; o.s.; m.c.; ms; t; s. 

5 Aldeia 15000 e.c.; c.c.; o.s.; m.a; es.; m.m.; m.p; t;p t;.s; m s. 

6 Estruturas antropomórficas   

7 Aldeia 25000 e. c.; c.c.; es.; m. m.; s; t. 

                                                 
22 ALARCÃO, J. (1998) A paisagem rural romana e alto medieval em Portugal, Conimbriga, pp.92-100; ALARCÃO, J. 
et al (1990), Les villes romaines S. Cucufate, pp.158-159; MANTAS, V. G. (1986) Implantação romana em torno da 
villa de Cucufate, p.202; PONSICH, M. (1974) Implantation rural antique sur le Bas Guadalquibir, Tomo 1, fasc. II, 
p.16; CELUZZA, M. G.; FENTRESS, E. (1986) L 'occupation du sol dans láger Cosanus et la vallé de l'Àlbegna (Italie), 
in La prospection archéologique: paysage e peuplement, pp.117-118. 
23 ALARCÃO, J. (1990) A produção e circulação dos produtos, in Nova História de Portugal, p.422. 

7a Represa   

8 Estruturas antropomórficas   

9 Moinhos de Minério   

10 Mina   

11 Mina   

12 Casal 670 e. c.; c. c; t. 

13 Mina   

14 Casal 392 e.c; c.c.; es; t. 

15 Aldeia 17400 e. c., o. s.; c. c.; p. t; es; t. 

16 Pedreira   

17 Granja 18000 e.c.; p.t.; t.s.; c.c.; ms; t.; m.a. 

18 Aldeia 35000 e.c.; c.c.; o.s.; m.a.; es.; ms. 

19 Necrópole 1200 e. c.; c. c. 

20 Granja 13870 e.c.;c.c.;m.a;ms. 

21 Estruturas antropomórficas   

22 Aldeia 52500 e.c, c.c; t.s.; lu.; vi.; s., m.a, ep., es., ms; s; p t; t. 

23 Pedreira   

24 Estruturas antropomórficas   

25 Granja 6300 s.; e.c.; c.c; o.s.; c. (tijolo); m.a; ms.; p.t; t. 

26 a Cabana agrícola 180 c.c. 

26 b Casal 250 c. c; e. c.; ms.; s; t. 

26c Anexo 45 c.c 

27 Aldeia 89600 s.; m.a; ms; e. c; t. 

28 Casal 875 e.c.; c.c;t. 

29 Aldeia 44100 e. c.; s., c. c., ms.; t; es. 

30 Aldeia 300000 e. c.; chão de o. s.; s.; c. e capitéis; c. c.; ms. 

31 Necrópole  ep. 

32 Necrópole 2400 e.c.; c.c. (v. cinerários); ep. 

33 
Anexos davilla (a) Villa (b) 

4800 e.c.; c.c.; ms; t. 

34 8400 s.; c.c.; e.c.; c; t. 

Legenda  

c. - colunas e/ou capitéis mos - mosaicos 

c.c - cerâmica comum m.p. - moinhos de pilão 
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e. – escultura ms – mós 

e.c. - elementos de construção o.s. - opus signinum 

es – escória p.t. - peso de tear 

e.p. – epígrafes s - silhares 

lu. – lucernas t. – tégula 

m. – moedas t.s. - terra sigillata 

m.a. - materiais agrícolas (dolia, ânfora,...) vi — vidro 

m.m. - moinhos de minério  

 

6.2. A implantação rural 

Os dados encontrados levam-nos a supor que nesta zona a paisagem rural na época 
romana teria vários tipos de núcleos populacionais os quais passamos a caracterizar e 
apresentamos em anexo 2 (o mapa da ocupação romana na área estudada do 
Rosmaninhal). 

A aldeia 

Durante o domínio romano nesta região existiam aglomerados habitacionais que vamos 
considerar aldeias. Que dimensões teriam estas presumíveis aldeias no tempo dos 
romanos nesta área do Rosmaninhal? Considerando as características e dispersão dos 
vestígios as dimensões dos aglomerados populacionais deste tipo era muito diversa. 
Não é visível em todos os sítios identificados uma área de exploração envolvendo a 
aldeia (ALARCÃO, 1998, p.100). 

As estações referidas no quadro anterior com os números 5, 7, 15, 18, 22, 27, 29, e 30 
atribuímos a classificação de aldeias. A de menor dimensão é descrita na ficha 5 com 
15000m2 na Lagoa da Ribeira, seria um pequeno núcleo de habitações e provavelmente 
um número reduzido de habitantes. Estes dedicando-se por hipótese mais a actividades 
de mineração do que às agrícolas, tendo em atenção a escória e os moinhos de minério 
encontrado e as características do solo. 

Temos outras pequenas áreas representadas e que consideramos aldeias como as 
Cubeiras com 17400m2, que nos parece ter tido como actividade dominante a mineração 
dados os vestígios de superficie. 

A Febre Amarela, sítio que classificamos de pequena aldeia com 25000m2 e em que os 
vestígios de superficie, a localização da estação, a represa no ribeiro, o esboroamento 
do terreno e a toponímia, reforça a hipótese de ter sido uma aldeia mineira ou de apoio à 
mineração, onde teriam sido possíveis lavras superficiais em busca de ouro. 

O sítio da ficha 30, aparece-nos como um grande aglomerado habitacional e os 
vestígios de superfície dispersos por uma área de 300000 m2. Este sítio não nos coloca 
tantas dúvidas em termos da classificação, mas sim em termos de cronologia de 
ocupação. Com uma necrópole 
na proximidade, a Norte, de onde foi exumada uma estela com inscrição (que 
classificamos como sendo do século III d.C.) e existe a referência a outras destruídas ou 
reutilizadas. Sabemos ainda da existência de um conjunto de moedas, segundo 
informação oral do século I e II, exumadas do sítio pelo filho do actual proprietário. 
Cronologicamente podemos afirmar tratar-se de uma aldeia de uma fase tardia da 
romanização. 

Alguns dos sítios arqueológicos que classificamos de aldeias tais como o números 5, 15, 
22, 27 e 29, tivemos dificuldades nessa atribuição, dado que são áreas extensas e os 
vestígios actuais nem sempre são concludentes. Os sítios 22, 27 e 29 não reúnem à 
superficie os vestígios que nos permitam concluir por uma villa, que em nosso entender 
poderiam ter sido. 

Esta implantação rural em pequenos aglomerados era uma forma de enfrentar o 
isolamento da charneca (RIBEIRO, 1984) e desenvolverem o trabalho de mineração 
para o qual era necessário muitos braços, justificando provavelmente esta densidade de 
agrupamentos populacionais. 

A mineração reunia muitas actividades e profissões realizadas por indígenas, colonos, 
homens livres e escravos afim de manter e alimentar as populações mineiras. As tábuas 
de Vispasca24 ilustram a variedade de actividades que aí se realizavam e a deslocação 
de gentes ligadas à mineração. Também os territórios de exploração de raio aproximado 
entre 1 e 1,5km (estes não avaliamos sistematicamente), estão presentes em todos os 
sítios que identificamos como aldeia, sendo indicadores de uma agricultura variada com 
irrigação a partir de poços. 

 

                                                 
24 ENCARNAÇÃO, José d’ (1984) Inscrições Romanas de Conventus Pacensis. Subsídios para o estudo da 
Romanização. Coimbra, pp.204-216. 
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As villae 

Além de que o conceito de villae não é completamente claro e de que nem sempre se 
localiza aquilo que Varrão chama urbana ornamenta: pavimentos de mosaico, 
revestimentos de estuque pintado nas paredes, termas etc, deixa-nos uma dificuldade 
em aberto no nosso estudo. Pois não localizamos à superficie e em conjunto estes 
elementos de construção, que classificariam as estação arqueológicas assinaladas nas 
fichas como villae. 

Os sítios que consideramos villae foram: nº 1 Tapada da Ordem com 12400m2; nº 4 
Fonte de Santa Marina com 7200m2; nº 34 no Poço do Feixinho com 8400m2 e seus 
anexos; ficha nº 33 com 4800m2 localizando-se nas duas margens do Ribeiro do 
Freixinho. 

Qualquer destes sítios não apresentam a totalidade dos critérios para uma classificação 
e cronologia inequívoca de villae, mas considerando a indefinição do conceito que se 
mantém desde os autores clássicos25 e a atenção que se tem dado a esta problemática 
das estruturas rurais do mundo romano em diversos estudos realizados nos nossos 
dias26, arriscamos essa classificação provisória. 

Em termos gerais villae reporta-se a duas componentes fundamentais: a pars urbana, 
onde se erguia a residência senhorial e a pars rustica, esta integrando o conjunto de 
edifícios com carácter agro-pecuário (lagar, celeiro, adega, estábulos, instalações dos 
criados, etc.), necessária à exploração do fundus27. A villae neste caso teria uma dupla 
funcionalidade, dado que possuía uma função residencial e uma função económica, 
associando assim o otium ao fructus. 

É nesta categoria, que se enquadra um grande número das villae conhecidas, porém 
existem outros casos referenciados pelos autores clássicos e contemporâneos e 
comprovados pelas escavações em que estas duas componentes não estão 
associadas28. Neste sentido designaremos estes prédios menores e com menos sinais 
de opulência também por villae apesar dessa designação não estar totalmente correcta 
                                                 
25 GORGES, Jéan-Gérard (1979) Les Vilias Hispano - Romaines, Inventaire e problématique archeologique, CNRS, 
Paris, pp.12-19 e 146-149; PEREZ LOSADA, F. (1987) Sobre o conceito de villa no mundo romano. Cadernos de 
Arqueologia, Série II, 4, pp.81-110. 
26 ALARCÃO, J. (1990) A produção e a circulação dos produtos, pp.417-424; ALARCÃO, J. (1998) Paisagem rural 
Romana e alto medieval em Portugal, Conimbriga, 37, pp.92-94; MANTAS, V. G., Implantação rural romana em torno 
da villa de S. Cucufate, pp.199-208. 
27 ALARCÃO, J. (1990) A produção e a circulação dos produtos, p.417. 
28 PEREZ LOSADA, F. (1987) Sobre o conceito de villa no mundo romano. Cadernos de Arqueologia, Série II, 4, 
pp.89-90. 

(e a divergência se iniciar com os autores clássicos), onde se evidencia a 
subalternização da função residencial do senhor, da propriedade. 

O sítio n.º 34, edifícios à beira de uma estrada (via antiga, mas não inequivocamente 
identificada), 5km depois de uma aldeia, (ficha n.º 30) e distando aproximadamente 
15km de Segura (a principal via romana). Dada estas condições e a sua localização 
poderiamos estar perante um outro tipo de estação, uma mutatio (mas na prospecção 
não foram identificadas termas no local), assim, arriscamos a classificá-la de villa e 
anexos subsidiários. 

A granja 

Às médias propriedades poderia corresponder habitações mais modestas destituídas 
daquilo que Varrão designa por urbana ornamenta, daí algumas dificuldades sentidas na 
classificação dos sítios. 

Já no seu tempo Varrão achava impróprio designar algumas propriedades por villa por 
não terem nem os ornamentos urbanos nem as dependências rústicas. Classificaremos 
as estações arqueológicas de granja aquelas que reúnam o maior número de critérios 
de classificação. 

Assim vamos considerar áreas maiores de dispersão dos vestígios por falta de outros 
elementos no terreno mais clarificadores. 

Onde estão presentes elementos de construção não suficientes para classificar o edifício 
que ali existiu como uma villa e temos a cerâmica comum de paredes finas, bem como o 
material agrícola, moinhos de minério, bases de pilão, escórias de ferro ou outro minério, 
numa amostra representativa, vamos classificar estes sítios de granjas. Assim, à média 
propriedade a sul da Egitânia que não reúna critérios para villa designamo-la por granja 
(ALARCÃO, 1998, p.94). 

Classificamos como granjas os sítios assinalados na ficha n.º 3, Fonte do Castelo, com 
3600m2, só com cerâmica comum de paredes finas e demais elementos que constam do 
quadro anterior e seus anexos referidos no n.º 3a e 3b; no sítio n.º 17, Fonte do 
Galricho, granja com 18000m2, estando presentes fragmentos de terra sigiliata e demais 
elementos, mesmo assim não suficientes para classificar este sítio de uma villa; no sítio 
n.º 20, Fonte de Santa Madalena, com 13870m2 só com cerâmica comum; sítio n.º 25 , 
Martim Gomes, com 6300m2, com cerâmica comum, vários pesos de tear e tijolos de 
coluna além dos outros elementos de construção. 
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O casal 

O casal corresponde a uma unidade de exploração familiar em que a área de construção 
é menor do que as granjas e os vestígios de superficie estão dispersos entre os 100 e 
os 1000m2. Quando estes tipo de vestígios estavam na proximidade de uma villa foram 
classificados como anexos da villa (ALARCÃO, 1998, p.96) ou edificios subsidiários 
(como por exemplo a casa do guarda dos porcos, a casa do lenhador, a cabana do 
pastor e do trabalhador da seara)29. 

A partir destes conceitos, e com base nos critérios de identificação dos sítios 
consideramos como casais os que referimos no quadro anterior em n.º 12 no Mole 
Molhe, com 670m2. A toponímia, a localização e a proximidade de um território de 
exploração mineira leva-nos a supor que estaria relacionado com a mineração e o seu 
provável transporte por via fluvial. Outro casal assinalado é o da ficha n.º 14 no Poço do 
Couto da Espanhola com 392m2; na ficha n.º 26b com 250m2, no Monte dos Zebros que 
poderá ser também um ou mais casais ou um casal com os seus anexos que são 
referidos nas fichas n.º 26a e 26c (sendo de referir a proximidade destes 3 núcleos de 
vestígios); e, por último na ficha n.º 28, no Coito da Enchacana com 875m2. Estes casais 
que assinalamos possuem uma área que oscila entre 250 e os 875m2, e que têm em 
comum elementos de construção (blocos e tégulas) e cerâmica comum. No Poço do 
Couto da Espanhola está também presente a escória. Estes critérios classificativos e de 
imprecisão cronológica têm uma consistência de probabilidade até comprovação 
contrária. 

A(s) sepultura(s) 

Os sítios identificados como sepulturas poderão corresponder a uma área aproximada 
de 100m2 com tégulas e ocasionalmente cerâmica comum doméstica em pequenas 
quantidades. Estes sítios foram localizados nas proximidades de casais e granjas, 
podendo ter outras dimensões quando na proximidade de villae (as necrópoles das villae 
são em regra sítios de consideráveis dimensões), assim como as de aglomerados 
habitacionais do tipo da aldeia. 

Assinalamos como prováveis necrópoles os sítios referidos no n.º 19 nas imediações do 
sítio classificado por granja na Fonte de Santa Madalena, onde está presente cerâmica 

                                                 
29 ALARCÃO, J. (1997) A técnologia agrária romana, pp.140-141 e 148, "de Columela parece inferir - se que um 
hectar de terra cerealifera representava com as diversa lavras ao longo do ano: 16 dias de trabalho do boieiro com a 
sua junta; 4 dias no destorroamento; 8 dias na primeira sacha e 4 na Segunda; 4 dias na monda e 2 na ceifa. Ou seja 
o cultivo de uma seara exigia 22 dias de trabalho por de um homem por hectare, excluido o boieiro". 

comum e escassas tégulas; no sítio n.º 31 a norte da estação referida na ficha n.º 30, 
Muro de S. João Vale da Loja, de onde foi exumada em data incerta (informação oral) 
uma estela com uma inscrição funerária. O campo epigráfico apresenta sinais de 
desgaste como todo o monumento, mas permite a leitura da inscrição na sua totalidade. 
A molduração singela na base do campo epigráfico esbate-se lateralmente até ao topo 
sem outros elementos decorativos. 

Dimensões: 70x36x20; campo epigráfico: 40x26. 

D (is) M (anibus) S (acrum) / SVPERAT / F (iliae) PHILETE M / ATER F (iliae) 

PIENT / ISSVMI. F (aciendum). C (uravit). 

Consagrado aos Deuses Manes. Filete mãe de Superata pientissima (?) mandou fazer. 

Outros materiais foram retirados desta necrópole e reutilizados pelo actual proprietário 
do monte. 

Do sítio referido no n.º 32 Granja, foi também exumado um fragmento de estela em 
granito; no campo epigráfico só é visível parte da decoração neste local identificamos 
muitos fragmentos de cerâmica comum de urnas cinerárias (?)30. 

A mina 

Na região em estudo a mineração que foi realizada nem sempre deixou vestígios de 
superficie, dadas as suas características de exploração em pepitas aluvionares e nos 
rios, tal como o rio Tejo referido por (PLIN, 33, 66) e seus afluentes Erges e Aravil. 

Segundo (GUERRA, 1959)31 muitos autores clássicos se referem ao Tejo e as suas 
areias auríferas, é o caso das referências de Plínio sobre o ouro do Tejo (PLIN, 33, 66) e 
a boa qualidade das pepitas que daí se extraiam. 

Surgem também nas referências que nos afluentes do Tejo, Ponsul, Erges e Aravil e nos 
seus aluviões que foi encontrado ouro. No Rosmaninhal à superficie também têm 
aparecido algumas pepitas de ouro, mas tudo isto é na bibliografia. Não há notícia 
recente de tal achado. Outra mineração terá acontecido na região e são significativos os 
vestígios localizados à superficie, nos sítios arqueológicos referidos, bem como a 
presença dos moinhos de minério, das mós rotativas, das bases de pilão, e das minas 
identificadas com os sítios n.º 10, Mina do Fervedouro, onde se recolheu escória e 

                                                 
30 ALARCÃO, J. (1987) Portugal romano, 4ª ed. (revista), p.192-197. 
31 GUERRA, Amilcar (1995) Plinio-o-Velho e a Lusitânia, Edições Colibri, Lisboa, pp.130-131: "são mais de 40 as 
referências de autores clássicos, de literatura latina às areias auríferas do Tejo". 
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fragmentos de cerâmica comum de cronologia imprecisa. Este poço de acesso provável 
a uma galeria entulhada está sem lavras há muito tempo. O sítio n.º 11, Minas do 
Cabeço, ou Cabeço dos Pires, ilustram profusamente a actividade de mineração, dado 
que localizamos três cabeços completamente esventrados por valas do tipo trincheira 
em busca de filão. Neste local não se detectou qualquer tipo de minério ou outros 
vestígios que permitam uma classificação e cronologia. 

A pedreira 

Identificadas a partir de testemunhos da utilização de cunhas de tipo romano associadas 
a materiais de classificação indiscutíveis tais como tégulas e cerâmica comum. As 
pedreiras assinaladas nesta prospecção não reuniam os critérios de classificação 
anteriores, embora dentro de um contexto de sítio romano e sem sinais recentes de 
exploração. 

6.3. Organização espacial 

A abordagem deste tema é inédita neste local o que a torna interessante apesar das 
reais dificuldades, da sua complexidade e múltiplas possibilidades de pesquisa. Mesmo 
abrangendo só o período romano no que concerne à implantação do habitat e ocupação 
e exploração do solo na região, tornou-se dificil e complexa a tentativa de definir etapas 
cronológicas de ocupação do solo neste espaço rural, e mais dificil ainda, estabelecer 
interdependências entre os sítios caracterizados. 

A nossa dificuldade residiu essencialmente na escassez de materiais susceptíveis de 
fornecerem datações precisas (considerando que todos os vestígios encontrados estão 
sem contexto estratigráfico, e à superficie nem todas as fases de ocupação de uma 
estação estão igualmente representadas)32. 

A classificação tipológica dos sítios, a área de dispersão dos materiais e a sua 
composição, poderão não oferecer uma representação fiel de todas as fases de 
ocupação de cada um. Nas prospecções o que se revela pode não corresponder à 
verdadeira origem da estação, pois que, esteve sujeito à acção dos homens, às suas 
mudanças de vontades quanto à importância da implantação do habitat e a todo o tipo 
de acção que se exerceu sobre o solo nesses sítios geralmente é a última fase de 
ocupação do solo que se encontra melhor representada33. 

                                                 
32 FRÉDÉRIC, Louis (1980) Manual prático de arqueologia, Coimbra, pp187-190. 
33 CELUZZA, M. G.; FENTRESS, E. (1986): l'óccupation du sol dans láger Cosanus et la vallé de l'Albegna (Italie), in 
La prospection archéologique: paysage et peuplement (Actes de Ia table ronde de 14 et 15 Mai 1982, Paris, publiés 
sous Ia direction d'Alain Ferdiêre et d'Elisabeth Zadora - Rio) Paris, pp.119-120. 

Os estudos sobre esta problemática nos últimos tempos não sendo conclusivos, 
permitem algumas propostas de interpretação. A informação só estaria completa sobre 
todos e cada um dos locais se existissem dados cronológicos exactos. Só assim era 
possível conhecer melhor a organização espacial e a articulação e interdependência dos 
sítios identificados. 

Tendo em atenção os locais identificados na proximidade da villae da fonte de Santa 
Marina, parece identificar-se uma nítida concentração de outros sítios, situados 
provavelmente no fundus da villa e dessa forma em relação directa de dependência, 
complementando uma unidade de produção34. Esta unidade de produção com casais a 
norte que se dedicariam a actividades agropecuárias, à agricultura de cereais, o que 
está corroborado pelos materiais agrícolas identificados nos vestígios de superfície 
desses sítios. A sul esta villae estaria directamente relacionada com a mineração. 

Considerando que foi esta a área sujeita a prospecção sistemática e que por isso temos 
mais dados sobre os sítios. Para os restantes locais é arriscada uma proposta de 
interpretação e de reconhecimento de interdependência dos locais tendo em atenção o 
método de prospeção utilizado. 

7. Conclusão 

O nosso estudo mais do que chegar a conclusões é o dar continuidade a um 
questionamento sobre uma temática muito complexa e aliciante, não deixando de ser 
inferencial e interpretativo da paisagem rural durante o domínio romano no 
Rosmaninhal. 

Dos sítios identificados nem sempre foi possível encontrar critérios conclusivos e que 
garantissem uma classificação segura. 

Uma das curiosidades da prospecção foi as estruturas do tipo antropomórfico escavadas 
no xisto com uma orientação geográfica constante, e na proximidade de um conjunto de 
vestígios de superfície do período romano. Estas estruturas levam-nos a formular uma 
Série de hipóteses explicativas para a sua existência, nomeadamente associada a 
rituais funerários. 

Foi também significativo nos vestígios encontrados à superficie a sua relação com a 
mineração, que se ajusta a uma comunidade rural dedicada a actividades agrícolas, de 
pastorícia e mineiras. 
                                                 
34 ALARCÃO, J. (1976) Sobre a economia rural do alentejo na época romana, Conimbriga, 15, pp.23-27. 
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Resumo 

Descrevem-se sete numismas recolhidos de modo avulso nos aluviões do Vale do 
Lucriz. Estes achados documentam a ocupação desta área agrícola desde a Época 
Romana. 

Abstract 

Seven coins collected separately in the alluvial deposits of the Lucriz Valley are 
described. These findings document the occupation of this agricultural area since the 
Roman Epoch. 

 

Introdução 

O conjunto de sete numismas que se divulga foi entregue à Associação de Estudos do 
Alto Tejo, nas pessoas de Jorge Gouveia e Francisco Henriques, pelo Engº. João Paulo 
Belo, por ocasião de uma visita efectuada na sua companhia à mamoa I do Olival dos 
Morouços e a outros sítios arqueológicos localizados no Vale do Lucriz, na freguesia de 
Perais, concelho de Vila Velha de Ródão. Com esta visita pretendeu-se sensibilizar o 
ofertante para a salvaguarda dos sítios arqueológicos existentes nas suas propriedades.  

Ficou prometido fazer o estudo daquele acervo e a posterior entrega a depósito 
credenciado pela Direcção Geral do Património Cultural. As moedas em apreço foram 
oferecidas ao Engº. João Paulo Belo por pessoa que as recolhera nas suas 
propriedades do Lucriz. Esta circunstância explica a heterogeneidade cronológica das 
moedas. 

Área dos achados 

O Vale do Lucriz localiza-se na freguesia de Perais, concelho de Vila Velha de Ródão. O 
vale toma a designação do curso de água homónimo. O ribeiro do Lucriz forma-se na 
área de Vale de Pousadas com o contributo do ribeiro dos Tamujais e de várias outras 
torrentes. Segue uma orientação nordeste – sudoeste e desagua na margem esquerda 
da ribeira do Açafal no sítio da unidade industrial Unibaga (actual Centroliva). O vale, ao 

longo do seu trajecto de vários quilómetros, é plano ou suavemente ondulado e aberto 
(Figura 1). Ao longo das suas margens localizam-se as melhores terras agrícolas do 
concelho.  

O espaço útil formado por este vale e pela área imediatamente envolvente acolhe 
conjunto numeroso e diversificado de vestígios de ocupação humana, desde a Pré-
história Antiga à Época Contemporânea (Henriques & Caninas, 1978, 1980, 1986; 
Henriques, Caninas & Chambino, 2008).  

Não foi possível identificar os pontos de proveniência de cada uma destas moedas, e 
desse modo relacionar o seu achado com sítios arqueológicos já conhecidos, 
nomeadamente os de cronologia romana, ou com outros, incógnitos.  

Numismas 

No território municipal de Ródão além do Vale do Lucriz foram encontradas e/ou 
divulgadas moedas provenientes de outros sítios, nomeadamente da Vila da Revelada, 
um achado ocasional (Henriques & Caninas, 1978), da Capela da Senhora do Castelo, 
obtidas em trabalhos de escavação arqueológica (Henriques et al, 2008), da Tapada do 
Campo, também como achado ocasional e em Gavião de Ródão, sob a forma de 
entesouramento (Henriques & Monteiro, 2015). Não foi possível conhecer o eventual 
achado de moedas no decurso das sondagens arqueológicas efectuadas no Castelo das 
Portas de Ródão e na Capela da Senhora do Castelo (Correia, 1999), no âmbito dos 
Projectos Açafa e Vamba, uma vez que não consta qualquer informação acerca do seu 
achado no único relatório disponível sobre aqueles trabalhos (Correia, 1999). 

As moedas agora divulgadas constituem um grupo muito heterogéneo, tanto em termos 
cronológicos como da natureza dos metais utilizados na sua cunhagem. No Quadro 1 
apresenta-se uma síntese de informação relativa a cada uma das peças; a informação 
complementar e as fotografias, cuja produção se agradece a Cézer Santos, estão no 
catálogo. 

Do período romano, além das duas moedas agora divulgadas conhece-se uma terceira. 
É um denário republicano (110 a.C.) em prata. A moeda foi observada e divulgada em 
finais dos anos 70, do séc. XX (Henriques e Caninas, 1978). Encontrava-se na posse de 
um particular e tinha sido encontrada no sítio da Vila da Revelada ou Cimo do Açafal, 
área com minas de cobre, fornos de fundição, via antiga e estação de superfície, embora 
tenha sido indicada mais tarde como proveniência a Tapada dos Marmourais (Tostão). 
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Figura 1. O vale do Lucriz assinalado entre setas em Modelo Digital do Terreno de Vila Velha de Ródão 
(edição de Marcos Osório) 

 

O conjunto em estudo contém três ceitis, dois de D. Afonso V e um de D. Manuel I. A 
sua presença no Vale do Lucriz pode ser justificada por uma ocupação associada ao 
uso agrícola daquele espaço. Em Ródão foram identificados pelo menos três outros 
ceitis durante os trabalhos de escavação executados, em 2007, na capela da Senhora 
do Castelo, em Vilas Ruivas. Um é do reinado de D. João II e dois outros do reinado de 

D. Manuel I. Neste mesmo local foi encontrado um real preto de D. Duarte (Henriques, 
Sabrosa & Monteiro, 2008). 

De Filipe I de Portugal (Filipe II de Espanha) o acervo integra uma única moeda, de dois 
maravedis. 

Do século XVIII foi identificada uma moeda de 12 vinténs, em prata, de D. Maria I. Da 
mesma época foi encontrada uma moeda de V Reis, de D. João V, no decurso da 
escavação da capela da Senhora do Castelo (Henriques, Sabrosa & Monteiro, 2008) e 
no entesouramento do Gavião de Ródão foram encontradas três outras moedas, em 
cobre, uma de X Reis, de D. João V, outra de V Reis, de D. José I e uma terceira de X 
Reis, também de D. José I (Henriques e Monteiro, 2015), além de outras do século XIX. 

 

Quadro 1. Síntese informativo das moedas encontradas no Vale do Lucriz 

 

Nº 
Emissão 

Designação Datação Material Oficina 
Região Período 

1 Cidade de Roma República Romana Denarius 150 a. C. Prata Roma 

2 Gália Império Romano Bronze 3 
307 a 337 

A.D. 
Bronze 

Arelate 
(Arles, 

França) 

3 
Reino de 
Portugal 

D. Afonso V (1438-
1481). 

Ceitil 
1448 - 
1449 

Cobre  

4 
Reino de 
Portugal 

D. Afonso V (1438-
1481). 

Ceitil 
1461 e 
1481 

Cobre  

5 
Reino de 
Portugal 

D. Manuel I (1495-
1521). 

Ceitil 
1496 a 
1499 

Cobre 
Lisboa? 
Ceuta? 

6 
Reino de Castela 

e Leão 
Filipe I de Portugal 

(1556-1598) 
2 Maravedis 

1566 a 
1576 

Bolhão, 
baixo teor 
de prata 

Toledo 

7 
Reino de 
Portugal 

D. Maria I (1734-
1816). 

12 Vinténs 1782 Prata Lisboa 
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Catálogo 

Moeda 1 

Região de emissão: Cidade de Roma Período de emissão: República Romana 
Datação: 150 antes da Era Cristã Denominação: Denarius Material: Prata Emissor: 
Decimius Flavus Oficina monetária: Roma Anverso: Cabeça de Roma, com capacete, 
à direita. “X” do lado esquerdo, atrás da cabeça. Reverso: (Diana Lucifera) em biga, à 
direita, (segurando rédeas na mão esquerda e chicote na mão direita). Inscrições 
“FLAVS” sob os cavalos e “ROMA” em exergo. Notas: o numisma encontra-se truncado. 
A parte em falta na moeda continha o pescoço da cabeça de Roma, no anverso, e a 
figura de Diana Lucifera, no reverso. Apesar de a moeda se encontrar truncada, não 
existem dúvidas quanto à sua classificação. Alguns autores referem a figura na biga 
como sendo Luna, o que é compreensível, pois Diana Lucifera e Luna eram 
habitualmente equiparadas.  

Fontes documentais:  

https://www.vcoins.com/en/stores/london_coin_galleries_ltd/236/product/roman_republic
_decimius_flavus_rome_denarius/830298/Default.aspx 

http://www.wildwinds.com/coins/sear5/s0086.html 

 

Fotografias: Cézer Santos 

  

Moeda 2 

Região de emissão: Gália, província do Império Romano Período de emissão: Império 
Romano Datação: período governativo de Constantinus I, o Grande, de 307 a 337 A.D. 
Denominação: Bronze 3 (designado internacionalmente como Æ 3) Material: Bronze 
Oficina monetária: Arelate (actual cidade de Arles, em França), 2ª. oficina Anverso: 
Cabeça laureada de Constantinus I, à direita. Legenda: D (N CONSTANTIN… A)VG 
Reverso: Sol (figura masculina desnuda, com cabeça radiada, e segurando um globo). 
Legenda: (SOLI INVICTO C)OMITI. No exergo, SARL. Notas: O numisma encontra-se 
cerceado. A parte em falta na moeda continha a quase totalidade da legenda, no 
anverso, e a cabeça da figura e parte da legenda, no reverso. Apesar de a moeda se 
encontrar cerceada, não existem dúvidas quanto à sua classificação.  

Fontes documentais (generalistas): 

https://www.forumancientcoins.com/historia/mints/mints.htm 

https://www.forumancientcoins.com/historia/mints/mints.htm 

 

Fotografias: Cézer Santos 
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Moeda 3 

Região de emissão: Reino de Portugal Período de emissão: Reinado de D. Afonso V 
(1438-1481) Datação: Magro (1986) estima o segundo semestre de 1448 ou os 
primeiros meses de 1449 como período de produção das moedas do Grupo 1 
Denominação: Ceitil (subgrupos possíveis: FM ’86 – 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; tipologias e 
subtipologias possíveis: FM ’86 – 1.1.1 (a, b, c, d); 1.1.2 (a); 1.1.4 (a); 1.2.1 (a, b, c); 
1.2.2 (a, b, c, d, e); 1.2.3 (a); 1.2.8 (a); 1.2.9 (a); 1.3.2 (a); 1.4.1 (a, b). Material: Cobre 
Anverso: Circunferência(s). Castelo, sendo apenas possível distinguir parte dos 
torreões. Legenda: ilegível. Reverso: Duas circunferências, lisas. Escudo do 1º. Tipo. 
Legenda: Ilegível. Notas: Vestígios de dupla batida, em ambas as faces. 
Aparentemente, ambas as faces terão sido batidas com cunho de reverso (Escudo com 
as Armas de Portugal), tendo ambas recebido segunda batida para correcção. A peça 
apresenta forte desgaste e cerceamento, sendo apenas visíveis os Escudos do 1º. Tipo, 
as duas circunferências (que não resultam da dupla batida, mas sim do desenho dos 
cunhos) que envolvem os Escudos, e parte dos torreões do Castelo. A indubitável 
atribuição da moeda ao período supra citado resulta precisamente das duas 
circunferências que envolvem o Escudo, pois tal característica apenas existe nos ceitis 
de D. Afonso V e, particularmente do Grupo 1 definido por Magro (1986).        

Bibliografia: Magro (1986) 

Fotografias: Cézer Santos 

  

 

Moeda 4 

Região de emissão: Reino de Portugal Período de emissão: Reinado de D. Afonso V 
(1438-1481) Datação: Magro (1986) estima a produção das moedas do Grupo 9 para o 
período compreendido entre 1461 e 1481, mas provavelmente apenas até 1477. Adianta 
ainda a possibilidade de existirem duas oficinas monetárias para as moedas deste 
período, uma em Lisboa e a outra em Ceuta. Denominação: Ceitil (ref. FM ’86 – 
9.2.17b) Material: Cobre Anverso: Circunferência, serrilhada. Castelo com torres 
pequenas e muralha alta, com portas (Grupo 9), com letra monetária C à esquerda das 
torres (Subgrupo 9.2) e circunferência serrilhada em ambas as faces (Tipologia 9.2.17). 
Mar de duas ondas rectas. Legenda: + AL(FONQ : ЄD)OMINQ : C(Є)P Reverso: 
Circunferência, serrilhada. Escudo do 4º. Tipo, assente sobre Cruz de Avis, da qual 
apenas se vêem os extremos flordelisados. Escudetes laterais deitados. Castelos no 
escudo. Legenda: + (RX . P)ORTUGALIЄ . (ALGAR). 

Bibliografia: Magro (1986) 

Fotografias: Cézer Santos 
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Moeda 5 

Região de emissão: Reino de Castela e Leão Período de emissão: Reinado de Felipe 
II (Filipe I de Portugal) (1556-1598) Datação: 1566 a 1576 Denominação: 2 maravedis 
Material: Bolhão, com muito baixo teor de prata Oficina monetária: Toledo Ensaiador: 
Eugenio Manzanas (marca “M”), activo entre 1566 e 1576 Anverso: Castelo, ladeado 
por um “T” (marca da oficina monetária) e um “M” (marca do ensaiador), sobre uma 
Romã (Granada, em castelhano), tudo dentro de círculo. Legenda: (PHILI)PPVS (II D)EI 
G(RATIA) Reverso: Leão Coroado, à esquerda, sobre uma Romã, tudo dentro de 
círculo. Legenda: (HISPA)NIA(RV)M R(EX) Notas: A moeda apresenta forte desgaste, 
mas as inscrições e imagens visíveis não levantam dúvidas para a identificação. 

Fontes documentais: http://www.maravedis.net/felipe2_ochavo_toledo.html 

Fotografias: Cézer Santos 

  

 

 

 

 

 

 

Moeda 6 

Região de emissão: Reino de Portugal Período de emissão: Reinado de D. Manuel I 
(1495-1521) Datação: Magro (1986) estima a produção das moedas do Grupo 3 para o 
período de 1496 a 1499 Denominação: Ceitil (ref. FM ’86 – 3.1.18…) Material: Cobre 
Anverso: 1 circunferência, lisa. Castelo com muralha alta (Grupo 3) e aberta (Subgrupo 
3.1), com castelo aparentemente centrado (Tipologia 3.1.18). Não é possível distinguir a 
tipologia das ondas. Legenda: (+ …) EL:R:P:ET:Λ Reverso: 1 circunferência, lisa. 
Escudo do 4º. Tipo, encimado e ladeado por aneletes. Escudetes laterais orientados 
verticalmente. Castelos no escudo. Legenda: (+…) NVEL.R.P.ET.A Notas: A 
circunferência e a legenda do anverso denotam dupla batida, o que não permite uma 
certeza absoluta sobre a tipologia. A legenda do reverso indicia um subtipo não referido 
em Magro (1986), apesar de algumas semelhanças (mas não coincidência) com o 
subtipo 3.1.18c. 

Bibliografia: Magro (1986) 

Fotografias: Cézer Santos 
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Moeda 7 

Região de emissão: Reino de Portugal Período de emissão: Reinado de D. Maria I 
(1734-1816) Datação: 1782 Denominação: 12 vinténs Material: Prata Oficina 
monetária: Lisboa Cunhagem: 58.062 exemplares Anverso: Armas de Portugal 
encimadas por coroa imperial, ladeadas pelas inscrições ✤✤2oo✤✤ e ✤✤1782✤✤ à 
direita. Legenda: MARIA.I.ET.PETRUS.III.D.G.PORT.ET.ALG.REGES Reverso: Cruz 
de Cristo, com um florão entre cada dois braços consecutivos. Legenda: ✤ ✤ IN ✤ 
HOC ✤ SIGNO ✤ VINCES ✤ Notas: A moeda corresponde à tipologia M1.154 de 
Ferraro Vaz (1987). 

Bibliografia: Ferraro Vaz & Salgado (1987) 

Fotografias: Cézer Santos 

  

Considerações finais 

Os achados destas sete moedas, embora dispersos, consolidam a tese, que há muito 
defendemos, de que na área do Vale do Lucriz o modelo de povoamento, protagonizado 
por pequenas unidades agrícolas de tipo monte, se terá iniciado na época romana e 
perdurado até final do século XX, de modo ininterrupto.  
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Resumo 

Realizou-se um levantamento digital de jogos matemáticos gravados na pedra na região 
envolvente de Castelo Branco. Ao longo da investigação que deu origem a este artigo 
foram estabelecidas parcerias com instituições e técnicos de diversas áreas que 
forneceram informação relevante, permitiram aceder a alguns dos jogos gravados que 
foram estudados e/ou validaram novos resultados. Recorreu-se a técnicas 
fotogramétricas para recolha e aprofundamento de registos fotográficos, as quais foram 
posteriormente utilizadas na reprodução de modelos tridimensionais em alta definição 
dos tabuleiros. Pretende-se divulgar o conhecimento adquirido neste âmbito à 
comunidade científica e à comunidade em geral, tendo também em consideração 
pessoas que sofrem de qualquer tipo de deficiência visual. 

Abstract 

A digital survey about mathematical games engraved in stone was carried out in Castelo 
Branco’s surrounding region. Throughout the research that originated this article, 
partnerships were established with institutions and technicians of multiple fields of study 
who provided relevant information, allowed access to some of the engraved games that 
were studied and/or validated new results. Photogrammetric techniques were utilized to 
collect and deepen photographic records, which were later used in the reproduction of 
high definition three-dimensional models of the board games. It is intended to 
disseminate the knowledge acquired in this context to the scientific community and the 
community in general, also considering people who suffer from any type of visual 
impairment. 

Introduçãoi 

A investigação que aqui apresentamos consiste no aprofundamento do conhecimento 
existente e na descoberta de novos jogos matemáticos de tabuleiro gravados na pedra 
na região de Castelo Branco. Muitos dos exemplares de jogos matemáticos de tabuleiro 
gravados na pedra existentes, não apenas nesta região mas também em todo o país, ou 
mesmo dispersos pelo mundo, já foram registados e estudados; no entanto, ainda 
existem muitos outros por descobrir, e aqueles que foram encontrados até à data podem 
sofrer um estudo mais aprofundado, tal como este trabalho vem demonstrar para os 
casos concretos estudados. Este estudo vem também mostrar, de forma indireta e de 

diversas maneiras, como a matemática tem uma presença inegavelmente relevante na 
vida quotidiana do ser humano, desde os tempos mais antigos até à época atual. De 
facto, pela perspetiva dos jogos de tabuleiro, a matemática vem desde sempre 
marcando a sua presença aos mais variados níveis na vida do homem: indo mais além 
do óbvio ponto de vista prático, o mesmo acontece nas dimensões lúdica, científica, 
cultural, histórica ou antropológica. Mas a matemática surge neste projeto também na 
vertente tecnológica em toda a sua força, quando criamos imagens digitais e físicas 
tridimensionais em alta definição com a ajuda de programas informáticos e algoritmos 
complexos a eles associados, assim como da utilização de tecnologias avançadas que, 
como um todo, viabilizam a sua realização. 

Podemos afirmar que o objetivo do nosso trabalho foi investigar e aprofundar estudos 
anteriormente realizados sobre estes jogos, e inclusivamente apresentar situações 
inéditas, obtendo registos fotográficos e digitais que permitiram uma análise 
extremamente detalhada da morfologia dos mesmos, e incluindo além disso a 
reprodução (digital e/ou física) de modelos a três dimensões dos tabuleiros através de 
várias técnicas, sendo a fotogrametria aquela a que recorremos essencialmente, com o 
auxílio de programas informáticos adequados. Pretendemos deste modo contribuir para 
enriquecer o conhecimento científico no domínio estudado e, procurando ir mais longe, 
também divulgá-lo, quer à comunidade científica, quer à comunidade envolvente, tendo 
uma especial atenção às pessoas com dificuldades de visão. 

Este artigo tem a sua origem num trabalho de projeto realizado em contexto escolar, no 
Agrupamento de Escolas Amato Lusitano, envolvendo várias áreas disciplinares e 
diversas parcerias a nível institucional, tendo concorrido, com abordagens diferentes, a 
dois concursos nacionais: o Concurso Jovens Cientistas e Investigadores, promovido 
pela Fundação da Juventude, cuja Mostra decorreu no Porto de 1 a 3 de junho de 2017, 
e o Concurso Ciência na Escola, promovido pela Fundação Ilídio Pinho e pelos 
Ministérios da Educação e da Economia, cuja Mostra aconteceu em Coimbra a 30 de 
junho e 1 de julho. No primeiro concurso foi apresentado um trabalho de cariz 
essencialmente científico, e para o segundo foi criado um projeto que consistiu na 
conceção de uma exposição itinerante, sensorial e de caráter inclusivo, concebida para 
abranger a comunidade com necessidades especiais ao nível da visão; foi também 
criada uma nova rota no Geopark Naturtejo – Geoparque Mundial da UNESCO: a Rota 
dos Jogos Gravados na Pedra. O conteúdo deste artigo resulta assim da fusão do 
trabalho realizado a todos estes níveis ao longo do ano letivo: é apresentado o conteúdo 
científico da investigação, em articulação com a exposição e a Rota dos Jogos 
Gravados na Pedra a ela associada.  
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1. Metodologia 

De entre os diversos jogos gravados na pedra existentes, decidimos selecionar apenas 
dois para o nosso estudo: o jogo do moinho (alquerque dos 9 ou alquerque dos 3) e o 
alquerque dos 12. Esta seleção foi feita tendo por base a tipologia dos jogos de tabuleiro 
gravados na pedra conhecidos na região de Castelo Branco. A fim de registarmos os 
exemplares sinalizados, visitámos as seguintes localidades: São Miguel de Acha, Penha 
Garcia, Benquerença, Vale da Senhora da Póvoa, Idanha-a-Nova, Idanha-a-Velha, 
Alcongosta e Monsanto. 

Para tornar este trabalho de investigação exequível, foi necessário o estabelecimento de 
múltiplos contactos e parcerias com várias instituições e profissionais de variadas áreas. 
Após tomarmos conhecimento deste assunto, analisámos a bibliografia a que tivemos 
acesso acerca do mesmo. Contactámos em seguida a investigadora e arqueóloga Lídia 
Fernandes (cujas obras e artigos publicados neste âmbito nos inspiraram a realizar este 
projeto), a qual nos forneceu informações muito valiosas sobre os seus trabalhos de 
investigação realizados a nível nacional, tendo colaborado regularmente via e-mail 
durante o processo de recolha e tratamento de dados feito para o trabalho, e validado 
alguns dos resultados obtidos que nos pareciam ter interesse como novos contributos 
científicos nesta área. Entrámos também em contacto com a arqueóloga Patrícia Dias 
do Centro Cultural Raiano, com a qual reunimos diversas vezes, e que nos deu algumas 
informações sobre os locais de jogos já sinalizados, nos informou sobre a existência de 
inscrições em São Miguel de Acha com potencial para serem estudadas no âmbito do 
nosso trabalho, e viabilizou o acesso a alguns locais que à partida estavam vedados ao 
público em geral, em colaboração com os serviços municipais da Câmara Municipal de 
Idanha-a-Nova. Reunimos também com a professora Adelaide Salvado, que contribuiu 
com informações, interpretações e sugestões para o trabalho a desenvolver, 
fundamentando-se em estudos que tinha feito e na sua experiência relativamente a este 
tema.  

Como medida de enriquecimento e aprofundamento do trabalho, foram utilizadas 
técnicas fotogramétricas e de impressão a três dimensões para a criação de réplicas 
digitais e físicas em alta definição dos jogos estudados. Para a utilização devida desta 
técnica, contámos com a ajuda do topógrafo, cartógrafo e investigador associado ao 
Centro de Estudos de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Porto, Hugo Pires, 
que se disponibilizou para se mobilizar até à nossa escola e dinamizar duas sessões de 
formação acerca do assunto. Ficámos a saber que a fotogrametria é uma técnica que 
permite efetuar medições rigorosas a partir de registos fotográficos; através da obtenção 

de fotografias de um mesmo local a partir de diferentes perspetivas e da sua 
sobreposição são obtidas medidas de posições de pontos que vão dar origem a uma 
perceção das três dimensões do terreno ou objeto, permitindo assim medir altitudes e 
analisar detalhes de forma rigorosa1. Trata-se de um método de registo indireto em que 
são capturadas imagens da região pretendida de forma a triangular toda a zona da área 
envolvida; são então criadas nuvens de pontos, ou conjuntos de pontos que descrevem 
partes de superfícies. Deste modo, ao longo de vários meses recolhemos no terreno 
dados fotográficos e filmagens de todos os jogos gravados na pedra em estudo. Obtidas 
todas as fotografias necessárias para a aplicação da técnica de fotogrametria, utilizámos 
vários programas informáticos, tais como o Autodesk ReMake, o MeshLab e o 
VisualSFM que, com a ajuda de algoritmos matemáticos complexos, fazem o 
processamento sobre imagens digitais e criam modelos tridimensionais digitais em alta 
definição. Após obtermos os modelos necessários, recorremos a impressoras 3D para 
produzirmos as réplicas de alguns dos jogos, de forma a tornar possível percecionar 
fisicamente os seus detalhes. Nesta fase do trabalho pudemos contar com a 
colaboração dos professores José Santos e Vítor Ângelo, que nos ajudaram nos ensaios 
para a elaboração de modelos tridimensionais digitais e réplicas físicas em PLA 
(poliácido láctico) realizados na impressora 3D adquirida pelo Agrupamento de Escolas 
Amato Lusitano. Para a elaboração de réplicas em 3D físicas mais perfeitas e definitivas 
foi indispensável a intervenção do FabLab Castelo Branco e do Centimfe na Marinha 
Grande com os respetivos equipamentos especializados. 

Entretanto concebemos uma exposição, que se pretende vir a ser itinerante, de 
divulgação dos jogos de tabuleiro estudados à comunidade envolvente. Esta exposição 
foi idealizada com o intuito de tirar partido das potencialidades apresentadas pelas 
reproduções físicas em alta definição elaboradas, incluindo como público-alvo a 
comunidade com necessidades especiais ao nível da visão; esta exposição, apostando 
na vertente sensorial, mais especificamente tátil, revestiu-se assim de um caráter 
inclusivo. Para a sua elaboração contámos com a ajuda do professor José Ferreira que, 
nas oficinas de madeira do Agrupamento, cortou as pranchas e construiu as molduras 
onde encaixam os modelos, as quais posteriormente foram pintadas pelos alunos do 
Curso Vocacional de Design, Fabrico e Restauração de Mobiliário. Nestas pranchas de 
madeira ficam expostos os modelos e as respetivas descrições, também em Braille, 
assim como tabuleiros dos dois tipos de jogos estudados – o jogo do moinho e o 
alquerque dos 12 – prontos a jogar, com as respetivas descrições e instruções. Os 

                                                 

1 http://www.fc.up.pt/lic_eg/fotogrametria.html, consultado a 13 de fevereiro de 2017, às 12:43 horas. 
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tabuleiros de jogo em formato jogável e tátil foram construídos em MDF com a ajuda de 
uma máquina de corte de alta precisão no FabLab Castelo Branco; quanto às peças de 
jogo, procurámos materiais que existissem na natureza e que tivessem texturas muito 
diferentes para cada um dos dois jogadores; assim, escolhemos ouriços de plátano e 
frutos de cedro, assim como pedras em quartzo leitoso, em granito e em xisto (a 
utilização destas foi uma ideia do geólogo Carlos Neto de Carvalho, que no-las 
providenciou). Como precisámos das traduções dos textos em Braille, pedimos a 
colaboração da delegação da ACAPO em Castelo Branco para a realização das 
traduções dos textos para Braille e a produção de imagens em relevo, cujo diretor 
técnico Filipe André se disponibilizou para fazer. Foi também na ACAPO que foram 
testados os materiais da exposição, pelos seus associados Camila Macedo e Sérgio 
Carvalho.  

Do contacto com o Geopark Naturtejo através do seu coordenador científico Carlos 
Carvalho nasceu a ideia da criação da Rota dos Jogos Gravados na Pedra, que será 
apresentado mais adiante.  

Por fim, e com o objetivo de disponibilizar a todos os interessados os modelos 
tridimensionais digitais em alta definição criados ao longo do trabalho para cada um dos 
tabuleiros estudados, estes foram alojados no site de partilha de modelos 3D Sketchfab, 
acedível através do link https://sketchfab.com/jogosmatematicos. 

2. Introdução teórica 

O jogo consiste num ato lúdico na sua essência, e acompanha a humanidade desde os 
tempos mais antigos, podendo abranger atividade física e/ou mental, e regendo-se por 
um conjunto de regras estabelecidas2. Indo mais além do entretenimento, o jogo pode 
revelar um grande potencial a nível do desenvolvimento pessoal, social, cultural, 
pedagógico e motivar para o pensamento e a investigação matemáticos, conjugando de 
uma forma lúdica e muito rica raciocínio, reflexão, estratégia, desafio e competição3. 

O conceito de jogo matemático pode designar desde puzzles a problemas e atividades, 
desde simples charadas a questões matemáticas ainda por resolver; a sua importância é 
tal que, como comprova a História da Matemática, há ramos da matemática que tiveram 

                                                 

2 https://comum.rcaap.pt/handle/10400.26/19602, consultado a 23 de agosto de 2017, às 19:07 horas. 
3 Sá, A., Almiro, J., Cavaleiro, J., Reis, L., Abreu, M., & Zenhas, M. (2004). Jogos do Mundo. Lisboa: Associação de 
Professores de Matemática. 

origem na criação de jogos4. Por outro lado, as semelhanças entre os jogos e a 
matemática são nítidas, tendo em conta a sua natureza e a sua estrutura, e as suas 
caraterísticas em comum; de facto, ao serem aceites determinados objetos e cumpridas 
de forma consistente determinadas regras a eles associadas, é criada uma nova ordem 
e uma nova realidade5. 

No universo do jogo matemático inclui-se o jogo de tabuleiro, do qual faz parte o objeto 
de estudo da nossa investigação. O jogo de tabuleiro pode definir-se como um sistema 
complexo envolvendo o jogador e o equipamento, e suportado por um sistema de 
regras6. Decorre numa superfície gráfica/geométrica delimitada, utilizando peças cujos 
movimentos são definidos por regras previamente estabelecidas7. A superfície onde se 
joga é denominada tabuleiro, o qual pode ser construído nos mais diversos materiais, 
dado que inclusive existem no mundo muitos locais em que os tabuleiros surgem 
desenhados no chão8. As regras do jogo podem influenciar a configuração do tabuleiro, 
e reciprocamente; do mesmo modo os jogadores podem determinar o tipo e forma do 
tabuleiro, assim como a especificidade das regras; toda esta conjuntura forma o “ser” 
complexo que é o jogo de tabuleiro9. 

A origem dos jogos de tabuleiro aqui estudados e a sua história são ainda incertas, 
sendo esta questão demasiado complexa para a obtenção de uma resposta simples e 
direta; é, porém, possível estabelecer conjeturas a este respeito, tendo por base as 
evidências que chegaram até aos nossos dias, quer sob a forma de objetos, quer 
através da tradição cultural existente nos locais estudados. Apesar da sua origem pouco 
conhecida, é possível afirmar que estes jogos foram criados fundamentalmente para 
entreter os jogadores durante os momentos lúdicos entre os trabalhos e deveres do dia-
a-dia10. Por outro lado, no que se refere ao caso particular dos jogos de tabuleiro, no 
famoso manuscrito do século XIII “Libro de los juegos: acedrex, dados e tablas” do rei 
Afonso X, o Sábio, este defende a sua necessidade dado que ajudavam a descontrair 
das canseiras quotidianas, e simultaneamente desenvolviam o espírito e constituíam 
jogos de destreza intelectual, ainda com a vantagem de serem facilmente acessíveis a 

                                                 

4 http://jnsilva.ludicum.org/Obidos/conversa_p.pdf, consultado a 23 de agosto de 2017, às 17:52 horas.  
5 http://www.apm.pt/apm/revista/educ76/matematica_jogo.pdf, consultado a 23 de agosto de 2017, às 18:20 horas. 
6 http://ex.ludicum.org/publicacoes/bgsj/1, consultado a 5 de setembro de 2017, às 12:24 horas.  
7 https://comum.rcaap.pt/handle/10400.26/19602, consultado a 23 de agosto de 2017, às 19:07 horas. 
8 Murray, H. (1952). A History of board-games other than chess. Londres: Oxford University Press. 
9 http://ex.ludicum.org/publicacoes/bgsj/1, consultado a 5 de setembro de 2017, às 12:24 horas. 
10 Alfonso X El Sábio (2007). Libro de los juegos: acedrex, dados e tablas. Ordenamiento de las tafurerías. Ed. de 
Raúl Orellana. Madrid: Fundación José Antonio de Castro. 
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todo o tipo de pessoas e circunstâncias11. Por outro lado, tal como será possível 
constatar mais adiante também para o caso da região em estudo, é frequente encontrar 
tabuleiros em espaços religiosos, quer em locais onde é possível utilizá-los para jogar, 
quer resultantes de reaproveitamentos das pedras onde haviam sido gravados; estas 
situações remetem-nos para várias possibilidades: o jogo como uma forma de 
socialização situado em espaços de ajuntamento comunitário; o jogo como elemento 
decorativo quando a pedra onde se encontra o tabuleiro foi colocada numa posição em 
que fica visível mas que não permite a sua utilização normal enquanto suporte para 
jogar (como é também o caso das pedras reaproveitadas em edifícios civis); ou o jogo 
como elemento de importância simbólica, convivendo o lúdico e o religioso naturalmente 
num mesmo espaço12. Poder-se-ia ainda acrescentar que as formas geométricas 
abstratas que constituem o desenho dos tabuleiros foram muitas vezes, num passado 
distante, revestidas de significado simbólico e até sagrado, principalmente no oriente; a 
civilização romana veio dessacralizar estes signos e reduzir os jogos a uma função 
apenas lúdica; no período medieval assistiu-se a uma preocupação em ressacralizar 
estas formas geométricas, e os tabuleiros de jogo poderiam assim ter tido um papel de 
ligação ao transcendente e à dimensão espiritual; na sua obra, o rei Afonso X ressalta 
esta ideia de um significado simbólico dos tabuleiros13. 

Relativamente ao conhecimento das regras destes jogos tão antigos, e uma vez que não 
chegaram até aos nossos dias textos sobre este assunto, somos obrigados a basear-
nos nas evidências históricas e na tradição cultural atualmente existente; de facto, estes 
jogos são ainda jogados nos nossos dias por algumas comunidades, como acontece em 
Monsaraz, Montemor-o-Novo ou Alandroal14. 

2.1. Alquerque dos 12 

O alquerque tem origens muito antigas, pensando-se ter surgido no Antigo Egito por se 
encontrar desenhado no Templo de Kurna, construído cerca de 1400 a.C.15. A origem do 

                                                 

11 http://www.altotejo.org/acafa/docsN2/Jogos_gravados_em_pedra_do_distrito_de_Castelo_Branco.pdf, consultado a 
3 de outubro de 2016, às 15:14 horas. 
12 Idem, p. 3. 
13 Salvado, M. A., & Salvado, P. (2004, outubro 1). Um signo em Monsanto da Beira – Tabuleiro de Jogo? Jornal 
Reconquista, Ano LVIII, 3055, p. 16. 
14 http://www.altotejo.org/acafa/docsN2/Jogos_gravados_em_pedra_do_distrito_de_Castelo_Branco.pdf, consultado a 
3 de outubro de 2016, às 15:14 horas. 
15 https://ciencias.ulisboa.pt/sites/default/files/fcul/dep/dm/Pedras_que_Jogam.pdf, consultado a 6 de fevereiro de 
2017, às 12:48 horas. 

seu nome é incerta, considerando-se provável que tenha derivado de “al-Quirkat”, nome 
pelo qual foi designado no livro do século X “Kitab al-Aghani”, ou Livro das Canções, 
uma antologia de poemas e canções árabes escrita por Abu al-Faraj Ali al-Isfahani16. 
Este jogo entrou na Península Ibérica a partir do séc. VIII com a invasão dos mouros, 
tendo-se difundido pela Europa, e inclusive sido referido e analisado no Libro de los 
juegos de Afonso X17, onde surge com o nome “alquerque”18 e onde as suas regras são 
apresentadas, embora de forma incompleta19. Nesta obra o alquerque surge 
diferenciado em alquerque de doze, de nove ou de três, de acordo com o número de 
peças atribuído a cada jogador, diferenciação que seguimos também20. 

O alquerque dos 12 é o jogo gravado na pedra mais encontrado em Portugal, tendo-se 
mantido presente até aos nossos dias em algumas localidades do Alentejo21. Trata-se 
do primeiro jogo conhecido em que se captura uma peça saltando por cima da mesma; 
os especialistas consideram que pode ser o antecessor do atual jogo das damas, que se 
pensa ter surgido no sul de França, provavelmente no século XII22. Apesar de ser um 
jogo simples, pode tornar-se complicado e requerer grande concentração, por ser 
possível delinear estratégias de defesa e ataque com várias jogadas de antecipação23. 

Passamos em seguida à descrição das regras do alquerque dos 12. 

Cada um dos dois jogadores inicia a partida com 12 peças distribuídas nas casas do seu 
lado do tabuleiro deixando livre a casa central, de acordo com a Figura 1. O objetivo é 
capturar todas as peças do adversário ou conseguir uma posição em que este seja 
incapaz de se mover. Um dos jogadores dá início à partida deslocando uma das suas 
peças para a casa central. Cada jogador, na sua vez, move uma peça através das linhas 
para uma casa vizinha que não esteja ocupada. Também pode capturar uma peça do 

                                                 

16 Sá, A., Almiro, J., Cavaleiro, J., Reis, L., Abreu, M., & Zenhas, M. (2004). Jogos do Mundo. Lisboa: Associação de 
Professores de Matemática. 
17 https://ciencias.ulisboa.pt/sites/default/files/fcul/dep/dm/Pedras_que_Jogam.pdf, consultado a 6 de fevereiro de 
2017, às 12:48 horas. 
18 Fernandes, L. (2013). Tabuleiros de Jogo Inscritos na Pedra – Um Roteiro Lúdico Português. Lisboa: Apenas Livros. 
19 Sá, A., Almiro, J., Cavaleiro, J., Reis, L., Abreu, M., & Zenhas, M. (2004). Jogos do Mundo. Lisboa: Associação de 
Professores de Matemática. 
20 Fernandes, L. (2013). Tabuleiros de Jogo Inscritos na Pedra – Um Roteiro Lúdico Português. Lisboa: Apenas Livros. 
21 Idem, pp. 42, 50.  
22 Sá, A., Almiro, J., Cavaleiro, J., Reis, L., Abreu, M., & Zenhas, M. (2004). Jogos do Mundo. Lisboa: Associação de 
Professores de Matemática. 
23 http://www.altotejo.org/acafa/docsN2/Jogos_gravados_em_pedra_do_distrito_de_Castelo_Branco.pdf, consultado a 
3 de outubro de 2016, às 15:14 horas. 
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adversário saltando por cima da mesma, quando o jogador tem a sua peça junto à do 
adversário, encontrando-se livre a casa imediatamente a seguir; nesse caso, a peça 
salta por cima da do adversário para o ponto livre, e o jogador retira-a do tabuleiro. As 
jogadas de captura de uma ou mais peças são obrigatórias. O jogador pode capturar a 
peça do adversário quando reparar que ela não fez uma captura possível, sem prejuízo 
da sua própria jogada. Quando houver mais do que uma possibilidade de captura, o 
jogador pode escolher qual a peça a mover, o mesmo acontecendo quando uma peça 
pode fazer uma captura em mais do que uma direção. 

Vence o jogador que consiga capturar todas as peças do adversário, ou que tenha mais 
peças quando parecer que não haverá mais capturas, ou ainda que impossibilite o 
movimento das peças do adversário. É muito frequente haver um empate, o qual pode 
acontecer em qualquer altura do jogo, por acordo entre os jogadores, quando ambos 
têm o mesmo número de peças e se torna aparente que não vai haver mais capturas. 

 

  

Figura 1. Formato tradicional do tabuleiro do 
alquerque dos 12,com as peças posicionadas 
para dar início ao jogo. 

Figura 2. Formato tradicional do tabuleiro do 
jogo do moinho. 

2.2. Jogo do Moinho 

O jogo do moinho, também conhecido como alquerque dos 9, faz parte de um conjunto 
de jogos de tabuleiro de alinhamento, que são dos mais antigos do mundo24. As origens 
do jogo do moinho são ainda incertas, dado os exemplares encontrados surgirem 
geralmente em contextos que não tornam clara a sua datação25. São conhecidas 
gravações deste tabuleiro de jogo em locais e épocas muito diversos: no Templo de 
Kurna no Egito, na Acrópole em Atenas, na Basílica Júlia em Roma, no Sri Lanka, num 
sepulcro da Idade do Bronze na Irlanda, ou ainda num barco funerário viking na 
Noruega, assim como em igrejas, catedrais, abadias, castelos e aldeias medievais, 
incluindo em Portugal26. Acerca do seu aparecimento na Europa, algumas teorias 
apontam para os povos árabes do norte de África como responsáveis pela introdução e 
divulgação do jogo do moinho na Península Ibérica27. Uma outra hipótese indica que, 
sendo o jogo conhecido desde o tempo da Grécia Antiga e dos comerciantes fenícios, 
terão sido estes últimos a difundi-los na região mediterrânica28. Este jogo poderá estar 
na origem dos atuais jogos de três em linha (um dos quais é o jogo do galo), e é 
conhecido por variados nomes: Nine Men’s Morris29, Mills ou Morris (Reino Unido), 
Mérelles (França), Molle (Noruega), Morels (Espanha) ou Mühle (Alemanha), entre 
outros30. 

Deter-nos-emos agora nas regras do alquerque dos 9, o jogo mais encontrado na região 
abrangida pelo nosso estudo. Para o jogar são necessários dois jogadores, e pratica-se 
utilizando um tabuleiro constituído por três quadrados ”concêntricos” interligados por 
traços retos perpendiculares que contêm os pontos médios dos lados (Figura 2), sendo 
atribuídas nove peças a cada jogador. O objetivo final deste jogo é bloquear o 
movimento das peças do adversário ou reduzi-las a duas, de modo a impedi-lo de jogar. 

                                                 

24 Sá, A., Almiro, J., Cavaleiro, J., Reis, L., Abreu, M., & Zenhas, M. (2004). Jogos do Mundo. Lisboa: Associação de 
Professores de Matemática. 
25 Fernandes, L. (2013). Tabuleiros de Jogo Inscritos na Pedra – Um Roteiro Lúdico Português. Lisboa: Apenas Livros. 
26 Sá, A., Almiro, J., Cavaleiro, J., Reis, L., Abreu, M., & Zenhas, M. (2004). Jogos do Mundo. Lisboa: Associação de 
Professores de Matemática. 
27 Fernandes, L. (2013). Tabuleiros de Jogo Inscritos na Pedra – Um Roteiro Lúdico Português. Lisboa: Apenas Livros. 
28 https://ciencias.ulisboa.pt/sites/default/files/fcul/dep/dm/Pedras_que_Jogam.pdf, consultado a 6 de fevereiro de 
2017, às 12:48 horas. 
29 Sá, A., Almiro, J., Cavaleiro, J., Reis, L., Abreu, M., & Zenhas, M. (2004). Jogos do Mundo. Lisboa: Associação de 
Professores de Matemática. 
30 https://ciencias.ulisboa.pt/sites/default/files/fcul/dep/dm/Pedras_que_Jogam.pdf, consultado a 6 de fevereiro de 
2017, às 12:48 horas. 
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Cada um coloca, à vez, uma peça no tabuleiro, com o objetivo de dispor três peças em 
linha reta (nunca na diagonal), sequência esta a que se dá o nome de “moinho” ou “três 
em linha”. Quando estiverem colocadas todas as peças no tabuleiro, os jogadores, 
alternadamente, deslizam uma delas ao longo da linha traçada para uma casa na 
interseção contígua que esteja vazia, tendo em vista a colocação de três peças em linha 
reta. Sempre que um dos jogadores faz “moinho”, pode retirar uma peça do adversário à 
sua escolha, à exceção das que estiverem a fazer “três em linha” (pois um “moinho” só 
pode ser desfeito pelo próprio jogador). A peça retirada do tabuleiro não pode voltar a 
entrar em jogo. Vence o jogador que atingir o objetivo final de impedir o adversário de 
jogar, reduzindo as suas peças a duas (impedindo-o assim de fazer “três em linha”) ou 
bloqueando o movimento de todas as peças do seu adversário. 

3. Apresentação, interpretação e discussão dos resultados 

Apresentamos em seguida os resultados da nossa investigação, divulgando os 
principais dados recolhidos sobre os doze jogos de tabuleiro conhecidos na região de 
Castelo Branco até à data. Estes dados referem-se aos jogos de tabuleiro que já eram 
conhecidos e dos quais existem registos fotográficos, cuja mais-valia deste trabalho é 
apresentar imagens mais detalhadas inclusive dos modelos tridimensionais digitais em 
alta definição; publicamos também registos dos jogos que, embora conhecidos e 
estudados, ainda não tinham registos fotográficos publicados; apresentamos ainda três 
jogos de tabuleiro inéditos, descobertos ao longo desta investigação. Na Figura 3 é 
apresentado um mapa com os locais onde se situam os jogos de tabuleiro estudados, 
assinalados com uma estrela.  

Como caraterística comum aos jogos de tabuleiro estudados, há a referir que são todos, 
sem exceção, inscritos em granito, o que se deve ao tipo de matéria-prima mais 
disponível e adequado para o efeito nesta região; deste modo, não referiremos 
especificamente qual o material utilizado para cada tabuleiro, ao longo da descrição que 
se segue.  

Relativamente às imagens em alta definição apresentadas, salienta-se que os modelos 
a partir das quais foram copiadas são manipuláveis, sendo possível rodá-los e visualizá-
los em variadas posições, inclusive pelo verso. Para ter acesso a alguns dos modelos 
apresentados dever-se-á aceder ao site de partilha de modelos 3D, Sketchfab, no link 
https://sketchfab.com/jogosmatematicos. 

Os jogos de tabuleiro serão apresentados pela ordem definida no mapa da Rota dos 
Jogos Gravados na Pedra (Figura 4). O percurso, inserido no mapa do Geopark 
Naturtejo, foi escolhido segundo critérios de proximidade geográfica entre as várias 
localidades, começando por Idanha-a-Nova, passando por São Miguel de Acha, Idanha-
a-Velha, Monsanto, Penha Garcia e Benquerença (por esta ordem) e terminando em 
Nossa Senhora da Póvoa. Neste mapa, em cada localidade está assinalado o tipo de 
jogo encontrado, com as respetivas coordenadas GPS, de modo a tornar possível a sua 
efetiva visita no terreno. De notar que os dois tabuleiros estudados em Alcongosta não 
constam desta rota, pois esta localidade não está incluída no território abrangido por 
este geoparque; incluímo-los no entanto na apresentação que se segue, pois foram 
objeto da nossa investigação e constituem também valiosos exemplares de jogos de 
tabuleiro gravados na pedra da região envolvente de Castelo Branco. 

 

                       Figura 3. Mapa com os locais visitados (escala aproximada). 

0                 15km 

 ______________________________  
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     Figura 4. Rota dos Jogos Gravados na pedra. 

3.1. Idanha-a-Nova 

Em Idanha-a-Nova foi registado um exemplar do jogo do moinho, o tabuleiro 1. Este 
exemplar pode tornar-se muito difícil de visualizar consoante o tipo de exposição à luz 
solar, tornando-se de fácil observação com luz rasante, motivo pelo qual apenas foi 
possível ser localizado na terceira visita ao local, e com a ajuda das indicações da 
arqueóloga Patrícia Dias. A pedra onde se encontra o tabuleiro está partida num dos 
cantos, as suas linhas apresentam uma profundidade que o identifica claramente, e a 
sua superfície está ligeiramente erodida. 

Tipo de jogo: jogo do moinho. Localização: num afloramento granítico situado no cimo 
do castelo de Idanha-a-Nova (39o55’11.7’’N 7o14’11.9’’W). Dimensões (cm): 30x29. 
Cronologia: indeterminada. Fontes consultadas: Fernandes, L. (2013). Tabuleiros de 
jogo inscritos na pedra - um roteiro lúdico português. Lisboa: Apenas Livros; Fernandes, 
L., & Alberto, E. (2009). Sobre os jogos gravados em pedra do Distrito de Castelo 

Branco. In Revista Açafa On-line. Vila Velha de Ródão: Associação de Estudos do Alto 
Tejo, 1-30; arqueóloga Patrícia Dias, que nos ajudou a localizar o tabuleiro. 

 
 

               Figura 5. Cimo do Castelo de Idanha-a-Nova com a localização do tabuleiro 1. 

 
                Figura 6. Afloramento rochoso onde se situa o tabuleiro 1. 
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 Figura 7. Tabuleiro 1. 

 

              Figura 8. Afloramento rochoso com a gravação do tabuleiro 1. 

 

Figura 9. Imagem de um modelo tridimensional digital em alta 
definição do tabuleiro 1. 

 

Figura 10. Imagem de um modelo tridimensional digital em alta 
definição do tabuleiro 131. 

                                                 

31 https://sketchfab.com/models/f2bb408cab9c4fb2bca2bbd995b76ba5, consultado a 31 de agosto de 2017, às 16:11 
horas. 
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3.2. São Miguel de Acha 

Na localidade de São Miguel de Acha foram sinalizadas três gravações que se 
encontram nos bancos de pedra situados no átrio exterior da capela da Senhora do 
Miradouro, tendo sido a arqueóloga Patrícia Dias que nos alertou para a existência de 
algumas inscrições com potencial neste local. O grupo de trabalho deslocou-se à capela 
para recolher registos fotográficos das três gravações, duas das quais foram 
posteriormente validadas pela investigadora Lídia Fernandes como sendo jogos 
gravados na pedra, mais concretamente exemplares do alquerque dos 12; de facto, 
segundo o seu parecer, ambos os tabuleiros se apresentam incompletos, evidenciando 
terem-se originalmente prolongado e possuído os tradicionais 4X4 quadrados, o que 
pode significar que são mais antigos do que a construção em que foram reutilizados, 
tendo o seu reaproveitamento acontecido posteriormente à gravação dos mesmos. A 
cronologia dos jogos é assim incerta, sendo possível, ainda de acordo com o parecer da 
investigadora Lídia Fernandes, determinar uma cronologia ante quem através da data da 
construção da capela, que aconteceu nos finais do século XIV, segundo informação 
dada pela arqueóloga Patrícia Dias. 

3.2.1 Tabuleiro 2 em São Miguel de Acha 

Tipo de jogo: alquerque dos 12. Localização: numa pedra do banco do lado direito do 
átrio exterior da capela da Senhora do Miradouro (40o00’59.0’’N 7o19’16,8’’W). 
Dimensões (cm): 32x60. Cronologia: indeterminada; possivelmente do séc. XIV ou 
antes. Fontes consultadas: inédito; tabuleiro descoberto a partir da informação da 
arqueóloga Patrícia Dias de que existiam neste local inscrições com potencial para 
serem estudados no âmbito da nossa investigação; validado pela investigadora Lídia 
Fernandes. 

 

Figura 11. Capela da Senhora do 
Miradouro e localização dos tabuleiros 2 e 
3. 

 

              Figura 12. Tabuleiro 2. 

 

             Figura 13. Banco de pedra onde se situa o tabuleiro 2. 
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     Figura 14. Imagem de um modelo tridimensional digital em alta definição do tabuleiro 2. 

 

     Figura 15. Imagem de um modelo tridimensional digital em alta definição do tabuleiro 232. 

                                                 

32 https://sketchfab.com/models/0eb34cbfac8748e088470a4ca95b3a20, consultado a 31 de agosto de 2017, às 16:57 
horas. 

3.2.2. Tabuleiro 3 em São Miguel de Acha 
A superfície deste tabuleiro apresenta-se bastante erodida, tornando-se a sua 
observação mais evidente no registo em alta definição, tal como é possível comprovar 
nas imagens que se seguem. 

Tipo de jogo: alquerque dos 12. Localização: numa pedra do banco da esquerda de 
frente para a porta da capela da Senhora do Miradouro, no átrio exterior da mesma 
(40o00’59.0’’N 7o19’16,8’’W). Dimensões (cm): 36x48. Cronologia: indeterminada; 
possivelmente do séc. XIV ou antes. Fontes consultadas: inédito; tabuleiro descoberto 
a partir da informação da arqueóloga Patrícia Dias de que existiam neste local inscrições 
com potencial para serem estudadas no âmbito da nossa investigação; validado pela 
investigadora Lídia Fernandes. 

 

 

Figura 16. Tabuleiro 3. 



JOGOS MATEMÁTICOS GRAVADOS NA PEDRA NA REGIÃO DE CASTELO BRANCO CONTRIBUTOS DA ERA DIGITAL PARA A ARQUEOLOGIA 
Helena Campos Pinho, Rui Duarte, Ana Filipa Alves, Beatriz Sarreira e Joana Dias 

 AÇAFA On Line, nº 12 (2017-2018)           Associação de Estudos do Alto Tejo           www.altotejo.org 103 

 

Figura 19. Imagem de um modelo tridimensional digital em alta definição do tabuleiro 333. 

3.3. Idanha-a-Velha 
Em Idanha-a-Velha foi registado um exemplar do jogo do moinho, o tabuleiro 4. A pedra 
onde está gravado o jogo, situada no interior de um armazém, não está acessível aos 
visitantes do local; assim, foi necessário contar com a colaboração da arqueóloga 
Patrícia Dias, a fim de agendar a visita em coordenação com os técnicos da Câmara 
Municipal de Idanha-a-Nova, os quais abriram a porta do armazém. O tabuleiro situa-se 
numa pedra reaproveitada para a construção da parede em frente à porta do armazém, 
perto do canto do lado esquerdo, e o revestimento da parede foi recortado de forma a 
permitir que o jogo ficasse visível. As linhas são fundas e facilmente percetíveis, 
apresentando assim potencial para ser reproduzido sob a forma de modelo físico 
tridimensional. 

Tipo de jogo: jogo do moinho. Localização: interior de um armazém situado perto da 
Torre dos Templários (39o59’44.6’’N 7o08’36.8’’W). Dimensões (cm): 23x22. 

                                                 

33 https://sketchfab.com/models/a00bdd4cbbfa46fca0626d34a3a1a18c, consultado a 31 de agosto de 
2017, às 17:06 horas. 

 

        Figura 17. Banco de pedra onde se situa o tabuleiro 3. 

 

       Figura 18. Imagem de um modelo tridimensional digital em alta definição do tabuleiro 3. 



JOGOS MATEMÁTICOS GRAVADOS NA PEDRA NA REGIÃO DE CASTELO BRANCO CONTRIBUTOS DA ERA DIGITAL PARA A ARQUEOLOGIA 
Helena Campos Pinho, Rui Duarte, Ana Filipa Alves, Beatriz Sarreira e Joana Dias 

 AÇAFA On Line, nº 12 (2017-2018)           Associação de Estudos do Alto Tejo           www.altotejo.org 104 

Cronologia: indeterminada; poderá colocar-se a hipótese de ter origem na época 
romana, dado o passado histórico de Idanha-a-Velha, que foi a antiga cidade romana da 
Egitânia; no entanto, este não é um dado adquirido, podendo o tabuleiro ter uma origem 
mais recente. Fontes consultadas: Fernandes, L. (2013). Tabuleiros de jogo inscritos 
na pedra - um roteiro lúdico português. Lisboa: Apenas Livros; Fernandes, L., & Alberto, 
E. (2009). Sobre os jogos gravados em pedra do Distrito de Castelo Branco. In Revista 
Açafa On-line. Vila Velha de Ródão: Associação de Estudos do Alto Tejo, 1-30. 
 

 

Figura 20. Armazém situado perto do templo romano no interior do qual 
se situa o tabuleiro 4. 

              

Figura 21. Parede onde se situa o tabuleiro 4. Figura 22. Tabuleiro 4. 

 

Figura 23. Imagem de um modelo tridimensional digital em alta definição 
do tabuleiro 4. 

 

Figura 24. Imagem de um modelo tridimensional digital em alta 
definição do tabuleiro 4 
https://sketchfab.com/models/d4b1fed6e18c410683839a99b7b9faf6, 
consultado a 31 de agosto de 2017, às 22:23 horas. 
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3.4. Monsanto 

Em Monsanto foram registados dois tabuleiros, ambos exemplares do jogo do moinho. 

3.4.1. Tabuleiro 5 em Monsanto 

O tabuleiro 5, localizado no interior da Capela de São Miguel, segundo sabemos, nunca 
tinha sido registado fotograficamente, dado que o acesso está vedado ao público em 
geral. Também desta vez contámos com a colaboração da arqueóloga Patrícia Dias 
para o agendamento da visita em coordenação com o técnico da Junta de Freguesia de 
Monsanto, que abriu o cadeado da porta de ferro da Capela de São Miguel e nos ajudou 
a localizar o tabuleiro. Este encontrava-se totalmente recoberto de plantas selvagens 
cuja remoção permitiu uma imediata identificação do jogo. Este tabuleiro poderá ter sido 
inscrito na pedra onde se encontra posteriormente à construção da capela (em estilo 
românico, datada do séc. XII/XIII, com alterações posteriores), hipótese mais provável 
do que a de ter sido gravado quando a pedra foi colocada no local34, o que inviabiliza 
uma datação exata. É interessante notar que o local onde se situa permite um 
posicionamento confortável dos dois jogadores35. É de salientar ainda que no jogo é 
possível observar, com grande nitidez nas imagens em alta definição (Figuras 30 e 31), 
duas concavidades que, pelo facto de se encontrarem em posições aleatórias em 
relação aos traços do tabuleiro, se conjetura serem anteriores à inscrição deste na 
pedra36. 

Tipo de jogo: jogo do moinho. Localização: Degrau do altar-mor da Capela de São 
Miguel (40o02’13.1’’N 7o06’46.6’’W). Dimensões (cm): 40x43. Cronologia: 
indeterminada. Fontes consultadas: Fernandes, L. (2013). Tabuleiros de jogo inscritos 
na pedra - um roteiro lúdico português. Lisboa: Apenas Livros; Fernandes, L., & Alberto, 
E. (2009). Sobre os jogos gravados em pedra do Distrito de Castelo Branco. In Revista 
Açafa On-line. Vila Velha de Ródão: Associação de Estudos do Alto Tejo, 1-30. 

 

 

                                                 

34 http://www.altotejo.org/acafa/docsN2/Jogos_gravados_em_pedra_do_distrito_de_Castelo_Branco.pdf, consultado a 
3 de outubro de 2016, às 15:14 horas.   
35 Fernandes, L. (2013). Tabuleiros de Jogo Inscritos na Pedra – Um Roteiro Lúdico Português. Lisboa: Apenas Livros. 
36 Idem, p. 104. 

 

Figura 25. Vista a partir de fora da Capela de São Miguel, com a localização do 
tabuleiro 5. 
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Figura 26. Interior da Capela de São Miguel,com a localização do tabuleiro 5. Figura 27. Interior 
da Capela de São Miguel,com a localização do tabuleiro 5. 

  

Figura 28. Vista global da pedra onde se encontra inscrito o tabuleiro 5. Figura 29. Tabuleiro 5. 

 

 Figura 30. Imagem de um modelo tridimensional digital em alta definição do tabuleiro 5. 

 

  Figura 31. Imagem de um modelo tridimensional digital em alta definição do tabuleiro 537. 

                                                 

37 https://sketchfab.com/models/ed9a14d187d545499aae7bb5499d2ab9, consultado a 31 de agosto de 2017, às 22:18 
horas. 
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3.4.2. Tabuleiro 6 em Monsanto 

De todos os jogos estudados nesta investigação, o tabuleiro 6 é aquele que apresenta 
maiores dimensões. Este jogo situa-se na parte de trás da Capela de São Miguel, a 
alguns metros de distância, não sendo visível a partir da mesma; é de notar que se 
encontra num ponto de observação/vigilância privilegiado, pois a partir do mesmo é 
possível visualizar todo o horizonte na direção leste (Figuras 32 e 33). Nas suas 
proximidades é possível observar duas covas gravadas na pedra, as quais 
conjeturamos, pela sua localização, poderem ter sido utilizadas como locais de 
armazenamento das peças pelos jogadores. 

Tipo de jogo: jogo do moinho. Localização: afloramento granítico situado a alguns 
metros a leste da Capela de São Miguel (40o02’14.2’’N 7o06’41.9’’W). Dimensões (cm): 
48x45. Cronologia: indeterminada. Fontes consultadas: Fernandes, L. (2013). 
Tabuleiros de jogo inscritos na pedra - um roteiro lúdico português. Lisboa: Apenas 
Livros; Fernandes, L., & Alberto, E. (2009). Sobre os jogos gravados em pedra do 
Distrito de Castelo Branco. In Revista Açafa On-line. Vila Velha de Ródão: Associação 
de Estudos do Alto Tejo, 1-30; Salvado, M. A., & Salvado, P. (2004, outubro 1). Um 
signo em Monsanto da Beira – Tabuleiro de Jogo? Reconquista. 

 
                                 Figura 32. Vista do local onde se situa o tabuleiro 6. 

 
          Figura 33. Área envolvente do local onde se situa o tabuleiro 6. 

 
          Figura 34. Área envolvente do local onde se situa o tabuleiro 6. 
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            Figura 35. Vista global da pedra onde se encontra gravado o tabuleiro 6.  

 

            Figura 36. Tabuleiro 6.  

 

Figura 37. Imagem de um modelo tridimensional digital em alta 
definição do tabuleiro 6. 

 

Figura 38. Imagem de um modelo tridimensional digital em 
alta definição do tabuleiro 638. 

                                                 

38 https://sketchfab.com/models/97a97d48e42745d5b6c8b8f7a7f03b98, consultado a 31 de agosto de 2017, às 22:07 
horas. 
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3.5. Penha Garcia 

Em Penha Garcia foram registados dois jogos gravados na pedra na Capela do Espírito 
Santo: um exemplar do alquerque dos 12 situado na fachada exterior do edifício, e um 
segundo exemplar do mesmo jogo no seu interior, no arco que separa a nave do altar. A 
cronologia destes jogos é desconhecida; no entanto, e dado que se encontram em 
posições em que não é possível serem utilizados para jogar, pode concluir-se que se 
trata de pedras reaproveitadas, e que os seus tabuleiros serão datados de uma fase 
contemporânea ou anterior à construção da capela. A razão pela qual estas peças terão 
sido aproveitadas na construção do edifício permanece desconhecida, podendo pensar-
se que teria por base uma motivação decorativa. É de notar que os dois locais do 
espaço religioso em que se encontram os tabuleiros revestem-se de uma grande 
importância simbólica, pelo que se constata neste caso uma convivência natural entre o 
religioso e o lúdico39. Por outro lado, poder-se-á conjeturar sobre uma possível 
intencionalidade de ressacralização do jogo que, desde os tempos da civilização 
romana, havia assumido um significado meramente lúdico40. 

 

3.5.1. Tabuleiro 7 em Penha Garcia 
O tabuleiro 7, situado no exterior da capela, está bastante erodido, o que faz com que as 
linhas do jogo sejam muito pouco percetíveis. No entanto, os modelos digitais de alta 
definição que obtivemos permitem visualizá-lo mais claramente, confirmando assim a 
sua presença. 

Tipo de jogo: alquerque dos 12. Localização: fachada exterior da Capela do Espírito 
Santo, à direita da porta (40o02’32.1’’N 7o01’02.1’’W). Dimensões (cm): 22x20. 
Cronologia: indeterminada; possivelmente de uma fase contemporânea ou anterior à 
construção da capela, que foi possivelmente no séc. XVI. Fontes consultadas: 
Fernandes, L. (2013). Tabuleiros de jogo inscritos na pedra - um roteiro lúdico 
português. Lisboa: Apenas Livros; Fernandes, L., & Alberto, E. (2009). Sobre os jogos 
gravados em pedra do Distrito de Castelo Branco. In Revista Açafa On-line. Vila Velha 
de Ródão: Associação de Estudos do Alto Tejo, 1-30. 

                                                 

39 http://www.altotejo.org/acafa/docsN2/Jogos_gravados_em_pedra_do_distrito_de_Castelo_Branco.pdf, consultado a 
3 de outubro de 2016, às 15:14 horas. 
40 Salvado, M. A., & Salvado, P. (2004, outubro 1). Um signo em Monsanto da Beira – Tabuleiro de Jogo? Jornal 
Reconquista, Ano LVIII, 3055, p. 16. 

 
Figura 39. Capela do Espírito Santo em Penha Garcia no exterior da qual se encontra o tabuleiro 7. 

 
Figura 40. Tabuleiro 7. 
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Figura 41. Imagem de um modelo tridimensional digital em alta definição 
do tabuleiro 7. 

 
Figura 42. Imagem de um modelo tridimensional digital em alta definição 
do tabuleiro 741. 

                                                 

41 https://sketchfab.com/models/dd69fc9ace7949fbabfc63092a723ece, consultado a 31 de agosto de 2017, às 22:07 
horas. 

3.5.2. Tabuleiro 8 em Penha Garcia 

O tabuleiro 8 é constituído por linhas bastante fundas e distinguíveis, apresentando 
deste modo potencial para ser reproduzido fisicamente em modelo tridimensional. 

Tipo de jogo: alquerque dos 12. Localização: numa das aduelas do lado direito do arco 
que separa a nave do altar da Capela do Espírito Santo (40o02’32.1’’N 7o01’02.1’’W). 
Dimensões (cm): 27x30. Cronologia: indeterminada; pode conjeturar-se ser de uma 
fase contemporânea ou anterior à construção da capela (datada possivelmente do séc. 
XVI). Fontes consultadas: Fernandes, L. (2013). Tabuleiros de jogo inscritos na pedra - 
um roteiro lúdico português. Lisboa: Apenas Livros; Fernandes, L., & Alberto, E. (2009). 
Sobre os jogos gravados em pedra do Distrito de Castelo Branco. In Revista Açafa On-
line. Vila Velha de Ródão: Associação de Estudos do Alto Tejo, 1-30. 

 

 
Figura 43. Interior da Capela do Espírito Santo, em cujo arco se encontra o tabuleiro 8. 
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Figura 44. Tabuleiro 8. 

 

           Figura 45. Imagem de um modelo tridimensional digital em alta definição do tabuleiro 8. 

 
       Figura 46. Imagem de um modelo tridimensional digital em alta definição do tabuleiro 842. 

3.6. Benquerença 

Em Benquerença foi registado um exemplar do jogo do moinho, o tabuleiro 9. Dado que 
se encontra em posição vertical, é possível afirmar que a pedra em que se encontra 
gravado o jogo foi reaproveitada na construção da casa onde se situa. Refira-se que, 
segundo o parecer da professora Adelaide Salvado, poderá também considerar-se a 
hipótese de a sua origem estar relacionada com atividades/funções domésticas, como 

                                                 

42 https://sketchfab.com/models/b18a4601a3974f6787829d250cbb81a6, consultado a 31 de agosto de 2017, às 21:48 
horas. 



JOGOS MATEMÁTICOS GRAVADOS NA PEDRA NA REGIÃO DE CASTELO BRANCO CONTRIBUTOS DA ERA DIGITAL PARA A ARQUEOLOGIA 
Helena Campos Pinho, Rui Duarte, Ana Filipa Alves, Beatriz Sarreira e Joana Dias 

 AÇAFA On Line, nº 12 (2017-2018)           Associação de Estudos do Alto Tejo           www.altotejo.org 112 

por exemplo servir para colocar cântaros de água (também conhecidos localmente por 
asados ou bilhas, os quais eram pousados sobre este tipo de pedras, que estavam 
talhadas de forma a reaproveitar a água que caía); sendo este o caso, a sua designação 
é “pedra de asado”. A pedra em causa apresenta-se partida e parcialmente coberta por 
cimento, sendo de referir que a situação se agravou em relação ao registo fotográfico 
anteriormente conhecido43, encontrando-se agora mais degradada, dado que neste 
momento há uma maior superfície da pedra recoberta com cimento. Trata-se de um 
exemplo ilustrativo de uma situação em que, pelo facto de não ser conhecido o 
significado e o valor da peça, esta não foi devidamente conservada, o que nos alerta 
para a necessidade de os proprietários e a população em geral estarem devidamente 
informados e sensibilizados para a preservação deste tipo de património. 

Tipo de jogo: jogo do moinho. Dimensões (cm): 27x18. Localização: tabuleiro 
gravado numa pedra da parede, no lado direito da porta da casa situada na Travessa da 
Ladeira, nº 3, em Benquerença (40o13’34.7’’N 7o14’16.6’’W). Cronologia: 
indeterminada; anterior à edificação da casa (que poderá ter acontecido no séc. XIX)44. 
Fontes consultadas: Fernandes, L. (2013). Tabuleiros de jogo inscritos na pedra - um 
roteiro lúdico português. Lisboa: Apenas Livros; Fernandes, L., & Alberto, E. (2009). 
Sobre os jogos gravados em pedra do Distrito de Castelo Branco. In Revista Açafa On-
line. Vila Velha de Ródão: Associação de Estudos do Alto Tejo, 1-30. 

 
Figura 47. Porta da casa em Benquerença ao lado da qual 
se situa o tabuleiro 9. 

                                                 

43 Fernandes, L. (2013). Tabuleiros de jogo inscritos na pedra - um roteiro lúdico português. Lisboa: Apenas Livros. 
44 http://www.altotejo.org/acafa/docsN2/Jogos_gravados_em_pedra_do_distrito_de_Castelo_Branco.pdf, consultado a 
3 de outubro de 2016, às 15:14 horas. 

 

                   Figura 48. Tabuleiro 9. 

 

Figura 49. Imagem de um modelo tridimensional digital em alta definição do 
tabuleiro 9. 
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Figura 50. Imagem de um modelo tridimensional digital em alta definição do tabuleiro 945. 

 

3.7. Vale da Senhora da Póvoa 

Em Vale da Senhora da Póvoa foi registado um exemplar do jogo do moinho, o tabuleiro 
10. O seu traçado encontra-se parcialmente erodido. A pedra onde se encontra a 
gravação do jogo foi reaproveitada na construção da parede de uma moradia 
residencial, de forma semelhante ao caso anterior, com a diferença que se encontra 
preservada. 

                                                 

45 https://sketchfab.com/models/60120291b29c4ba0bd1bc85b7ea80698, consultado a 31 de agosto de 2017, às 21:57 
horas. 

Tipo de jogo: jogo do moinho. Dimensões (cm): 26x16. Localização: tabuleiro 
gravado numa pedra da parede, no lado esquerdo da porta da casa situada na Avenida 
da Igreja, nº 9, em Vale da Senhora da Póvoa (40o16’28.2’’N 7o12’09.9’’W). Cronologia: 
indeterminada; anterior à edificação da casa, que poderá ter acontecido no séc. XIX ou 
no início do séc. XX, e que foi remodelada mais recentemente. Fontes consultadas: 
Fernandes, L. (2013). Tabuleiros de jogo inscritos na pedra - um roteiro lúdico 
português. Lisboa: Apenas Livros; Fernandes, L., & Alberto, E. (2009). Sobre os jogos 
gravados em pedra do Distrito de Castelo Branco. In Revista Açafa On-line. Vila Velha 
de Ródão: Associação de Estudos do Alto Tejo, 1-30. 

 

 

Figura 51. Fachada da casa em onde se localiza o tabuleiro 10. 
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Figura 52. Tabuleiro 10. 

 

Figura 53. Imagem de um modelo tridimensional digital em alta definição do tabuleiro 10. 

 

Figura 54. Imagem de um modelo tridimensional digital em alta definição do tabuleiro 1046. 

3.8. Alcongosta 

Em Alcongosta foram registados dois exemplares do jogo do moinho, os tabuleiros 11 e 
12, sendo este último inédito. Ambas as pedras onde os jogos estão gravados foram 
reutilizadas na construção das paredes laterais da Igreja Matriz: o tabuleiro 11 situa-se 
na parede lateral virada a sul e o tabuleiro 12 na parede voltada para norte. A cronologia 
destes jogos é incerta, mas como as pedras onde se encontram gravados foram 
reutilizadas para a construção da igreja, pode afirmar-se serem datados desta época, ou 
de uma época anterior, partindo do princípio que a sua edificação aconteceu 
provavelmente por volta do século XVIII. 

                                                 

46 https://sketchfab.com/models/45d4f15ceb904849a812dc147bb86ea1, consultado a 31 de agosto de 2017, às 22:41 
horas. 
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      Figura 55. Igreja Matriz de Alcongosta e alunas do grupo de trabalho. 

 

3.8.1. Tabuleiro 11 em Alcongosta 

As linhas do tabuleiro 11 são profundas e facilmente percetíveis, notando-se inclusive as 
concavidades onde eram colocadas as peças do jogo. Apresenta assim potencial para 
ser reproduzido fisicamente em modelo tridimensional. 

Tipo de jogo: jogo do moinho. Localização: a meio da parede lateral virada a sul da 
Igreja Matriz, junto ao chão (40o07’00.9’’N 7o28’56.4’’W). Dimensões (cm): 30x18. 
Cronologia: indeterminada; possivelmente de uma fase contemporânea ou anterior à 
construção da igreja (séc. XVIII). Fontes consultadas: Fernandes, L. (2013). Tabuleiros 
de jogo inscritos na pedra - um roteiro lúdico português. Lisboa: Apenas Livros; 
Fernandes, L., & Alberto, E. (2009). Sobre os jogos gravados em pedra do Distrito de 
Castelo Branco. In Revista Açafa On-line. Vila Velha de Ródão: Associação de Estudos 
do Alto Tejo, 1-30. 

 

 
  Figura 56. Localização do tabuleiro 11 na parede lateral da Igreja Matriz. 

 
  Figura 57. Tabuleiro 11. 
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Figura 58. Imagem de um modelo tridimensional digital em alta definição do tabuleiro 11. 

 
Figura 59. Imagem de um modelo tridimensional digital em alta definição do tabuleiro 1147 

                                                 

47 https://sketchfab.com/models/7653f781c497487d8f55632922de359f, consultado a e agosto de 2017, às 22:34 
horas. 

 

3.8.2. Tabuleiro 12 em Alcongosta 

O tabuleiro 12 é inédito, tendo sido descoberto pela Beatriz Mateus, um dos elementos 
do grupo de trabalho, e posteriormente validado pela investigadora Lídia Fernandes. 
Apresenta linhas pouco percetíveis, e encontra-se incompleto, pois a pedra onde se 
situa a gravação está quebrada num dos lados do jogo. 

Tipo de jogo: jogo do moinho. Localização: na parte posterior da parede lateral virada 
a norte da Igreja Matriz, junto ao chão (40o07’01.2’’N 7o28’56.8’’W). Dimensões (cm): 
25x18. Cronologia: indeterminada; possivelmente de uma fase contemporânea ou 
anterior à construção da igreja (séc. XVIII). Fontes consultadas: inédito; tabuleiro 
descoberto pela Beatriz Mateus e validado pela investigadora Lídia Fernandes. 

 

  

Figura 60. Zona envolvente do local onde se encontra 
o tabuleiro 12. 

Figura 61. Zona envolvente do local onde se 
encontra o tabuleiro 12. 
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    Figura 62. Tabuleiro 12. 

 

    Figura 63. Imagem de um modelo tridimensional digital em alta definição do tabuleiro 12. 

Figura 64. Imagem de um modelo tridimensional digital em alta definição do tabuleiro 1248. 

4. Conclusão e considerações finais 

O número de tabuleiros de jogo gravados em pedra conhecidos na região envolvente de 
Castelo Branco é bastante escasso, visto que são até ao momento exclusivamente doze 
os exemplares sinalizados e registados. O mesmo se constata relativamente à sua 
variedade, pois trata-se de tabuleiros de apenas dois tipos: o jogo do moinho e o 
alquerque dos 12. Reconhecemos, no entanto, a importância do seu significado aos 
mais diversos níveis. Por outro lado, o caminho percorrido foi para nós muito 
enriquecedor: após aturada pesquisa bibliográfica, aprofundámos as informações acerca 
de jogos já sinalizados em estudos anteriores através de novos registos fotográficos e 
procedemos à sua reprodução em alta definição recorrendo a técnicas de fotogrametria; 
com base nestes procedimentos pudemos apresentar novas conjeturas acerca dos 
mesmos e recriar a três dimensões os tabuleiros dos jogos estudados; para além deste 
levantamento, identificámos novos exemplares de tabuleiros - como aconteceu em São 
Miguel de Acha e em Alcongosta.  Acrescentamos que esta investigação nos alertou 

                                                 

48 https://sketchfab.com/models/4199f16a53fa4179a2772fa097c2a1fc, consultado a 31 de agosto de 2017, às 16:20 
horas. 
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também para o facto de a falta de conhecimento por parte da população acerca do 
património estudado poder prejudicar a sua preservação devido a intervenções 
antropológicas que acabam por danificá-lo (danificar ou destruir os tabuleiros) - tal como 
observámos na localidade de Benquerença. A sua preservação e valorização por parte 
da população em geral, e das instâncias políticas e culturais em particular, pode 
transmitir às gerações futuras um recurso que, devidamente valorizado, poderá vir a 
ocupar muito justamente o espaço que lhe é devido na herança cultural de uma 
comunidade. Pela nossa parte, resta-nos dizer que nos sentimos gratos por, de algum 
modo, participarmos neste processo de valorização coletiva. 
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Resumo 

Com o presente trabalho procura-se equacionar a atitude da autarquia albicastrense 
perante a destruição, em 1912, da Capela de São João Baptista. Esta capela situava-se 
no Largo com o mesmo nome e que constituía, na época, um conjunto arquitectónico 
valorizado pelo Cruzeiro de São João, monumento nacional desde 1910.  

Assim, damos a conhecer o atentado contra o património edificado na cidade de Castelo 
Branco e o desprezo das autoridades locais, pela defesa dos valores culturais 
albicastrenses. 

Abstract 

With this work, we want to consider the local authorities’ attitude regarding the 
destruction, on 1912, of the St. John Baptist’s chapel. 

This chapel was located in the square with the same name and it was, at the time, an 
architectural set valued by the St. John’s Cross, national monument since 1910. 

Thus, we want to show the attitudes against the built heritage in the city of Castelo 
Branco, and contempt of the local authorities for the cultural values. 

Introdução 

Com este artigo1 pretende-se fazer o estudo sobre a destruição da Capela de São João, 
em Castelo Branco, tendo como base a conduta da autarquia albicastrense ao longo de 
quase 80 anos e as pressões efectuadas para a sua demolição, primeiro junto da 
Monarca (Dª Maria II) e mais tarde, perante o Governo da primeira República. 

Este tema não surgiu por acaso. Enquanto interessado pelos assuntos do património 
cultural da cidade albicastrense, ele emergiu da necessidade de se perceber como uma 
entidade pública pode desprezar os valores culturais de uma cidade, sede de concelho e 
distrito, na pessoa dos seus representantes. A importância pessoal do tema ocorre 
ainda do nosso vínculo à terra que nos viu nascer e pelas questões ligadas à defesa do 
património, que deve ser tarefa de todos nós e não apenas de alguns.  

                                                      
1 O presente texto corresponde, com ligeiras alterações, ao trabalho apresentado à cadeira de História e 
Teoria do Património, no âmbito do Mestrado em Estudos do Património. 

Quisemos ainda apresentar uma perspetiva mais alargada desta questão, porque 
sempre nos motivou, na história local, a defesa do património. Como acentuaremos nas 
conclusões, entendemos que casos desta natureza deveriam ser analisados à luz das 
circunstâncias da época, pois acreditamos que existiriam condições para que a capela 
fosse preservada e mantida até aos nossos dias.  

1. A capela de São João baptista 

1.1. Localização e Enquadramento 

A Capela de São João encontrava-se localizada no Largo com o mesmo nome, situado 
a Norte da cidade de Castelo Branco (Figura 1), em zona extra-muralhas e que 
constituía, na época, um conjunto arquitectónico valorizado pelo Cruzeiro de São João, 
classificado como monumento nacional desde 19102 (Figura 2) e que ainda hoje existe. 

Pela análise das fotografias, datáveis do início do século XX, é possível observar que a 
capela ocuparia parte do centro do largo (Figura 3), assim como o largo não teria o 
comprimento que hoje apresenta, verificando-se a presença de algumas casas por 
detrás da capela. É de supor que estas tenham sido demolidas, muito provavelmente, 
por altura da destruição da capela. 

 
         Figura 1. Localização do Largo de São João (Fonte: Google Maps) 

                                                      
2Decreto de 23 de Junho. Diário do Governo, nº. 136 (23-06-1910) 2164. 



HISTÓRIA E MEMÓRIA LOCAL: A DESTRUIÇÃO DA CAPELA DE SÃO JOÃO BAPTISTA EM CASTELO BRANCO 
Manuel Leitão 

 AÇAFA On Line, nº 12 (2017-2018)           Associação de Estudos do Alto Tejo           www.altotejo.org 122  

 

      Figura 2. Página do Diário do Governo de 23-06-1910 

 

                 Figura 3. Capela e Cruzeiro (Fonte: Câmara Municipal de Castelo Branco). 
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    Figura 4. Localização atual do Cruzeiro no Largo de São João 

Por outro lado, o cruzeiro não se encontrava, à época da capela, na posição em que 
hoje se situa. Recorrendo-se ainda às fotografias da época, podemos observar que o 
mesmo estaria mais recuado, para o interior do largo, e não à face do arruamento, como 
actualmente se apresenta (Figura 4). 

 
Figura 5. Pedra com cruz de Cristo e esfera armilar. 

 

Existia ainda no Largo, pela mesma ápoca da capela, a Casa do Peso. Esta casa 
destinava-se a guardar a balança pública com os respectivos pesos e onde se deveria 
encontrar o porteiro da almotaçaria, cuja função seria verificar se a carne era bem 
pesada3, uma vez que a Casa do Peso se situava junto ao açougue4. Na fachada desta 
casa, existia uma pedra com a cruz de Cristo e a esfera armilar. Quando a casa foi 

                                                      
3PORTUGAL. Ordenações, e Leis do Reyno de Portugal, confirmadas, e estabelecidas pelo Senhor Rey D. João IV. 

Novamente Impressas. Livro Primeiro. Lisboa: Mosteiro de S. Vicente de Fóra, Camara Real de Sua Magestade, 
1776, p. 45. 
4MATOS, José Vasco Mendes de Matos – Esquema para uma Biografia da Cidade de Castelo Branco. Castelo 
Branco: Gráfica de S. José, 1972, p.66, nota 111. 
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destruída, em 1922, a pedra com as armas de D. Manuel deu entrada no Museu de 
Castelo Branco5, onde ainda hoje se mantém (Figura 5). 

1.2. Breve resenha histórica 

A primitiva construção desta capela remonta aos inícios do Séc. XVI, sendo os bens da 
Confraria de São João constituídos por 15 casas, 8 chãos, 9 vinhas e 14 olivais, 
totalizando uma renda anual de 40.821 reis6. Todo este património, incluindo a própria 
capela, foi incorporado na Misericórdia de Castelo Branco, em 1514, quando D. Manuel I 
a institui7 nos mesmos moldes das instituições de benemerência que já tinham sido 
criadas pela Rainha D. Leonor8. 

Uma breve descrição, ainda da primitiva capela, aparece no Tombo da Comenda de 
Castelo Branco, apresentando as suas dimensões com 92 palmos e meio de 
comprimento e 29 palmos de largura9.  

Encontrando-se a capela em ruinas, na primeira metade do Séc. XVII, foi a mesma 
mandada demolir e reconstruída, ao estilo barroco da época, no local do primitivo 
templo. Apresentava fachada simples, de uma só nave, capela-mor com alpendre e um 
cruzeiro. Desconhecemos mais pormenores das suas características, mas podemos 
avançar para um monumento singelo em que boa parte do seu perímetro estaria 
definido por um muro (Figura 6).  

1.3. O Culto a São João Baptista 

O culto a este santo é um dos mais antigos e populares em Portugal, sendo as 
comemorações em sua honra na noite de 23 para 24 de junho, coincidindo com o 
solstício de Verão.  

Supõe-se que foi a partir do Séc. IV que o culto a São João Baptista se intensificou, 
chegando mesmo a dedicar-se-lhe Castelos e Fortalezas, na opinião de Mário 
Chambino10.  

                                                      
5CARDOSO, Eloy – Apontamentos para a História de Castelo Branco. Estudos de Castelo Branco. Castelo Branco: 
Gráfica de S. José, Nº. 8 (1963) p. 89. 
6SANTOS, Manuel Tavares dos – Castelo Branco na História e na Arte. Castelo Branco: Edição do Autor 1958, p. 162. 
7SILVA, Hermano J. das Neves Castro e – A Misericórdia de Castelo Branco: Apontamentos Históricos. Castelo 
Branco: Pap. Semedo, 1958, p. 19.  
8REIS, Gil. Acontecimentos que foram notícia. Reconquista (10 Fev. 2006) 16.  
9SANTOS, Manuel Tavares dos – Castelo Branco, p. 162. 

Ao culto religioso está também associada uma festa pagã de cariz popular, que no dizer 
de Castro, “são destacadas mediaticamente pelo seu caráter profano”11, avançando 
mesmo para a espetacularização do espaço sagrado e que representa, sem dúvida, um 
momento de sociabilidade e integração de culturas. Inicialmente as festas em honra de 
São João Baptista seriam provenientes da tradição do culto ao sol, à fertilidade e ao 
ciclo das olheiras12.  

No nosso caso em estudo, o culto a São João e a conservação do templo encontravam-
se a cargo de uma mordomia. A capela demoliu-se, dando assim fim ao culto religioso, 
mas as festas em honra do Santo continuaram, o que demonstra a devoção da 
população a este Santo13. 

 

 
Figura 6. Perímetro da Capela e Cruzeiro (Fonte: 
Câmara Municipal de Castelo Branco). 

                                                                                                                                              
10CHAMBINO, Mário Lobato – O São João do Rosmaninhal. Açafa On Line [em linha]. Nº. 1 (2008), p. 6. Atual. s/d 
[consult. 6 fev. 2014]. Disponível na Internet: <ULR: 
http://www.altotejo.org/acafa/docs/Arquivo/Sao_Joao_do_Rosmaninhal.pdf>. 
11CASTRO, Janio Roque Barros de – As festas religiosas em louvor de São João Baptista na Bahia. IV ENECULT - 

Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura, 28 a 30 de maio de 2008. Bahia: Faculdade de Comunicação [em 
linha]. Atual. s/d. [Consult. em 6 Fev. 2014]. Disponível na Internet: <URL: 
http://www.cult.ufba.br/enecult2008/14393.pdf>. 
12CASTRO, Janio Roque Barros de – As festas religiosas, p. 2. 
13Touradas de São João. Acção Regional, nº. 2 (18 de Dez. 1914) 1. 
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1.4. Da destruição da capela 

A primeira informação que dispomos sobre a intenção da demolição da Capela de São 
João data de 1835. Em reunião de 12 de Setembro desse mesmo ano (Figuras 7 e 8), 
foi deliberado solicitar a Sua Majestade autorização para demolir a Capela de São João, 
junto ao Paço Episcopal, para no local vir a funcionar o mercado diário14. 

 
Figura 7. Acta da Sessão de 12 de Setembro de 1835 

 
                                                      

14ARQUIVO DISTRITAL DE CASTELO BRANCO – Livro de Actas da Vereação da Câmara Municipal de Castelo 

Branco. Mç. 034, livro 19, fls. 101-101v.  

 
Figura 8. Acta da Sessão de 12 de Setembro de 1835 

 

Em 1958, Manuel Tavares do Santos15 trata o assunto dando erradamente a data da 
deliberação como sendo de 25 de Setembro de 1835. Consultamos as actas da 
vereação da Câmara Municipal de Castelo Branco, referentes ao mês de Setembro, mas 
nada se encontrou do dia 25. Os autores que se seguiram16 caíram no mesmo erro, o 
que nos leva a supor que apenas viram a obra de Tavares dos Santos, ignorando as 
actas da vereação.  

Em reunião da Câmara Municipal de 10 de Outubro de 1835 (Figura 9), faz-se notícia da 
carta apresentada pelo Governo Civil, onde Sua Majestade dá autorização à Câmara 
Municipal para demolição da Capela e tomar posse do respectivo terreno17.  

                                                      
15SANTOS, Manuel Tavares dos – Castelo Branco, p. 163 
16REIS, Gil. Acontecimentos que foram notícia. Reconquista (22 Set. 2006) 16. 
17ARQUIVO DISTRITAL DE CASTELO BRANCO – Livro de Actas da Vereação da Câmara Municipal de Castelo 

Branco. Mç. 034, livro 19, fls. 109. 
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Figura 9. Acta da Sessão de 10 de Outubro de 1835 

Tavares dos Santos refere-se ainda a uma portaria, datada de 25 de Setembro, onde se 
mandava demolir a capela “e entregar o terreno à Câmara para que nêle se pudesse 
estabelecer o mercado”18. Consultamos a Collecção de Leis e outros documentos 
oficiais do ano de 183519 e nada encontramos sobre o assunto (Figura 10).  

Apesar da respectiva autorização, por parte do poder Régio, a capela acabou por não 
ser demolida. Desconhece-se os motivos que levaram a Câmara a adiar as obras de 
demolição e a instalação do mercado diário no local, subsistindo a mesma durante todo 
o séc. XIX. Gil Reis relata a oposição da população albicastrense contra a demolição da 
capela20, mas o facto é que na imprensa local nada se encontrou sobre o assunto.  

Em 1912, passados 77 anos sobre a primeira deliberação, para a demolição da capela, 
a Câmara faz nova tentativa para a sua destruição. Assim, em sessão de 4 de Maio, 
apresenta proposta para que se oficie a Comissão Central de Execução da Lei de 
Separação do Estado das Igrejas21, para a demolição da capela, não para instalar o 
mercado diário, como em 1835, mas para embelezar o largo22. Nesta sessão a 
Comissão Municipal Administrativa do Concelho estava constituída pelo Dr. José Barros 
da Silva Nobre (Presidente), Eduardo José d’Albuquerque, Eduardo da Silva Salaviza, 
José Maria Crespo, Carlos Augusto Ascensão, Francisco Maria Pereira e Joaquim 
Martins Bispo Júnior, vogais. Submetida a proposta à votação, a mesma foi aprovada 
por maioria com o voto contra do vogal Joaquim Martins Bispo Júnior.  

Em sessão de 17 de Agosto de 191223, a Câmara analisa um ofício da Comissão 
Central de Execução da Lei de Separação do Estado das Igrejas, para que seja indicado 
o preço que a Câmara oferece pelo terreno e pela Capela de São João, visto que pelo 

                                                      
18SANTOS, Manuel Tavares dos – Castelo Branco, p. 163  
19PORTUGAL. Colecção de Leis e outros Documentos Officiais publicados desde 15 de Agosto de 1834 a 31 de 

Dezembro de 1835. Quarta Série. Lisboa: Impresna Nacional, 1837. 
20REIS, Gil. Acontecimentos, p. 16.  
21Com a Lei da Separação do Estado das Igrejas, Diário do Governo nº. 92, de 21 de Abril, qualquer alienação dos 
bens carecia de parecer da respectiva Comissão Central de Execução da Lei de Separação do Estado das Igrejas, 
instalada em sessão de 20-5-1911. 
22ARQUIVO DISTRITAL DE CASTELO BRANCO – Livro de Actas da Vereação da Câmara Municipal de Castelo 

Branco. Mç 043, livro 50, fls. 135. 
23ARQUIVO DISTRITAL DE CASTELO BRANCO – Livro de Actas da Vereação da Câmara Municipal de Castelo 

Branco. Mç 043, livro 51, fls. 21. 
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disposto no Artº 104 da Lei da Separação, a cedência da capela não pode ser feita 
gratuitamente24. 

Respondeu a Câmara que, “não pode já fixar a verba a offerecer pelo terreno e material 
da capella de S. João sem primeiro ver se encontra quem tome conta da demolição por 
preço certo”25 (Figura 11).  

O assunto é apresentado novamente na sessão de 31 de Agosto de 191226, em que a 
Comissão Central de Execução da Lei de Separação do Estado das Igrejas oficia a 
Câmara Municipal para que seja dada resposta definitiva ao ofício daquela Comissão, 
nº. 2.257, de 12 do corrente, para que seja possível dar seguimento á venda da Capela 
de São João. A Câmara deliberou oferecer a quantia de 60.000 reis, sendo 10.000 pelo 
terreno e 50.000 pela Capela. A transcrição da ata da sessão da Câmara, apresentada 
pelo jornal local “A Patria Nova”, como sendo do dia 17 de Agosto de 191227 (Figura 12) 
não está correta, pelo que é feita aqui a devida correção.  

Nada mais encontramos sobre a demolição da capela, nem referências aos seus bens e 
qual o destino dado aos mesmos. A verdade é que a capela acabou por ser demolida. 

1.4.1. O Papel da Imprensa Regional 

Um assunto que nos motivou, desde a planificação deste trabalho, foi averiguar qual o 
destaque dado pela imprensa da época em torno da questão da destruição da Capela.  

                                                      
24Artº 104 da Lei da Separação: “Os paços episcopais, presbitérios e seminários não aplicados, nos termos dos 
artigos anteriores, os terrenos rústicos, anexos ou não, e os demais bens mobiliários e imobiliários não mencionados 
nos artigos 89° e seguintes, incluindo todos os títulos de dívida pública averbados aos ministros da religião católica 
nessa qualidade, e os das mitras, cabidos, sés, colegiadas, fábricas, passais, igrejas, e demais corporações de 
carácter religioso ou cultual, que não sejam das referidas no artigo 17°, e quer se achem já extintas por leis 
anteriores, quer o fiquem pelo presente decreto com força de lei, poderão ser, desde já, destinados pelo governo, 
directamente ou pelo que produzirem, a qualquer fim de interesse social, e serão definitivamente aplicados, depois da 
sua incorporação nos bens próprios da fazenda nacional, e sem prejuízo do disposto no artigo 112°, sucessivamente, 
aos seguintes destinos: 

1° Ao pagamento dos encargos resultantes da concessão de pensões a que se referem os artigos 113° e 
seguintes; 
2° À obra de preservação dos menores em perigo moral, criada pelo decreto de 1 de Janeiro de 1911; 
3° A quaisquer outros fins de assistência e beneficência; 
4° A quaisquer fins de educação e instrução”. 

25Câmara Municipal. A Patria Nova. Ano 1º, Nº. 39 (22 Ago. 1912), p. 3.  
26ARQUIVO DISTRITAL DE CASTELO BRANCO – Livro de Actas da Vereação da Câmara Municipal de Castelo 

Branco. Mç 043, livro 51, fls. 24.  
27Câmara Municipal. A Patria Nova. Ano 1º, Nº. 41 (5 Set. 1912), p. 3. 

Os jornais locais que consultamos – A Patria Nova, Acção Regional, Retratos da Beira –, 
permitiu-nos verificar que nada mencionaram sobre a destruição da capela. As 
referências que existem do assunto, devem-se às notícias do que foi tratado nas 
sessões da Câmara e comunicadas pelo Semanário A Patria Nova.  

 
Figura 10. Índice de Collecção de Leis e outros documentos oficiais. 
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                    Figura 11. Deliberações da Sessão de 17 de Agosto de 1912. 

 

Figura 12. Deliberações da Sessão de 31 de Agosto de 1912. 
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Assim, as questões do património não eram, àquele tempo, pelo menos na imprensa de 
Castelo Branco, tema que fosse noticiado e debatido, passando um pouco ao lado da 
consagração do monumento histórico em Portugal no séc. XIX, que no dizer de Lúcia 
Rosas “encontrou na imprensa um meio privilegiado não só de mediatização mas 
também de debate e formulação teórica”28 

A demolição da capela de São João passou, assim, ao lado dos jornais da cidade, dos 
seus directores e colaboradores. Podemos mesmo dizer que deve ter passado 
despercebido à população local, apesar da nota da autoria de Gil Reis, já aqui referida. 

1.5. O que se poderia ter evitado 

As questões relacionadas com a destruição e preservação do património em Portugal, 
não são recentes. Já em Agosto de 1721, o Monarca D. João V fez chegar à Academia 
Real da História Portugueza Ecclesiastica e Secular, o Alvará Régio a favor dessa 
Academia e que tinha como objectivo legislar para a proibição da destruição e 
demolição do património29.  

Posteriormente, pela época da primeira tentativa de demolição da capela, Alexandre 
Herculano escrevia “erguemos um brado a favor dos monumentos da história, da arte, 
da glória nacional, que todos os dias vemos desabar em ruinas”30, alertando assim, para 
a destruição do património que se verificava um pouco por todo o país. 

Ainda em 1835, a Carta de Lei datada de 15 de Abril determina o modo como são 
vendidos os bens nacionais, excluindo: “as obras e edifícios de notável antiguidade que 
mereçam ser conservados como primores da arte, ou como monumentos históricos de 
grandes feitos, ou de épocas nacionaes”31. Talvez a capela de São João não 
correspondesse aos termos de “primores da arte”, “monumentos históricos de grandes 
feitos”, “ou de épocas nacionais”, mas constituía, para todo o efeito, um património que 
podia e devia ter sido preservado. Mas a ânsia de encher os cofres do Estado fez com 

                                                      
28ROSAS, Lúcia Maria Cardoso – Monumentos Pátrios. A arquitectura religiosa medieval – Património e restauro 

(1835-1928). Dissertação de doutoramento em História de Arte. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 
1995, p.15. 
29RAMOS, Paulo Oliveira - O Alvará régio de 20 de Agosto de 1721 e D. Rodrigo Anes de Sá Almeida e Meneses, o 
1º Marquês de Abrantes. In Discursos. Língua, Cultura e Sociedade, III Série, volume 6, Lisboa, Universidade Aberta, 
2005, pp. 87-97.  
30HERCULANO, Alexandre – Monumentos Patrios. In Opúsculos. Tomo II. Lisboa: Casa da Viuva Bertrand & Cª, 
1838, p. 6. 
31PORTUGAL. Colecção de Leis, p. 119.  

que a venda dos bens tivesse um efeito prejudicial na preservação do património 
nacional32.  

Em 1845, Almeida Garrett33 criticava, em “Viagens na Minha Terra”, o estado de 
degradação em que se encontrava o património português, assumindo mesmo a total 
ignorância dos governantes sobre as questões da nossa identidade e a destruição dos 
padrões da nossa história34.  

Fora de Portugal, o tema de vandalismo do património suscitava igualmente o interesse 
de escritores e historiadores, ao ponto de, em 1825, Victor Hugo declarar “guerra aos 
demolidores” e cujo texto viria a ser publicado quatro anos mais tarde35 e onde é 
abordada a destruição do património em terras francesas.  

Mas, voltamos ao tema da destruição da Capela de São João. Em 1910, é classificado o 
Cruzeiro como Monumento Nacional. Não existiam ainda as chamadas Zonas de 
Servidões Administrativas do Património Cultural, que só viriam a ser criadas em 200936. 
Assim, a classificação do Cruzeiro como Monumento Nacional apenas se restringiu ao 
monumento e não à zona envolvente, pelo que a Capela não se encontrava abrangida 
por qualquer norma de protecção.  

Poderia ter sido preservada a Capela? Acreditamos que sim. As razões invocadas para 
a demolição do templo, inicialmente para instalação do mercado diário e depois para 
embelezamento do largo, não nos parecem justificações compreensíveis para a 
destruição de um monumento. 

Poderiam ter sido encontradas outras soluções? Admitimos que sim. O mercado diário 
poderia ocupar outro espaço e o embelezamento do largo, seria possível em conjunto 
com a capela e o cruzeiro. 

O facto é que a capela foi destruída em 1912 e hoje apenas é memória nas velhas 

                                                      
32ALVES, Carlos Filipe Pereira - As Intervenções da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais na 

Catedral de Viseu, p. 2 [em linha]. [Acedido em 7 Fev. 2014]. Disponível na Internet: <URL: 
http://www.projectopatrimonio.com/viseupedia/documentos/viseupedia_n05.pdf>. 
33GARRETT, Almeida – Viagens na minha terra. 1ª ed. Lisboa: Typ. Gazeta dos Tribunais, 1846.  
34BUCHO, Domingos – Elvas, património mundial da UNESCO: O significado da classificação. Aprender [ em linha], 
Nº. 34 (2013), p. 87-92. Atual. s/d [consult. 7 fev. 2014 ]. Disponível na Internet: <URL: 
http://www.esep.pt/aprender/index.php/revistas/111-revista-aprender-n-34>. 
35HUGO, Victor – Guerre aux démolisseurs. Revue des deux mondes. Paris: Bibliothèque Nationale de France, Tomo 
1 (1829) p. 153-164.  
36DECRETO-LEI nº. 309/2009, de 23 de Outubro. Diário da República,  I-Série. 206 (23-10-2009)  7976 
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páginas dos jornais da época, assim como num painel de azulejo existente no Jardim do 
Paço Episcopal, em Castelo Branco (Figura 13). 

 

 
Figura 13. Painel de Azulejo com a Capela de São João - Jardim do Paço Episcopal (Fonte: Câmara 
Municipal de Castelo Branco). 

2. Conclusões 

Ao longo deste artigo, demonstramos a importância que a capela de S. João poderia ter 
no panorama do património construído para a identidade do velho burgo, já que fazia 
parte, como foi referido, de um conjunto arquitectónico valorizado pelo Cruzeiro e pela 
proximidade do Paço Episcopal e jardins anexos. Aliás, a importância do conjunto não 
teria passado despercebido ao arquitecto que projectara o Jardim do Paço, pois que 
incluiu num dos painéis de azulejos, a imagem da capela com o cruzeiro (Figura 13). 

Pelos dados analisados, podemos verificar a enorme falta de interesse e sensibilidade 
por parte dos responsáveis municipais para com o património da cidade, aliado ainda à 
falta de legislação adequada.  

Por outro lado, a importância dada ao assunto, pela imprensa regional, foi nula. Não 
compreendemos como a maioria dos jornais locais da época, que se diziam defensores 
dos interesses da região, deixaram passar em claro um acontecimento de importância 
para o património local.  

Uma análise atenta, a toda a documentação, permitiu observar que a destruição da 
Capela de S. João poderia ter sido evitada, caso tivesse existido vontade política e 
entendimento das verdadeiras necessidades para a cidade.  
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Resumo 

Em 1993 a Profª Doutora Paula Godinho desafiou os seus alunos a estudarem a festa 
de São Sebastião no sul da Beira Baixa, enquanto festa de inverno. Com este objectivo 
os alunos estiveram vários dias em comunidades dos concelhos do Fundão (Lardosa) e 
Castelo Branco (Louriçal do Campo, Partida e Almaceda). Para complementar o trabalho 
anterior um dos alunos foi responsável pelo enquadramento geral da festa nos sítios 
atrás mencionados e para o efeito percorreu os concelhos de Idanha-a-Nova, Castelo 
Branco, Vila Velha de Ródão e Proença-a-Nova. 

No enquadramento referido, que designámos de Devoção e Festa a São Sebastião no 
Sul da Beira Interior – Primeira Leitura, caracterizámos, de um modo breve, a região em 
causa, o protótipo de imagem de São Sebastião e analisámos os testemunhos de culto 
identificados nas 37 comunidades inventariadas. 

Na segunda parte apresentamos, de modo compartimentado, cada uma das 37 
comunidades, nos quatro concelhos mencionados, e o modo como vivem o culto a São 
Sebastião. Abordamos deste modo a etiologia do culto, a capela, ou imagem, a festa, a 
procissão, a perpetuação, a devoção e promessas, a gastronomia associada, a 
angariação de meios e outras notas. 

Todas as 37 comunidades referenciadas neste trabalho foram visitadas nos meses de 
Novembro e Dezembro de 1992 e Janeiro de 1993. 

Abstract 

In 1993 Ph.D Paula Godinho challenged her students to study the feast of St. Sebastian 
in the south of Beira Baixa as a winter festival. With this objective the students spent 
several days in communities in the counties of Fundão (Lardosa) and Castelo Branco 
(Louriçal do Campo, Partida and Almaceda). To complement the previous work, one of 
the students was responsible for the general setting of the feast and for that purpose he 
went through the counties of Idanha-a-Nova, Castelo Branco, Vila Velha de Ródão and 
Proença-a-Nova. 

In the aforementioned framework, which we named Devotion and Feast of St. Sebastian 
in the South of Beira Interior - First Reading, briefly was characterized the region in 
question, the image prototype of St. Sebastian, and analyzed the testimonies of worship 
identified in the 37 communities surveyed. 

In the second part we present each one of the 37 communities, in the four mentioned 
counties, and the way in which they live the cult to St. Sebastian. We approach in this 
way the aetiology of worship, the chapel, or image, the feast, procession, perpetuation, 
devotion and promises, associated gastronomy, fundraising and other notes. 

All 37 communities referred to in this study were visited in November and December 
1992 and January 1993. 

Prefácio 

O texto que agora se publica, Devoção e Festa a São Sebastião no Sul da Beira Interior 
– Primeira Leitura, foi escrito em 1993. Foi um trabalho escolar para avaliação da 
disciplina de Etnologia Portuguesa I, administrada pela Profª Doutora Paula Godinho, na 
licenciatura de Antropologia da Universidade Nova de Lisboa. 

Mantém-se a redacção da altura, sem alterações, porque não voltámos posteriormente 
ao tema e não o queremos agora fazer, passados que são 26 anos. 

Era, e continua a ser, hábito da Profª Doutora Paula Godinho proporcionar aos seus 
alunos experiências pedagógicas extra, no sentido de vivenciarem o que a sala de aulas 
não consegue proporcionar. Assim, no ano de 1992/1993, vieram para a Beira Baixa um 
grupo de alunos com o objectivo de estudar a festa de São Sebastião nas comunidades 
de Lardosa (Fundão) Louriçal do Campo, Partida e Almaceda (Castelo Branco). A 
responsabilidade do autor, e a deste trabalho, seria a de enquadrar as festas referidas 
num âmbito geográfico mais vasto, neste caso nos concelhos de Idanha-a-Nova, 
Castelo Branco, Vila Velha de Ródão e Proença-a-Nova. 

Na altura chegou a haver contactos, e vontade de alguns, na publicação de uma 
brochura que integrasse os estudos das festas de São Sebastião de Lardosa, Louriçal 
do Campo, Partida e Almaceda, juntamente com o documento que agora damos a 
conhecer, o que não veio a acontecer, infelizmente. 

Entretanto, cremos que continua pertinente a sua divulgação, mesmo que amputado das 
restantes quatro perspectivas. 

Francisco Henriques  
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Introdução 

Este trabalho surge como resposta a uma proposta lançada pela Professora Dr.ª Paula 
Godinho da disciplina Etnologia Portuguesa I. 

Propôs que estudássemos a festa e mais propriamente a festa de São Sebastião no sul 
da Beira Interior. 

A festa é um tema vasto, complexo e de difícil tratamento para meros candidatos a 
antropólogos como somos. Além da riqueza da temática fui confrontado com uma 
tradição muito viva que as gentes da Beira conseguiram fazer perdurar até aos nossos 
dias. 

Duvido que, tenha conseguido trazer para o papel, a essência e a grandiosidade da 
alma destas gentes. 

Quantas vezes fui recebido, sem me conhecerem, no interior das suas casas? Depois 
era a oferta de comida, de bebida, da informação que procurava e por fim de um convite 
para regressar. 

Para “conversar” todos os lugares serviam, a casa, o quintal, a soleira da porta, o jardim 
público, o interior de um templo religioso, a taberna e a recepção foi sempre semelhante 
a de franca e total disponibilidade. 

Se não consegui trazer e deixar aqui a “aIma” destas gentes foi por incapacidade 
pessoal. Fica-me ao menos a sua lembrança. 

Valeu também para conhecer um pouco mais e melhor esta Beira. Quantas vezes 
passava à porta de uma aldeia e não ousava entrar!? Falta de tempo e outros 
condicionalismos. E quantas aldeias visitei agora pela primeira vez. Penso que, 
independentemente do tipo de análise e informação que consiga verter para o papel, 
ficou uma experiência a todos os níveis positiva. 

Autocritico-me por não ter conseguido estancar, neste trabalho, a corrente megalómana. 

O querer tudo, o querer fazer tudo. Certo que é uma grande aspiração e fica bem a 
qualquer investigador. Resta saber se o desejo de abranger a globalidade não rouba a 
qualidade do produto final. 

A partir do meio do trabalho de campo dei conta de que o produto final iria ser 
prejudicado pela demarcação, demasiado extensa, da área geográfica a estudar, tendo 
em conta, naturalmente, o factor tempo. “Ter mais olhos que barriga” como sintetiza 
muito bem um provérbio popular difundido na Beira. 

Não obstante este contratempo ao longo do trabalho tentei, em cada ocasião, por nele 
toda a minha energia e capacidade. 

Porque tive mais olhos que barriga? Primeiro, porque venho registando, desde há 
alguns anos, aspectos parcelares da cultura do sul da Beira Interior, mais propriamente 
da área geográfica agora adoptada; segundo, porque pensei inicialmente que o culto a 
São Sebastião não estivesse tão difundido nesta área. A razão terceira tem a ver com a 
importância de um levantamento extensivo para o enquadramento dos trabalhos 
desenvolvidos por outras equipas de campo (Lardosa, Louriçal do Campo, Partida e 
Almaceda). Logo, abstive-me de realizar trabalho de investigação onde os outros quatro 
grupos o fizeram. Penso que estes cinco trabalhos são passíveis de vir a possuir uma 
unidade própria. 

Naturalmente que os objectivos para este trabalho variaram consideravelmente 
mediante a perspectiva. 

A professora ao propor esta temática e esta região teve naturalmente um objectivo. Os 
alunos, obviamente, têm os seus, enquadrados nos primeiros. 

Para este trabalho os meus objectivos foram o de inventariar as manifestações festivas 
em redor de São Sebastião, independentemente da época do ano. Compreender a 
função da festa numa comunidade e por fim elaborar uma leitura pessoal desta 
festividade. 

Estou consciente de que nem todos os objectivos foram cabalmente atingidos, talvez 
nenhum deles. Ainda assim, o primeiro foi o que esteve mais próximo de o ser. Ao nível 
há sempre pequenas diferenças de comunidade para comunidade, por isso a 
importância reforçada que dou a deste tipo de registo. É possível que amanhã esta ou 
aquela manifestação não exista ou haja uma maior uniformização. O inventário é o meio 
de que dispomos para realizarmos leituras espaciais. Para mim o inventário é algo 
fundamental, apesar de haver quem defenda que está fora de moda. 

Não senti, em todas as actividades inerentes ao trabalho de campo, dificuldades. Para 
isso muito deve ter contribuído a minha experiência profissional e alguma experiência 
etnográfica adquirida. 

Não era muito o tempo que estava em cada comunidade. Logo, para obter toda a 
informação que desejava, sem cortes significativas nem inibições dos informantes, tinha 
por hábito apresentar-me, a mim e à minha acompanhante, informava do nome, morada 
e local de trabalho de ambos. Permitia e favorecia o estabelecimento dos primeiros elos 
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de identificação comuns (- Ah, mora em Vila Velha! Eu tenho lá uma sobrinha casada? 
Conhece? / - Então quem é? Onde mora?). 

A partir daqui ia-se vencendo a resistência natural inicial e após uns minutos mais 
apresentava o assunto a que vinha e, o porquê. Tenho sempre a preocupação de 
esclarecer cabalmente todas as dúvidas e interrogações que me colocam, mesmo as 
que nada tenham a ver com São Sebastião e eram a sua quase totalidade. 

Logo que pressentia o momento propício dava início à recolha de informação. 

Ao longo da entrevista o guião servia de base a incursões várias a outros domínios. 

O tempo foi a maior, e sem dúvida a mais preocupante, dificuldade que tive que vencer.  

Fazer pesquisa bibliográfica, leituras, ir ao terreno recolher elementos e transcrevê-los 
das cassetes, arrumá-los e finalmente produzir o texto final. Investigar é, em suma, 
tarefa quase incompatível com prazos como os que devo cumprir. 

Do ponto de vista financeiro não foi um trabalho barato, cassetes, pilhas, fotos e 
respectiva revelação, gasolina para as muitas centenas de quilómetros, alimentação, 
etc. 

Estou consciente que o acto de pesquisar e registar são tarefas sempre muito morosas 
e geralmente dispendiosas. 

Do ponto de vista da arrumação temporal da informação recolhida debati-me com um 
grande problema que não consegui ultrapassar. 

Os vários passados (mais ou menos recentes) surgiam sempre como uma amálgama de 
dificílima destrinça; todos pareciam projectados sobre um mesmo plano. É natural que 
isto também tenha a ver com o tipo de fenómenos observados. É que os fenómenos 
sociais não são caracterizados por uma fiel reprodução e, a existir semelhanças mantêm 
uma saudável margem de flutuação gerida pelo protagonista. A festa, mesmo que 
semelhante todos os anos tomava também aspectos particulares em cada ano. Depois, 
a maior parte das alterações introduzidas na festa não são de um modo radical. A 
alteração é geralmente introduzida com avanços e recuos. Esta realidade pode ser bem 
observada quando perguntava, por exemplo, “quando é que se deixou de fazer leilão 
das varas do andor de São Sebastião?”. A resposta era sempre difícil. Porque, a partir 
da proibição episcopal do leilão este continuou a realizar-se uns anos por entre outros 
até definitivamente se instalar a ordem episcopal que o proibia. 

Assim, pelas características dos fenómenos sociais e pela multiplicidade dos tempos 
passados é natural que se observe ou pressinta, ao longo dos vários textos, uma certa 
“confusão” entre passados mais remotos e passados mais recentes. Mas como 
quantificar em anos um “d'antes” ou “antigamente”? Pelo tipo de pesquisa (extensiva e 
não intensiva) que realizei não se tornou possível dicotomizar os passados. 

Para além dos aspectos críticos mencionados, observei, numa altura em que se tornava 
impossível refazê-lo, as grandes limitações do guião utilizado. 

O guião está muito pouco perspectivado para a vertente laica da festa. Onde está o 
profano? Os bailes? A música? O prazer? Onde está o fogo? E o fogueteiro? Elementos 
tão importantes para a qualificação da festa. Resta-me um dia refazer, a globalidade do 
trabalho. 

Para um trabalho qualitativamente superior seria imprescindível assistir à totalidade 
destas festas. Obviamente que era tarefa bem difícil para uma única pessoa. Este 
problema foi parcialmente resolvido com o estudo das comunidades mencionadas. 
Pessoalmente sou de opinião que para uma melhor caracterização seria importante 
também o estudo da festa noutras épocas do ano. 

Pessoalmente pude assistir às manifestações públicas da festa na Lardosa e à parte 
final da festa no Louriçal do Campo. 

Na parte II apresento, algumas vezes, mais do que uma versão sobre o mesmo facto. 
Isto porque me parece mais rigoroso referir as versões ouvidas que optar por qualquer 
delas. 

Ao longo dos textos mencionados não se refere, habitualmente, a ausência desta ou 
daquela prática. Assim, a ausência de menção significa a sua não observação. 

Creio estarmos perante um culto sincrético, que nada tem a ver com as lendas douradas 
que o pretende explicar. 

Segundo OLIVEIRA (1984, p.333 e ss.) o culto a São Sebastião não consta nas grandes 
devoções propostas pela igreja e pelo poder político a partir de 1640. Mesmo que 
difundido por todo o país é provável que em áreas específicas estivesse mais enraizado. 

As festas de São Sebastião, no distrito de Castelo Branco, não conseguem mobilizar a 
mesma quantidade de pessoas que os santuários marianos, nem ao nível do impacto 
conseguem com eles rivalizar (LOBO, 1984). 
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Segundo o Diccionario Geographico de Portugal (Tomo XVIII, p.45 e ss.) São Sebastião 
terá vivido em Idanha-a-Velha e, segundo a mesma obra, a capela de São Sebastião 
desta povoação terá sido a primeira a ser erguida em Portugal. 

Na capela de São Brás, em Belver (povoação pertencente ao concelho do Gavião) é 
referido a existência de várias relíquias, uma das quais “o osso de S. Sebastião, única e 
singularíssima” (FERREIRA, 1984, p.93). 

Em toda a área envolvente, à que me propus estudar, dou conta de múltiplos vestígios a 
São Sebastião. 

No caso específico da imagem de São Sebastião a tradição popular não lhe atribui um 
aparecimento especial ou lendário. Nem há uma íntima ligação a grutas, árvores e 
campos, ao invés de muitas outras imagens de santos. 

Excepto nas lendas, em que São Sebastião aparece referenciado com relativa 
abundância, na restante tradição oral local (orações, contos, poesia e provérbios etc.) 
quase não encontrei referências. As poucas encontradas são registadas na II parte 
deste trabalho. 

Registo, ao nível do canto, hinos de louvor na Lardosa, no interior da igreja, antes do 
início da missa e que as pessoas denominam de chacotas. Em Escalos de Baixo havia 
prática semelhante, desaparecida entretanto. Os hinos referidos, nesta última povoação, 
tomavam a designação de alvíssaras. 

Para a elaboração deste trabalho contei com a extraordinária colaboração de Mª Anjos 
Henriques, que além de me acompanhar em todo o trabalho de campo sempre me 
incentivou nos momentos de cansaço. 

Por último, desejo agradecer às várias dezenas de pessoas mencionadas, ou não, e que 
ao longo do trabalho prestaram a informação recolhida. 

Metodologia 

Depois da definição do objecto e do território a estudar, iniciei este trabalho por elaborar 
uma listagem, o mais completa possível, de todos os aglomerados populacionais 
existentes na área geográfica pré-determinada. 

Do inventário obtido, dividido por concelhos e freguesias, tentei saber quais os 
aglomerados que tinham recinto religioso (capela ou igreja) e posteriormente, ou em 

simultâneo, saber da existência de recinto religioso próprio de São Sebastião ou 
simplesmente de figura sacra. 

Seguidamente foi feito um levantamento bibliográfico da área e temática em questão, 
dando sempre tratamento privilegiado a São Sebastião e ao seu culto. Seguiu-se, 
naturalmente, a leitura da bibliografia seleccionada. 

Paralelamente com as actividades mencionadas, ou a mencionar, tentei realizar um 
conjunto variado de leituras recomendadas de modo a servirem de base a um corpo 
teórico, tanto quanto possível coeso e unitário, para uma percepção e manejo mais 
coerente do objecto. 

Num tempo posterior abri fichas individuais para todas os aglomerados populacionais 
que tinham capela ou imagem de São Sebastião. 

Nestas fichas individuais fui acumulando dados (bibliográficos e orais) que ia recolhendo 
(Parte 2). 

Para que no final do trabalho pudesse fazer as necessárias comparações era 
imprescindível que as temáticas e sub-temáticas tratadas não divergissem de 
comunidade para comunidade. Para isso, e não só, elaborei um guião. Testei-o e 
conclui ser inadequado. Não respondia minimamente aos objectivos exigidos (Anexo 1, 
esboço de guião 1). Elaborei, logo após, um segundo que se revelou na prática 
adaptado à realidade, respondendo às exigências do trabalho de campo (Anexo 1, 
esboço de guião 2). 

Para recolher elementos e conhecer o ponto da situação actual do culto a São 
Sebastião visitei a totalidade dos aglomerados populacionais de onde tinha recolhido 
notícia (oral ou bibliográfica) de São Sebastião. 

Por motivos profissionais, mas não só (era quando as pessoas tinham maior 
disponibilidade de tempo), as visitas realizadas eram preferencialmente aos Domingos. 

Nas povoações, geralmente, dirigia-me a grupos de pessoas (muitas das vezes 
sentadas ao sol), apresentava-me, dizia ao que vinha e começava pouco depois a 
recolher elementos. Como disse, dirigia-me preferencialmente a grupos de pessoas, 
para não ter que confirmar os dados recolhidos. Porque, logo que um dos informadores 
não fosse correcto na informação ou a desconhecesse, imediatamente, se levantava a 
voz do grupo, ou de qualquer outro indivíduo, para esclarecer ou acrescentar. Para 
economia de tempo e maior fidelidade da recolha de informação utilizei, quase sempre, 
a gravação em fita magnética. 
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Nunca, e sublinho nunca, foi manifestada recusa ou pressenti inibição das pessoas 
contactadas; depois de previamente expor o porquê da utilização do gravador e não 
somente a escrita. 

Para um escasso número de povoações não houve registo gravado por deficiências 
técnicas; ficou destruída parte da gravação realizada em Sobral do Campo e Alcafozes. 

Em breve penso refazer estas gravações. Sempre que possível visitei a capela de São 
Sebastião e fotografei a imagem. 

Numa fase posterior transcrevi o conteúdo das cassetes para papel. Arrumei o material 
e inseri-o na ficha da localidade a que dizia respeito. 

Depois, da amálgama geral (bibliografia geral e específica, problematização, colocação 
de hipóteses) surgiu o texto final. 

Na Parte 2 do trabalho, na descrição das festividades que ocorrem em cada 
comunidade, pareceu-me que seria mais razoável, por razões de exposição, a divisão 
da festa em procissão, comissão, perpetuação, etc... do que elaborar apenas texto 
corrido. Alerto, entretanto, que os parâmetros não são estanques e é possível deparar 
com informações de uma categoria arrumadas numa outra. 

Há excepção na Partida, onde já me havia deslocado, e parcialmente na Lardosa, não 
realizei trabalho de campo nas comunidades onde os restantes elementos da equipa o 
fizeram. 

Para a elaboração de uma leitura global, obrigatória num trabalho extensivo, distribui 
(num envelope selado e devidamente endereçado) a um dos elementos de cada uma 
das restantes equipas o esboço de guião utilizado (Anexo 1, esboço de guião 2) para 
que me respondessem de modo muito sucinto. Não recebi as respostas relativas a 
Louriçal do Campo e Almaceda. Logo, quase não contaram para as observações 
desenvolvidas. 

 

 

 

Parte 1 

O Sul da Beira Interior – aspectos vários 

A Beira que agora apresento posso, “grosso modo”, identificá-la como Beira Alentejana, 
pelo menos na sua metade oriental. É o campo na expressão de Orlando Ribeiro 
(RIBEIRO, 1987, p.307). 

Nesta metade as amplitudes hipsométricas não são grandes. O granito predomina a 
norte e o xisto a sul. Os cursos de água mais importantes (Erges, Aravil e Ponsul) são 
subsidiários do Tejo. Têm um carácter quase pluvial e não têm uma influência 
significativa na economia da área. Os verões são quentes e secos e os invernos 
temperados e pouco chuvosos. As amplitudes térmicas durante o ano têm um valor 
significativo. O território está coberto de montado de sobro e azinho e grandes áreas de 
olival e eucaliptal. 

Na metade ocidental a morfologia é muito irregular predominam as terras de xisto. Os 
agentes erosivos actuaram aqui de um modo muito acentuado. O rio Ocreza é o curso 
de água mais importante, corre muito encaixado e, logo assim, pouco útil para as 
actividades agrícolas. Os solos são esqueléticos e muito pobres. O clima e a 
temperatura não diferem da parte restante do território, ainda que os coeficientes de 
humidade sejam superiores. A floresta, à base de pinhal, cobre parte significativa deste 
território. 

A oliveira é uma árvore comum às duas metades e o azeite além de bem alimentar é 
“sinónimo de capital, igual a moeda” (HENRIQUES, 1992). 

Ao longo de toda a pré-história a área que corresponde a estes quatro concelhos teve, 
pela quantidade e qualidade dos vestígios encontrados, uma intensa ocupação humana. 

Os mais importantes vestígios do paleolítico estão juntos dos maiores cursos de água 
(Tejo e Ponsul). Do neolítico datam centenas de vestígios, de vária ordem (sagrada, 
funerária e habitacional), alguns com importância a nível europeu. Creio que toda esta 
região deve ter atingido, nesta época, o seu apogeu. 

Do neolítico à chegada dos romanos restam testemunhos de espaços habitacionais, 
alguns deles podem ser tidos como importantes. 

Os romanos ocuparam profusamente esta área, chegando a criar uma importante 
cidade (Civitas Igaeditoruni - Idanha-a-Velha) no seu interior. 
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Com os romanos surgiu, segundo penso, a base do modelo de exploração actual da 
terra (pelo menos para a metade oriental desta área). 

Com a Reconquista primeiro e com a Independência depois, foi criado na área 
fronteiriça uma rede relativamente apertada de castelos (Monsanto, Idanha-a-Nova, 
Idanha-a-Velha, Segura, Salvaterra do Extremo, Rosmaninhal, Castelo Brando) de modo 
a garantir a sobrevivência de um país e evitar as incursões de Espanha. 

Proença-a-Nova foi pertença da Ordem dos Hospitalários e os três concelhos restantes 
de Ordem dos Templários e posteriormente da Ordem de Cristo. 

A comunidade judaica instalou-se em toda esta área, principalmente nos dois maiores 
concelhos (Castelo Branco e Idanha-a-Nova) deixando neles intensos vestígios. 

Como do ponto de vista morfológico é uma área muito aberta (parte da região norte e 
oriental) foi palco ideal de grandes movimentações militares (guerra dos sete anos, 
invasões francesas, etc.). 

O sul de toda esta área foi servido, ao longo da história, pela excelente via de 
comunicação que foi o rio Teja, no movimento centro-periferia e vice-versa. Desciam o 
oiro, carvão, azeite, cortiça, minérios, etc. Subiam as ideias novas, os torna-viagem e o 
sal. 

O eixo Castelo Branco - Vila Velha de Ródão foi palco do movimento norte-sul e vice-
versa, protagonizado especialmente por viajantes e pela transumância. 

Na história recente, Castelo Branco, foi sempre o mais importante centro de decisões e 
mesmo símbolo do poder, toda esta região gravitava em seu torno. 

Nos modos de ser, de estar e na filosofia da vida podem-se encontrar diferenças com 
alguma importância entre a região oriental e ocidental. 

A actividade base de toda esta região era e é a agricultura. 

A propriedade é pequena e murada em toda a metade ocidental, grande e aberta em 
toda a região oriental. Mas tanto de um lado como do outro, a pobreza é semelhante, 
uns apenas por terem umas courelas de onde sobrevivem. Os restantes por estarem 
dependentes dos grandes proprietários rurais. 

A crise que grassou na actividade agrícola e a falta de perspectivas empurrou esta 
gente (sobretudo jovens) para a emigração. 

A metade ocidental da área em causa reconverteu, há algumas dezenas de anos, parte 
significativa da sua actividade agrícola para o sector florestal. A metade oriental continua 
virada, essencialmente, para o sector agro-pastoril. É também aquela que possui 
melhores potencialidades para estas actividades e nos anos mais recentes está sendo 
perspectivada para a actividade turística e cinegética. 

De toda esta área o único pólo industrial digno desse nome, centra-se no eixo Vila Velha 
de Ródão-Castelo Branco-Alcains. Sendo o de Castelo Branco o único com vitalidade. 

Por isso, Castelo Branco está a atrair a pouca gente nova que se criou nas aldeias. 
Tornando-se uma cidade cada vez maior, à custa das aldeias destes quatro concelhos. 

As práticas industriais tradicionais (cardação, fiação, tecelagem, chapelaria e serração) 
entraram em colapso total. 

Todas as comunidades possuem festa (excepto os aglomerados populacionais muito 
pequenos que aceitam como sua a mais importante festa da freguesia) ou mesmo várias 
durante o ano. Há sempre uma festa que sobressai das restantes que corresponde, 
quase sempre, à do padroeiro da freguesia festejado entre meados de Maio e fins de 
Setembro seguinte. 

As festas que, geralmente, conseguem mobilizar as gentes de uma área maior, não 
respeitando os limites administrativos, são as romarias dedicadas a uma qualquer 
Senhora. As suas capelas são sempre fora do aglomerado populacional, em pleno 
campo, e as mais importantes são a Senhora do Almurtão (Idanha-a-Nova), Senhora da 
Orada (São Vicente da Beira), Senhora de Mércules (Castelo Branco) e a festa de Santa 
Cruz (Monsanto), existindo muitas outras secundárias. 

De realçar que estas romarias se localizam a norte do paralelo de Castelo Branco e na 
região oriental da área em estudo. 

Não é fácil caracterizar, mesmo em traços gerais, o homem do sul da Beira Interior. 
Naturalmente que na sua essência não foge ao padrão do “homem português”. Se me 
fosse pedido para o definir em meia dúzia de palavras caracterizá-lo-ia como folião, 
extrovertido, religioso, amante do prazer físico, crente no sobrenatural e trabalhador. 

Do ponto de vista administrativo, esta área compreende quatro concelhos (Castelo 
Branco, Idanha-a-Nova, Proença-a-Nova e Vila Velha de Ródão) do sul do distrito de 
Castelo Branco (Fig. 1). 
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Figura 1. 1 – O distrito de Castelo Branco no contexto nacional; 2 – Malha concelhia do distrito de Castelo 
Branco; 3 – Os quatro concelhos objecto de estudo. 

Como verificamos no quadro I, no que concerne à classificação, temos três municípios 
rurais e um único urbano (Castelo Branco). 

Relativamente à área temos dois grandes concelhos (Castelo Branco e Idanha-a-Nova) 
com vinte e cinco freguesias e dezassete freguesias, respectivamente, que lhes 
conferem no ranking nacional o terceiro e quarto lugar em extensão e dois pequenos 
concelhos (Proença-a-Nova e Vila Velha de Ródão com seis e quatro freguesias, 
respectivamente). 

Quadro I Território e organização administrativa 

Conselhos 
Classificação do 

Município 

Área 

Km2 

Densidade populacional 

1981 1991 
 

Número de 
freguesias 

Castelo Branco U1 1440 38.1 37.6 25 

Idanha-a-Nova R2 1414 11.4 10 17 

Proença-a-Nova R3 395 30.3 27 6 

Vila Velha de 
Ródão 

R3 328 17.1 14.9 4 

Chave: U1 – urbano; R2 – rural 2ª ordem; R3 – rural 3ª ordem 

Quadro II Evolução da população concelhia de 1911 a 1991 

Concelhos 1911 1930 1950 1970 1981 1991 

Castelo Branco 41887 50848 62496 54435 55049 54194 

Idanha-a-Nova 26853 27952 32923 20580 15904 14188 

Proença-a-Nova 13384 15416 18384 13825 11925 10671 

Vila Velha de 
Ródão 

7877 8824 9263 6695 5456 4899 

Através do quadro II podemo-nos aperceber da evolução da população ao longo do 
século XX, nos quatro concelhos mencionados. O que sobressai imediatamente é um 
crescimento permanente da população, nestes quatro concelhos, desde o início do 
século XX até à década de 50. A partir do meio do século XX assistiu-se a um 
movimento inverso. A população diminui de uma forma contínua em todos os quatro 
concelhos. Esta descida foi de forma mais marcante no período 1950 - 1970 e a partir 
dos anos 70 de modo menos acentuado. 

Chamo a atenção para os casos específicos de Idanha-a-Nova e Vila Velha de Ródão 
que da década de 50 até à de 90 perderam cerca de 50% da população. 

 

 



DEVOÇÃO E FESTA A SÃO SEBASTIÃO NO SUL DA BEIRA INTERIOR: PRIMEIRA LEITURA 
Francisco Henriques 

 AÇAFA On Line, nº 12 (2017-2018)           Associação de Estudos do Alto Tejo           www.altotejo.org  140 

Quadro III Percentagem (sobre o total) de indivíduos com idade igual ou superior a 65 anos 

Concelhos 1911 1930 1950 1960 1970 1981 

Castelo Branco 5.41 6.30 7.20 9.50 14 16.64 

Idanha-a-Nova 4.50 5.53 8.10 13.60 18 29.12 

Proença-a-
Nova 

6.14 7.29 7.90 10 14 19.93 

Vila Velha de 
Ródão 

5.92 7.17 10.02 13 20 25.74 

No quadro III apresento a percentagem de indivíduos com idade igual ou superior a 65 
anos (sobre o total de indivíduos). 

Não pude elaborar a coluna relativa a 1991 por inacessibilidade aos dados. 

Podemos verificar que ao longo do século, e em todos os concelhos, a percentagem de 
indivíduos com 65 ou mais anos foi sempre crescente. 

Estou certo que os números para 1991 mantêm a tendência verificada (aumento 
crescente de idosos). 

Creio que para Idanha-a-Nova este valor deve ter subido para cifra superior a 33%. 

Quadro IV Evolução do índice de envelhecimento ao longo do século XX (superior a 65 anos) 

Concelhos 
1911 1930 1950 1960 1970 1981 

Castelo Branco 26.38 19.50 24.50 36.50 59 87.70 

Idanha-a-Nova 11.57 17.17 26.90 53.70 95.20 194.80 

Proença-a-
Nova 

18.07 21.89 21.40 36.10 46.20 99.50 

Vila Velha de 
Ródão 

18.27 23.95 39.30 58.20 117 160.10 

Relativamente ao índice de envelhecimento (quadro IV) podemos verificar a tendência, 
sempre crescente, dos concelhos de Idanha-a-Nova, Proença-a-Nova e Vila Velha de 

Ródão, a partir de 1911. Ao passo que esta tendência se começou a manifestar em 
Castelo Branco depois da década de 30. 

Chamo a atenção para os números de Idanha-a-Nova e Vila Velha de Ródão relativos a 
1911 e 1981. Por falta de informação no pude trabalhar os índices para o ano de 1991. 

Pirâmides etárias do concelho de Idanha-a-Nova de 1911 e 1981 

 

Elaborei as pirâmides etárias para os quatro concelhos relativas aos anos de 1911 e 
1981. No final e devido à sua semelhança de configuração optei por inserir apenas as 
pirâmides de Idanha-a-Nova. 

Pela observação podemos verificar que a pirâmide de 1911 é típica de uma sociedade 
do antigo regime, onde a natalidade e mortalidade são muito elevadas. A de 1981 é uma 
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pirâmide típica de um país desenvolvido. Aqui os índices de natalidade e mortalidade 
são muito baixos. 

Quanto aos modelos de povoamento existentes nesta área temos: na parte mais 
ocidental (todo o concelho de Proença-a-Nova, as freguesias de Fratel e Vila Velha de 
Ródão do concelho de Ródão e as freguesias de Santo André das Tojeiras e Sarzedas 
do concelho de Castelo Branco), um grande número de pequenos aglomerados 
populacionais relativamente próximos uns dos outros; a parte mais oriental possui um 
povoamento mais concentrado, com povoações de maior tamanho e mais separadas 
entre si que o modelo anterior. 

Toda a população desta área está muito envelhecida especialmente a da parte oriental. 

A tendência geral da área consiste na emigração das pessoas do campo para a sede do 
concelho e especialmente do campo e da sede do concelho para a cidade de Castelo 
Branco, único grande pólo industrial da região. 

Imagem de São Sebastião 

Ao longo do trabalho de campo pude observar muitas imagens de São Sebastião de 
épocas e estilos diversos. A elas não prestarei atenção especial. Porque todas elas são 
muito semelhantes e diferentes entre si. Não deixo de destacar o detalhe artístico que 
possui a figura existente em Idanha-a-Nova, a mais bela de São Sebastião desta região 
que bem contrasta com a imagem, possivelmente renascentista, de Louriçal do Campo. 

Em termos descritivos prefiro mencionar os aspectos comuns. Assim, ao nível do 
tamanho é geralmente uma imagem que não atinge grande altura. Sendo mesmo 
algumas delas muito pequenas (Louriçal do Campo). O padre local qualifica-a de 
imagem de oratório. Sou de opinião que o seu tamanho tem mais a ver com a época da 
sua feitura. 

É uma figura seminua, das poucas que a igreja católica venera. Cobrem-lhe os genitais 
uns calções (figuras mais antiga) ou uma tanga. Está traspassada por um conjunto de 
setas (cravos) cujo número, nos casos observados, varia entre as cinco e sete. 

Uma fita (banda) vermelha atravessa diagonalmente a imagem. Esta fita nem sempre 
está sobre o santo. Em Segura esta fita era de cor rosa (ANDRADE, 1949, p.155). 
Desconheço razão para o facto. Nesta região é o único que possuía fita desta cor. 

A imagem representa um adulto muito jovem, com o rosto quase alheio ao sofrimento 
que está vivendo, apresentando mesmo, algumas vezes, um fácies de alegria. 

O posicionamento do tronco também não condiz com o sofrimento. 

As figuras estão amarradas a um tronco que está na sua parte posterior. As mãos, ou 
uma delas, estão, muitas vezes, livres dessas amarras. 

Em algumas das figuras a imagem de guerreiro é complementada pela presença de 
elmo na cabeça ou no chão e lança e escudo, no solo. 

Para terminar, chamo a atenção especial para a imagem exuberante, quase 
exibicionista, da figura de São Sebastião existente em Sobral do Campo. A sua face faz-
me lembrar Sebastião José Carvalho e Melo (Marquês de Pombal). 

Testemunhos públicos de São Sebastião 

Início a análise com a inventariação dos testemunhos públicos (imagens, capelas e 
notícias históricas de capelas ou imagens) de São Sebastião existentes nos concelhos 
que me propus estudar. 

Inventariei trinta e sete imagens (públicas) distribuídas por outros tantos aglomerados 
populacionais (figura 2). Na observação, superficial, da figura 2 deparamos com uma 
maior concentração de imagens nas áreas norte dos concelhos de Castelo Branco e 
Idanha-a-Nova. Quase que podíamos traçar um arco tendo como limites Almaceda, 
Salgueiro do Campo, Escalos de Baixo, Mata, Idanha-a-Nova, Alcafozes e Penha 
Garcia, a norte do qual se verifica uma maior concentração de imagens. A sul do 
mesmo, em área muito superior, o número de imagens é francamente inferior, além da 
sua grande dispersão. 

Seria importante alargar, numa primeira fase, o levantamento efectuado, para norte dos 
concelhos de Castelo Branco e Idanha-a-Nova para verificar a manutenção, ou não, do 
fenómeno de concentração observado. Para isso havia que alargar a observação para 
os concelhos do Fundão e Penamacor e outros caso fosse necessário. Depois, julgo 
que seria de grande utilidade alargar o território da observação à região vizinha de 
Espanha de modo a poder verificar, ou talvez não, a manutenção dos modelos de 
distribuição e de outras características identificadas. O alargamento além-fronteiras 
poderia fornecer bons elementos para o conhecimento das causas gerais de culto a São 
Sebastião, numa perspectiva histórica.  

Uma das causas possíveis para uma tão forte concentração do culto de São Sebastião a 
norte de Castelo Branco, mais propriamente no interior do arco proposto, penso que 
esteja ligada com causas demográficas. 
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Quadro 1 Comunidades com culto ou vestígios de culto a São Sebastião 

Concelho de Castelo Branco Concelho de Idanha-a-Nova 

Alcains Alcafozes 

Almaceda Aldeia Santa Margarida 

Benquerenças Idanha-a-Nova 

Castelo Branco  Idanha-a-Velha 

Escalos de Baixo Medelim 

Escalos de Cima Monsanto 

Freixial do Campo Penha Garcia 

Lardosa Proença-a-Velha 

Louriçal do Campo Salvaterra do Extremo 

Lousa São Miguel de Acha 

Mata Segura 

Partida Rosmaninhal 

Póvoa Rio de Moinhos Zebreira 

Salgueiro do Campo  

São Vicente da Beira  

Sarzedas  

Sobral do Campo  

Tinalhas  

  

Concelho de Proença-a-Nova Concelho de Vila Velha de Ródão 

Lameira de Ordem Fratel 

Proença-a-Nova Sarnadas de Ródão 

Sobreira Formosa Vila Velha de Ródão 

 
Figura 2. Aglomerados populacionais com fortes testemunhos de São Sebastião. 

Pela observação da figura 2 podemos verificar que o culto a São Sebastião se instala 
em povoações bem estruturadas, com tamanho e número de pessoas razoável, mesmo 
no exterior do arco referido. Alguns destes lugares chegaram mesmo a ser sedes de 
concelho até às reformas administrativas do século XIX. 

Tivemos oportunidade de observar, grosso modo, quão distinto é o povoamento da 
região ocidental, da área em estudo, da região oriental. O povoamento na primeira área 
(ver anexo 1), que compreende todo o concelho de Proença-a-Nova, as freguesias de 
Fratel e V.V. de Ródão do concelho de Vila Velha de Ródão e as freguesias de 
Sarzedas e de Santo André das Tojeiras do concelho de Castelo Branco, é 
caracterizado por uma dispersão acentuada do povoamento. As aldeias são em grande 
número, de reduzidas dimensões e com poucas pessoas em cada uma. A área oriental 
é caracterizada por escasso número de aglomerados populacionais, quase todos eles 
bem estruturados, de tamanho razoável e com um número de habitantes que chegou a 
ser elevado. 
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Os principais aglomerados populacionais agora existentes a norte de Castelo Branco e 
de Idanha-a-Nova, parecem corresponder a povoações que desde os séculos XV-XVI 
possuem tamanho razoável, para a época e para a área, além de estarem munidas de 
estruturas sociopolíticas suficientemente estáveis. 

A sul do arco referido todas as povoações que obedecem às características anteriores 
têm, ou tiveram, culto a São Sebastião. 

Ao longo do trabalho inventariei vinte e cinco capelas cujo orago é São Sebastião. 

Dos vinte e cinco recintos de culto inventariados seis encontram-se completamente 
destruídos. A dois destes monumentos apenas encontrei referências bibliográficas 
(Castelo Branco e Alcains). Os restantes perduram na memória da população local 
(Penha Garcia, Proença-a-Velha, Tinalhas e Vila Velha de Ródão). Resta-nos dezanove 
capelas erguidas a São Sebastião. 

Destes monumentos três não estão ocupados pela figura sacra: ou porque a capela se 
transformou em museu (Idanha-a-Velha), ou porque está algumas centenas de metros 
fora da povoação e a população receia o roubo da imagem (Sarzedas), ou por a capela 
necessitar de obras (Aldeia Santa Margarida). 

O costume, de velar o morto fora da sua residência chegou às nossas aldeias. Das 
obras prometidas, pelas Juntas de Freguesias ou por uma qualquer comissão de 
melhoramentos, nunca estão excluídos um centro de dia e uma capela mortuária. Para 
este fim deparamos com um reaproveitamento da capela de São Sebastião. São muitos 
os locais (Fratel, Freixial do Campo, Lousa, Partida, Póvoa Rio de Moinhos, Proença-a-
Nova, Sobreira Formosa) que optaram por adaptar este recinto religioso a capela 
mortuária. 

Creio que este tipo de reaproveitamento tem a ver com a introdução de novos valores, 
como a desdomesticação da morte, que a cidade vai introduzindo na comunidade rural. 
Assim a capela de São Sebastião torna-se um lugar ideal. Primeiro por ser um culto que 
em muitas comunidades está pouco activo. Depois, a localização da capela ao nível da 
rede urbana, quase sempre na sua margem (tentativa consumada de afastar, cada vez 
mais, a morte do pé da porta). Do ponto de vista financeiro também se torna menos 
oneroso adaptar uma capela existente do que construir uma de raiz. Paralelamente, e 
não menos importante, há que ter em conta a sacralidade do lugar e uma capela é um 
lugar sagrado por excelência. A comunidade consegue conciliar ambas as funções da 
capela. 

Quadro 2 Listagem das capelas a São Sebastião existentes, ou destruídas, nos concelhos de Castelo 
Branco, Idanha-a-Nova, Proença-a-Nova e Vila Velha de Rodão 

Concelho de Castelo Branco Concelho de Idanha-a-Nova 

Alcains Aldeia Santa Margarida 

Castelo Branco Idanha-a-Velha 

Escalos de Baixo Medelim 

Lardosa Monsanto 

Louriçal do Campo Penha Garcia 

Lousa Proença-a-Velha 

Partida São Miguel de Acha 

Póvoa Rio de Moinhos Segura 

Salgueiro do Campo Zebreira 

São Vicente da Beira  

Sarzedas  

Tinalhas  

  

Concelho de Proença-a-Nova Concelho de Vila Velha de Ródão 

Proença-a-Nova Fratel 

Sobreira Formosa Vila Velha de Ródão 

Ao longo do trabalho conheci a localização de quase todas as capelas do Mártir Santo, 
mesmo das destruídas. Digo quase todas porque não consegui conhecer a de Alcains. 
Posso adiantar que não tive conhecimento de capelas afastadas dos aglomerados 
populacionais. 

A capela de São Sebastião estaria, à altura da sua construção, no limite urbanizado da 
povoação, ou muito perto dele e sempre ao lado de uma importante via de 
comunicação. Este facto é verificável em muitíssimas situações (V.V. Ródão, Sobral do 
Campo, Lardosa, Segura, Proença-a-Nova, Fratel, Aldeia de Santa Margarida, etc. etc.). 
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Noutros casos a capela foi engolida pela malha urbana (Zebreira, Sobreira Formosa, 
Salgueiro do Campo, Póvoa Rio de Moinhos etc.). 

Porquê implantar todas as capelas a São Sebastião no aro envolvente das povoações e 
sempre ao lado de uma importante via de comunicação? 

Vejamos o que diz ESPÍRITO SANTO (1988) na pág. 179 “As suas capelas encontram-
se geralmente (as que encontrámos estão todas) à entrada das povoações, talvez por 
ele ser invocado contra a peste, talvez (porque é «santo máximo») como sinal de 
reconhecimento para os transeuntes iniciados em certos segredos. O culto português do 
santo aponta para uma religião criptojudaica”. 

Creio também que uma das principais razões pode estar relacionada com a função 
protectora de São Sebastião. Punham-no à entrada da povoação para servir de 
sentinela, para guardar a povoação da fome, da peste (doença) e da guerra que para a 
época da implantação da capela, naquele lugar, eram os três mais importantes inimigos 
da longevidade humana. Assim, a capela à entrada da povoação e à beira de uma 
importante via protegia a comunidade do mal que se preparava para entrar, esconjurava 
o mal à entrada. Era como que uma primeira muralha protectora da comunidade. Estava 
por isso fora de muros, em comunidades amuralhadas (Castelo Branco, Idanha-a-Velha, 
Penha Garcia, Monsanto, etc.). 

A figura 3 informa-nos, de um modo rápido, dos locais onde São Sebastião está em 
igreja ou em capela, quase sempre na sua. Há excepções, como em Rosmaninhal que 
está na capela da Misericórdia e em Penha Garcia que está na capela do Espírito Santo. 

O santo em questão pertence de raiz à igreja matriz (Mata, Benquerenças, Sarnadas de 
Ródão, Almaceda) ou foi para lá levado por ruína da sua capela. Nem sempre o santo 
está exposto na nave ou no altar-mor (Proença-a-Velha, Castelo Branco). Uma figura 
não exposta é geralmente, uma figura não cultuada. 

Na área desta intervenção e ao nível da denominação preferencial duas únicas 
povoações designam São Sebastião pelo seu próprio nome (Medelim e Proença-a-
Nova). Em todos os outros locais surge a designação preferencial de Mártir Santo 
Bendito (Alcafozes, Lousa, Mata); de Mártir Santo (Escalos de Baixo, Escalos de Cima e 
Aldeia de Santa Margarida); de Mártir São Sebastião que é de longe a designação mais 
difundida (Alcains, Almaceda, Benquerenças, Fratel, Freixial do Campo, Partida, Póvoa 
Rio de Moinhos, Salgueiro do Campo, São Miguel de Acha, São Vicente da Beira, 
Sarnadas de Ródão, Sarzedas, Sobreira Formosa, Tinalhas e Zebreira). Em muitas 
ocasiões ouvimos unicamente a designação de Mártir. 

Moisés Espírito Santo é de opinião que a substituição do nome por um circunlóquio 
significa a proibição de pronunciar o nome próprio “...por ele indicar a própria essência 
de Deus” (ESPÍRITO SANTO, 1988, p.112). 

Figura 3. Locais onde se encontra a imagem de São Sebastião. 0  Igreja ● Capela 

Festa 

Como podemos ver na figura 4 a maior densidade de festas existentes no norte dos 
concelhos de Castelo Branco e Idanha-a-Nova corresponde a uma maior densidade de 
vestígios públicos de São Sebastião. 

Presentemente, em toda a área sul e oeste da intervenção, existe apenas festa em 
Sobreira Formosa e Sarnadas de Ródão. 

De uma leitura simples e rápida do quadro 3 concluímos que 50% das festas 
inventariadas se realizam em Janeiro; 25% em Agosto e os restantes 25% distribuem-se 
pelos meses de Fevereiro (duas), Maio (uma) e Setembro (quatro). 
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Quadro 3 Distribuição das festas de São Sebastião pelos meses da sua realização 

Janeiro Fevereiro Maio 

Alcafozes (1) Freixial do Campo Lardosa 

Alcains São Vicente da Beira  

Almaceda * Festas que já não se realizam.  

Lardosa (1) Originalmente em Fevereiro.  

Louriçal do Campo   

Medelim *   

Partida   

Proença-a-Nova *   

Salgueiro do Campo   

São Miguel de Acha   

Segura   

Sobreira Formosa   

Sarzedas * (6)    

Zebreira   

Agosto Setembro  

Aldeia Santa Margarida Escalos de Cima *  

Escalos de Baixo (2) Monsanto  

Idanha-a-Velha * Sarnadas de Ródão  

Lousa * (3) Tinalhas  

Mata (4) (2) Originalmente em Maio.  

Póvoa Rio de Moinhos (5) (3) Originalmente em Setembro. (5) Originalmente em Outubro. 

Sobral do Campo (4) Originalmente em Setembro. (6) Originalmente em Setembro. 

  

 

Figura 4. Distribuição das festas de São Sebastião ao longo do ano 

 

Entretanto, ao longo das últimas décadas houve alterações nas datas originais da festa. 

Assim, a festa de São Sebastião de Alcafozes, que se realizava em Fevereiro passou a 
realizar-se em Janeiro. A dos Escalos de Baixo transferiram-na de Maio para Agosto. As 
festas de Mata e Lousa transferiram nas de Setembro para Agosto. A festa de Sarzedas 
foi transferida de Setembro para Janeiro. Por último, a festa da Póvoa Rio de Moinhos 
foi transferida de Outubro para Agosto. 

De significativo o que podemos observar nestas alterações é a transferência de festas 
para o mês de Agosto (Escalos de Baixo, Lousa, Mata e Póvoa Rio de Moinhos), devido 
à presença de maior número de sujeitos na comunidade. 
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Numa escala menor deparamos com outras alterações nas datas originais das festas e, 
desta vez, atingindo um número bem superior. Estas alterações atingem as festividades 
que se realizavam no dia de São Sebastião e foram transferidas para o fim-de-semana 
anterior ou posterior ao dia 20 de Janeiro, quando a data não coincide com um fim-de-
semana. 

Creio que estas alterações visam essencialmente dois objectivos. O primeiro tem a ver 
com uma maior participação das pessoas. O segundo está directamente relacionado 
com o primeiro, visa a perpetuação da própria festa, porque ela só existe, naturalmente, 
enquanto houver participação popular. 

É sobejamente conhecido que uma festa ao fim de semana, quando as pessoas não 
estão ocupadas na sua actividade profissional, tem probabilidade de uma maior adesão 
popular que nos restantes dias da semana. 

A sociedade contemporânea reduziu o número de festividades e concentrou-as em dias 
e épocas bem definidas. Salvo se o motivo ou figura possui impacto e dinamismo 
suficiente para mobilizar as gentes para qualquer outro dia da semana ou época do ano. 

Na região Norte/Oriental, onde o tipo de povoamento é diferente da região Ocidental, é 
observável a profusão de manifestações em torno de São Sebastião. 

Pela observação e análise das figuras 2 e 3 podemos concluir que São Sebastião, e a 
respectiva festa, se instalou apenas em aglomerados populacionais com alguma 
dimensão (sedes de concelho actuais ou do passado e sedes de freguesia). 

A festa aparece assim emergir e manter-se enquanto o grupo social tiver energia 
suficiente para a produzir. Creio ser esta uma das principais razões para explicar o tipo 
de distribuição da festa de São Sebastião. 

As festas de São Sebastião realizadas no Inverno parecem ser festas mais voltadas 
para a própria comunidade. Ainda que algumas delas tenham tido uma vertente de 
extroversão, catalisadoras de comunidades vizinhas muito próximas (Louriçal do 
Campo, Sobreira Formosa, etc.), a sua grande maioria revê-se na introversão como me 
diz o meu informante de Lardosa “A festa de Janeiro é uma festa mais íntima”. 

Em resumo, para a criação e manutenção de uma festa é imprescindível que haja um 
número suficiente e relativamente concentrado de indivíduos na “flor da iddade”. 

Para a manutenção da festa de São Sebastião foram utilizados dois artifícios. O primeiro 
foi a junção da festividade em causa com uma outra, de modo a criar uma maior 

dinâmica social. O segundo foi a transferência da data para dias ou épocas do ano mais 
propícias. 

Lugar físico da festa 

As actividades ligadas à festa de São Sebastião são, na maioria das localidades, 
preferencialmente na área adjacente à capela ou igreja matriz, conforme a imagem se 
encontra num ou noutro local. 

As capelas têm, na sua maioria, um espaço envolvente apropriado para o 
desenvolvimento das actividades festivas, que muitas vezes não é mais que a via que 
lhe passa à porta, uma bifurcação de ruas, etc. Quando este espaço não existe, ou é 
exíguo, a figura vai para a matriz (não sendo esta a única razão) à porta da qual a festa 
se realiza. Quando o santo está na igreja a festa desenvolve-se no adro, mesmo que as 
outras festas se realizem noutro lugar (Sobral do Campo). 

Recentemente algumas associações de festas, de melhoramentos ou juntas de 
freguesias construíram recintos apropriados para actividades festivas (Tinalhas, 
Sarnadas de Ródão, etc.). 

A área envolvente do recinto religioso é o local referencial por excelência, com a 
realização da procissão, lançamento de foguetes, latada, fogo-de-artifício, etc., mas a 
festa, do ponto de vista espacial, acabam por abarcar toda a povoação. A festa acaba 
por realizar-se em toda a aldeia; e toda a aldeia, de um modo ou de outro, está 
envolvida (festeiros, mordomos, licitador num lance do leilão, cumprimento de um voto, 
participação na missa, na procissão ou no arraial, doador de dinheiro ou bem, etc.). 

É certo que um conjunto de indivíduos se encarrega de movimentar a máquina, de 
mobilizar e condensar as energias, no fundo a festa é de uma à outra ponta da 
povoação e de todos os habitantes. 

Jogo do galo 

Associada à festa do Mártir Santo surge um jogo que mais pela sua curiosidade e 
importância, do que pela sua difusão, vale a pena referir - é o jogo do galo. 

Das vinte e oito localidades inventariadas com manifestações festivas a São Sebastião, 
apenas em quatro há referências ao jogo do galo [Louriçal do Campo (DIAS, 1966), 
Segura (ANDRADE, 1949), Tinalhas e Zebreira]. Actualmente é possível observá-lo em 
Segura ligado ao culto de Santa Marina. Os autores e os informantes que o conheceram 
são unânimes em reconhece-lo como “bárbaro” o que terá apressado o seu 
desaparecimento. 
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Curiosa foi a tentativa fracassada de substituição do galo, operada em Tinalhas, por 
uma laranja pendurada. 

Além da parte lúdica do jogo1, nos tempos mais recentes era utilizado para angariação 
de fundos para a festa. O galo não era leiloado, mas cada pedra ou conjunto de pedras 
arremessadas custava dinheiro. 

O galo passaria a ser propriedade de quem o matasse. 

Aqui chegado gostaria de apresentar duas interpretações para o jogo do galo. A primeira 
tem a ver com a analogia entre o martírio sofrido por São Sebastião e o do galo, em 
ambos os casos doloroso, penoso e até à morte. 

A segunda tem a ver com a morte do galo tida como sacrifício ritual de um animal 
“sagrado”. O galo nesta circunstância seria como que o portador de uma energia vital 
passível de ser captada pela comunidade. 

Mata-se o animal para que a sua energia vital possa passar, ser utilizada e difundida 
pela comunidade com o objectivo de lidar com o sobrenatural. 

Além do galo, o porco é outro animal associado ao culto de São Sebastião. Assim temos 
o o galo vinculado ao céu, porque voa, e o porco vinculado com a terra. 

Lendas 

Há locais, no Sul da Beira, que justificam a capela de São Sebastião com uma lenda 
etiológica, na qual a figura deste santo surge como protagonista, com funções de 
protector. 

Desta lenda há duas variantes. A primeira tem a ver com o afastamento ou destruição 
de uma nuvem de gafanhotos, tão grande e densa que encobria o sol, que invadiu os 
termos agrícolas da povoação [Aldeia de Santa Margarida, Lardosa, Tinalhas (MOURA, 
1992, p.17, 25, 32)]. 

A segunda versão relata-nos a intervenção do Mártir São Sebastião que quando 
solicitado pela população afastou milagrosamente o exército napoleónico da aldeia de 
Escalos de Baixo (DIAS, 1966, p.31-34). 

                                                      
1 Outrora, no Louriçal do Campo, eram somente os pastores que arremessavam pedras. Estou certo que 
eram também os mais hábeis da população, até por exigências profissionais. 

Da acção milagrosa de São Sebastião resultou, fruto de promessa ao santo, a 
construção de uma capela (Lardosa). Esta capela foi construída no lugar onde os 
gafanhotos que destruíam as culturas da povoação vieram morrer. 

Nos outros locais a promessa foi cumprida através do voto de uma festa anual (Aldeia 
Santa Margarida, onde os gafanhotos se vieram colar à capela para morrer ou Tinalhas 
e Escalos de Baixo) que até pode ser “fora de tempo” (Aldeia Santa Margarida). 

As lendas que justificam a construção da capela ou da festa do Mártir não se confinam 
aos limites geográficos da área em questão. 

Do ponto de vista lendário a protecção de São Sebastião pode alargar-se ao 
impedimento da propagação de epidemias [Janeiras de Cima (MOURA, 1992, p.25)]. 

Podemos ver assim São Sebastião como figura protectora contra a guerra, contra a 
fome (lendas que envolvam gafanhotos) e contra a peste (epidemias). 

Lendas semelhantes às recolhidas para São Sebastião, só que com outros santos como 
protagonistas, são conhecidas para o Sul da Beira Interior (Lousa, Senhora dos Altos 
Céus; Alcains, Nossa Senhora e São Pedro). 

Segundo ESPÍRITO SANTO (1988, p.81) os gafanhotos não representam, no sul da 
Beira Interior, preocupações reais da população residente “...A nuvem de gafanhotos é 
uma ameaça de que Yaveh lança permanentemente pela boca do profeta em razão do 
não cumprimento da promessa.” Os “«gafalhotos» hebraicos e beirões devem entender-
se como em sentido figurado.” 

“Vê-se que a ameaça dos «gafalhotos» se refere a vários perigos: julgamento divino e 
fim do mundo, fome, invasão inimiga, desonra, abandono…”. 

Música, foguetes e vinho 

Ao falar-se de festa tem-se que falar, obrigatoriamente, nos elementos que tornam uma 
manifestação festiva em festa rija. Mas tanto hoje, como ontem, estes elementos 
interaccionam-se e variam. 

Um dos principais elementos que caracterizavam e caracterizam qualitativamente uma 
festa é a presença de pessoas. 

A adesão popular é indispensável. Que valia ter três bandas, fogo de artifício ou outras 
atracções sem a participação da restante aldeia ou das povoações do seu aro? 
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Para uma forte participação da população deveria ter a festa chamariz, atracções, senão 
não passaria de um simples convívio. 

A música, para esta apreciação, é um elemento imprescindível. Festa sem música não 
era festa. A música era uma banda da região que além da comida e bebida oferecida 
pela comissão, que os contratava, ou restante população, recebia um valor monetário 
pouco significativo e muitas vezes quase simbólico. Uma festa forte chegava a ter três 
bandas de música e bombos, que além de colaborarem na procissão a tocar, alegravam 
o arraial, muitas vezes ao desafio entre si. Mais recentemente as bandas colaboram 
unicamente na procissão sendo o arraial abrilhantado por aparelhagens e mais 
recentemente por conjuntos de música ligeira que podem, ou não, acompanhar artistas 
populares. É o excesso de ruído. É a êxtase para os ouvidos. 

Outro elemento muito importante é o fogo. Aqui fogo são os foguetes, a latada (fogo 
preso, fogo de artifício) o castelo. Quantas vezes ouvimos dizer aos nossos informantes 
em tom de lamento, ou de comparação, a expressão “nem fogo havia” ou “depois é que 
começou a haver fogo”. 

Muitas vezes é com o fogo que se assinala e transmite à restante população o 
andamento da festa (início e fim da missa, saída da procissão, passagem da procissão 
em determinado lugar, etc.) e a chegada esperada de qualquer elemento importante. 

O fogo marcava a diferença dos outros dias. Sacudia a pacatez da aldeia. O tracejado 
do fogo na noite, o estrondo, a dança de cores, o medo das crianças e mulheres, a 
corrida da rapaziada a apanhar as canas, o espanto dos homens eram motivos, mais 
que suficientes, para um êxtase colectivo. 

O fogo era, como dissemos, um dos elementos de comparação mais importantes. Com 
ele avalia-se a festa deste ano e compara-se com a do ano passado e com, as restantes 
deste ano. À vontade dos festeiros os foguetes deviam dar um estrondo mais seco e 
maior em cada festa e em cada ano, que os da aldeia vizinha, sua rival. Porque era 
importante que o fogo se ouvisse, e bem, nas comunidades vizinhas. Uma festa cujos 
foguetes não se fizessem ouvir em todo o redor algumas léguas nem era festa nem era 
nada. 

O fogo e a música em qualidade e quantidade eram os verdadeiros sinais da riqueza da 
festa e da própria aldeia. 

Uma comunidade também se revia no fogo e na música da festa que apresentava, aos 
seus e aos visitantes. 

Não pode haver festas sem vinho. O excesso de álcool, pelo menos publicamente, é um 
privilégio dos homens. Bebe-se muito. Exagera-se. O vinho, independentemente da 
origem (comprado, oferecido) não pode faltar. “Antes cair um santo do altar abaixo”. 

A festa, a mordomia, a própria aldeia ficaria mal vista por todos. Dar-se-ia 
posteriormente como exemplo de marco negativo. 

A inibição desvanece-se com o álcool. E ao fim de poucas horas conversa-se melhor; 
faz-se e diz-se o que até aí não se fazia nem se dizia. Ampliam-se as amizades. Pede-
se namoro ou namorisca-se mais ousadamente. Dança-se. 

É a êxtase dos sentidos. 

Se durante o ano o vinho faltou em muitos lares, hoje não pode faltar. A comida puxa-o. 
Come-se melhor e reforçado. E, mesmo que a carne seja escassa nos restantes dias, 
em dia de festa, todos comem “até lhe chegar com o dedo”. É a carne do porco que se 
matou há pouco ou a “carne fresca” de cabra ou ovelha, maninha ou marruda. 

A festa acaba por ser a descarga violenta das energias sociais acumuladas. É a 
vertigem dos sentidos. 

Festa religiosa 

Não há festa religiosa que não tenha a imprescindível missa. Para São Sebastião a 
missa, ou missa e procissão, são elementos comuns a todas as festividades, da forma 
mais simples à mais complexa. 

Relativamente ao número de padres que participam nas manifestações religiosas da 
festa temos locais onde apenas participa o padre da paróquia, actualmente são a 
maioria, e locais em que participa o padre da paróquia auxiliado por outros (Partida, 
Póvoa Rio Moinhos, Aldeia Santa Margarida, Mata, Freixial do Campo, etc.) 

Ao sermão prestava-se uma atenção especial. Convinha contratar um bom orador. 
Lembramos que estamos perante uma sociedade rural onde a oralidade era primordial. 

O padre, ou um dos padres, que vinha de fora da paróquia quase sempre era 
responsável pelo sermão. E, naturalmente, fazia-se pagar pelos seus serviços. 

Só se pagavam os serviços eclesiásticos quando o dinheiro recolhido, através do santo, 
revertia a favor da comissão. Nalgumas situações a comissão ajustava com o padre da 
terra a globalidade do serviço religioso e finda a festa entregava-se-lhe o valor pré-
estabelecido. Mesmo que houvesse padres de fora era com o da terra que se fazia 
negócio. Noutras situações era a comissão que falava/contratava o padre de fora da 
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paróquia e o pagamento era-lhe feito directamente. Não era tido como um serviço 
barato. 

Há que ter em conta que a qualidade de uma festa era, também, directamente 
proporcional ao número de padres participantes. 

Do sermão constava inevitavelmente a história do santo e uma pequena prática alusiva. 

No final da missa realizava-se a procissão. Nalgumas aldeias onde o culto a São 
Sebastião está em plena decadência nem procissão se realiza (São Miguel de Acha, 
Proença-a-Nova, etc.). 

A procissão percorre as principais ruas da povoação. Actualmente a aldeia de Mata é a 
única excepção onde, com a transferência da data da festa de Setembro para o dia 
seguinte da festa de Santa Margarida (Agosto), o padre deliberou que a procissão de 
Santa Margarida dê volta a meia aldeia e a procissão de São Sebastião, no outro dia, dê 
volta à parte restante. 

No interior da povoação o percurso da procissão é sempre contrário aos ponteiros do 
relógio, excepto nas localidades de Sarzedas, São Miguel de Acha e Póvoa Rio de 
Moinhos (?) em que há notícia de seguir o sentido dos ponteiros do relógio. Chamo a 
atenção para a procissão do Enterro do Senhor na Zebreira que é, igualmente, em 
sentido retrógrado. 

Quando a festa tem manifestações em mais que uma data (Lardosa e Partida) a 
procissão só se realiza numa única ocasião (Lardosa). 

A procissão é geralmente aberta pelos guiões, bandeiras ou simplesmente um crucifixo. 
Seguem-se duas filas paralelas de homens e na sua retaguarda as mulheres e crianças, 
com a mesma disposição. Actualmente quebrou-se um pouco esta ordem e homens e 
mulheres misturam-se. 

As bandeiras, ou figuras sacras acompanhantes distribuem-se ao longo da procissão, no 
interior das filas paralelas. São Sebastião é sempre a última figura (lugar de honra) no 
dia da sua festividade. Excepto na Aldeia de Santa Margarida onde é o penúltimo, sob o 
argumento de que “acima do Mártir está ainda nossa Senhora”. O padre vai sob o pálio 
ou junto da última imagem. A banda fecha a procissão. 

A procissão é organizada e disciplinada por um grupo ligado à igreja ou por um grupo de 
indivíduos mais directamente ligado à sociedade laica. Algumas vezes um e outro grupo 
colaboram simultaneamente. No primeiro grupo de pessoas o padre surge como 
responsável pela organização e vigilância da procissão (Mata); o padre e a comissão 

religiosa ligada à capela (Salgueiro do Campo); o sacristão e homens da confraria, que 
nem é de São Sebastião (São Miguel de Acha e Sarzedas). No segundo caso aparece-
nos o regedor e a comissão de festas (Aldeia de Santa Margarida); unicamente os 
festeiros (Escalos de Baixo, Partida, Póvoa Rio Moinhos, Proença-a-Nova). 

Noutro conjunto de povoações o grupo laico colabora com o grupo religioso e vice-versa 
(Freixial do Campo, Tinalhas, Lardosa). 

A preparação do andor e da imagem, para a procissão, era e é uma tarefa unicamente 
feminina. Nalguns casos esta tarefa é atribuída às mulheres que vivam mais ligadas à 
igreja (Tinalhas, Sobral do Campo, Segura, Aldeia Santa Margarida). Noutras situações 
são as mulheres que estão directa (Zebreira) e indirectamente (Partida) ligadas à 
organização da própria festa. Na Zebreira e no Freixial existe a preocupação de serem 
as raparigas novas. 

Num grande conjunto de casos não há referência a flores e cores especiais para a 
decoração do andor (Tinalhas. Sobreira Formosa, Salgueiro do Campo, Freixial do 
Campo, etc.). Noutras localidades predominam as flores de cor vermelha (Zebreira, São 
Vicente da Beira, Partida, Escalos de Baixo). Exceptuando a Partida, não há flores 
naturais de tipo específico para a decoração do andor. Nesta localidade predomina o 
cravo que é uma flor essencialmente identificada com o adulto masculino jovem 
(HENRIQUES, 1992). 

Na Aldeia de Santa Margarida e nos Escalos de Baixo a decoração do andor é feita com 
flores de papel. Na última povoação mencionada há uma grande preocupação com a 
decoração do andor. Assim, as flores de papel que decoram os quatro cantos do andor 
possuem configuração cónica e são oriundas de Braga, onde são encomendadas com 
cerca de um ano de antecedência. 

Não poderei deixar de mencionar a preparação da imagem para a procissão. Na 
Sobreira Formosa é lavada com vinho branco e na Zebreira as mordomas chegam-lhe a 
pintar as unhas, com verniz vermelho e limpá-lo com “Drabi” para brilhar. 

Naturalmente que não tem havido sempre o mesmo critério de selecção das pessoas 
para o transporte do andor de São Sebastião. Evoluiu com o tempo e as circunstâncias 
sociais como a guerra, proibição episcopal do leilão do andor, a falta de elementos 
masculinos novos, etc. Seguidamente descreverei o essencial dos critérios que nas 
várias comunidades, imperam para seleccionar os indivíduos que levam o andor de São 
Sebastião na procissão da sua festa. 
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No passado, e até há poucos anos, eram os homens, geralmente jovens e solteiros, que 
transportavam a figura de São Sebastião na procissão. Presentemente, com a falta de 
voluntários masculinos não é raro recorrerem a elementos femininos. 

Como se encontram os personagens para o levar? Havia naturalmente várias fórmulas. 
Cada comunidade tinha a sua prática que não era única e que se foi alterando com o 
tempo e as necessidades. Assim, antes da Guerra do Ultramar uma das fórmulas mais 
frequentes era o leilão das varas do andor ou da “perna do santo” como também se 
dizia, simultaneamente leiloava-se o guião e as bandeiras, se as havia. 

O leilão era feito no final da missa, à porta da igreja ou da capela. Um elemento da 
comissão de festas responsabilizava-se por ele. Podia haver situações em que um único 
indivíduo arrematava as quatro varas do andor. Depois atribuía as varas a quem 
desejasse, quase sempre a familiares. 

Devido a proibição episcopal o leilão do andor raramente se observa (Partida e 
Benquerença). 

Por altura da Guerra do Ultramar e devido à ligação do santo com a guerra, era em 
muitas localidades (Lardosa, Lousa, Mata, Segura, etc.) levado por soldados fardados, 
quase sempre após o seu regresso com saúde. 

Noutro grupo de povoações era levado por jovens que tinham ido ou iriam à inspecção 
militar (Escalos de Cima, Freixial do Campo, Proença-a-Nova, Salgueiro do Campo). 
Lembro que a inspecção militar tinha aqui a função de rito de passagem (entrada no 
grupo dos homens). Nalguns locais São Sebastião é levado na procissão por quem 
prometeu levá-lo (Sarnadas, Sarzedas e Escalos de Baixo) para isso o interessado deve 
contactar previamente a comissão de festas. 

Caso curioso é o da Zebreira em que o santo é levado por rapazes “conhecidos” das 
raparigas mordomas. Este “conhecido” é sinónimo, muitas vezes, de namorado ou de 
candidato a namorado. 

Nas linhas que se seguem irei tentar abordar o lugar onde o devoto deixa a oferta em 
dinheiro ao santo, a sua motivação, a propriedade deste dinheiro e conflitos não 
resolvidos entre o grupo religioso e o grupo laico da organização da festa, para a posse 
deste dinheiro. 

Contrariamente às orientações oficiais da igreja os devotos continuam a colocar as 
dádivas em dinheiro, fruto geralmente de promessa, sobre as vestes do santo. Porque, 
além do fim a que se destina são também um acto de exibição. Muitas vezes a pessoa 

pode cumprir a sua promessa antes ou depois da procissão; mas não o faz. Prefere 
fazê-lo em plena procissão. O devoto pede então aos homens que transportam o andor 
que parem, manda baixar o santo e prega-lhe o dinheiro. É que na procissão todo este 
ritual tem um número muito superior de espectadores do que num canto, meio 
obscurecido, de uma qualquer capela ou igreja. Na procissão toda a gente fica sabendo 
quem dá e o que dá. Penso ser este acto mais preparado para o espectáculo e exibição 
do que para a necessidade de testemunhas. 

Na maioria das localidades (Sarnadas, Segura, Sobral do Campo, Tinalhas, São Miguel 
de Acha, etc.) o dinheiro é espetado com um alfinete na fita vermelha que atravessa 
diagonalmente o santo. Posso referir o insucesso da tentativa de levar os devotos a 
depositar o dinheiro em dois sacos que acompanhavam o santo na procissão (Escalos 
de Baixo). 

Num grupo restrito de locais as ofertas ao santo são depositadas numa bandeja ou num 
açafate (Póvoa Rio Moinhos, São Vicente da Beira, Sarzedas, Sobreira Formosa). 

O destino final das dádivas em dinheiro, na maioria dos casos, vão para a igreja (Aldeia 
de Santa Margarida, Escalos de Baixo, Póvoa Rio Moinhos, São Miguel de Acha, São 
Vicente da Beira, etc.). Noutras localidades vão para a comissão de festas (Tinalhas, 
Partida, Zebreira, Medelim e Freixial do Campo, etc.). A posse final das dádivas ao 
santo é algo que em muitas comunidades não está totalmente regulado (o tempo 
decorre a favor da igreja). Observa-se por isso um conflito aberto ou latente, no interior 
da comunidade, no que diz respeito à posse destas verbas (Mata, Monsanto, Tinalhas e 
Zebreira, etc.). Por vezes era para “quem primeiro lhe deitasse a mão” (Escalos de 
Cima). No Freixial do Campo o conflito chegou a ser de tal modo marcado que foi um 
dos motivos para o término, temporário, da festa de São Sebastião. 

É conhecido o argumento da igreja de que qualquer devoto ao fazer uma dádiva ao 
santo o dinheiro não deva ser utilizado para fins laicos mas para fins religiosos, só assim 
a promessa pode ser cabalmente cumprida. 

Cada vez mais, as pessoas trocam as ofertas em bens por ofertas em dinheiro. A 
própria igreja incentiva este tipo de prática. Deste modo as dádivas estão perdendo a 
sua natureza simbólica para se situarem no campo da mera dádiva efectiva. 

No seguimento da ideia, anteriormente exposta, de que o cumprimento de uma 
promessa, em plena procissão, possui uma forte componente exibicionista, acrescento 
que a procissão é um dos locais ideais para exibição e afirmação. Era o “picar” das 
varas do andor. Era vencer o leilão pela melhor oferta, tanto quanto possível 
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magnanimamente. São os fatos novos, é a miríade de cores, as lantejoulas, os cobres. 
São a exposição pública de bens que de outro modo ficavam permanentemente 
encerrados na arca. É a passagem de toda a aldeia por um mesmo local. 

Do ponto de vista popular, a procissão é o momento de glória do santo. E, tal como no 
mundo real, também no mundo sobrenatural há hierarquias. São Sebastião, como 
referido, deve e é sempre o último na procissão no dia da sua festa - lugar de honra 
(excepto na Aldeia de Santa Margarida). 

Quando SANCHIS (1983, p.130) refere que a procissão é um espectáculo em que o 
povo pouco participa activamente. Eu sou levado a pensar que não é bem assim. Pois 
se são elementos da comunidade que a organizam, a disciplinam, se há participação 
razoável no leilão do andor, se ornamentam as janelas das casas e pavimento da 
própria rua (com mato odorífero), se há participação da população. Parece-me que em 
qualquer momento cada elemento é, simultaneamente, actor e espectador de um 
espectáculo mais vasto. 

Devoção, promessas 

Jaime Lopes Dias (1966, p.122) caracteriza São Sebastião como o “santo máximo” da 
Beira. Pessoalmente, sou de opinião que tal afirmação só seria cabalmente correcta 
após um levantamento exaustivo do culto às mais importantes figuras sacras cultuadas 
na Beira. Mas, mesmo que, São Sebastião não seja o “santo máximo” é naturalmente 
um dos mais importantes. 

O seu culto, ainda que se mantenha muito vivo nalgumas comunidades, noutras tem 
vindo a decair, ano após ano. Uma das causas terá a ver com a diminuição e 
envelhecimento da população da totalidade da área, com a emigração interna e externa, 
com a guerra da década de 60-70 e a diminuição da taxa de natalidade. Naturalmente 
também as mudanças socias ocorridas na sociedade portuguesa (25 de Abril, difusão 
dos meios de comunicação social, o fim da guerra colonial), enquanto factores exógenos 
à própria comunidade vieram alterar o papel dos actores. Agora não faz sentido, por 
exemplo, continuar a pedir-se a São Sebastião protecção para os soldados da guerra, 
quando a guerra terminou para os nossos soldados. E se a festividade era organizada 
pelos soldados, ou pelos seus pais, com um objectivo muito específico, com o 
desaparecimento desse objectivo deixou de haver razão profunda para a existência da 
festa (Mata, Escalos de Cima). 

A difusão de novos valores e a falta de gente nova, suporte da carga energética 
indispensável para a realização do número de festividades que até aí a comunidade 

tinha mantido, levou, muitas vezes, a um reordenamento das datas das festividades “só 
puxavam p'rás festas do Verão” e à extinção de outras. 

Principalmente nas comunidades onde São Sebastião é padroeiro (Sobral do Campo, 
Sarnadas de Ródão, Escalos de Baixo) continua a haver um culto muito vigoroso e uma 
fé maior no santo. 

São Sebastião é tido como um “santo à parte” e como “fazendo parte da família” 
(Escalos de Baixo). 

Deve e haver 

O culto a São Sebastião responde a dois tipos de preocupações: de índole colectiva e 
de índole individual. 

O primeiro tipo de preocupações está bem patente quando a população se junta para 
solicitar a intervenção divina em situações como a expulsão dos gafanhotos ou a 
protecção contra doenças epidémicas. Parecem possuir um cariz histórico/lendário. No 
“tempo” em que os flagelos da fome, da guerra e peste eram uma realidade e se 
conseguia mobilizar toda a população em torno de objectivos comuns, como, por 
exemplo, a seca. 

No segundo tipo de preocupações, São Sebastião responde perante casos individuais e 
específicos (uma doença que atingiu um elemento da família, animal doente que se 
havia entregue a São Sebastião, um soldado que vai para a guerra sob a protecção do 
santo, etc.). 

Para a redução da ansiedade provocada pelas grandes preocupações o homem recorre, 
geralmente, a divindades. E, para o cumprimento dos seus desejos, negoceia com a 
divindade/sobrenatural tal como o faz com os seus semelhantes (LAN, 1985; BOWEN, 
1989; VEYNE, 1990; BEARD, 1991). 

A troca surge como uma forma de conexão entre dois mundos paralelos - humano e 
sobrenatural - que se situam a níveis distintos mas complementares. As trocas religiosas 
são assim uma extensão das trocas sociais, em todas as sociedades. E a forma de 
transacção são formas rituais, possuindo um significado político e relacional que 
representam modelos das relações sociais. 

Para o caso específico de troca com São Sebastião encontrei o seguinte mecanismo: 

Formulação do pedido com anunciação da dádiva - satisfação do pedido pela divindade 
- pagamento à divindade pela satisfação do pedido inicialmente formulado. 
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É curioso verificar que o crente só paga depois do serviço prestado pela divindade. O 
crente não paga adiantado. Quem paga adiantado, como aqui se diz, é mal servido. 

Era uma troca desigual. O homem fica sempre com a parte de leão. Veja-se o caso das 
chouriças em que o homem dá uma chouriça em troca do porco completo, nunca foi tão 
verdadeiro o ditado “dar um chouriço a quem me dar um porco”. E acender uma simples 
vela em troca da segurança de uma grande viagem. 

O citadino faz um seguro para se precaver de situações desastrosas e paga 
antecipadamente (independentemente do acidente acontecer ou não). A sociedade rural 
entrega o perigo à divindade e paga à posteriori, se o acidente não ocorrer (morte do 
porco, por exemplo). 

Nesta área costuma-se pedir a São Sebastião o seguinte: 

Protecção para os soldados 

A protecção requerida a São Sebastião não contempla unicamente quem está na guerra 
mas também quem está cumprindo instrução militar. Pede-se que voltem bem. Que 
voltem com saúde. O pedido é inevitavelmente feito antes da partida do jovem para o 
serviço militar. 

Das vinte e seis comunidades de que disponho de elementos, apenas duas (Sarzedas e 
Sobreira Formosa) não recorrem a São Sebastião para protecção dos seus militares. Em 
Sarzedas recorrem a Nossa Senhora da Conceição, que é a padroeira; na Sobreira 
Formosa recorrem a Santo António. Outras comunidades recorrem simultaneamente a 
mais do que uma divindade (São Vicente da Beira e Tinalhas) (MOURA, 1992). 

Em São Vicente da Beira recorriam ao Senhor Santo Cristo e em Tinalhas, segundo 
MOURA (1992), recorriam a Nossa Senhora do Miradoiro que é a Santa da devoção dos 
rapazes que vão à inspecção. 

Durante a Guerra do Ultramar e por intervenção que os locais atribuíam a São Sebastião 
não morreu ninguém natural de Escalos de Baixo e de Salgueiro do Campo, por 
exemplo. 

Ainda durante este período, nalgumas comunidades (Fratel, Póvoa Rio de Moinhos, 
Salgueiro do Campo, São Miguel de Acha, Tinalhas) foi-me referido um nítido 
incremento da actividade de culto a São Sebastião. 

 

 

Protecção para os animais 

Em vinte e seis comunidades observadas encontramos quatorze que recorrem a São 
Sebastião para protecção dos seus animais domésticos. Destas quatorze, onze são 
especificamente para protecção dos porcos. Algumas aldeias prometem no acto da 
compra do animal, quase na totalidade, outras fazem-no, unicamente, quando o animal 
adoece. Nas três localidades restantes (Zebreira, Santa Margarida e São Miguel de 
Acha) recorrem a São Sebastião por doença de qualquer animal. 

É natural que seja o porco o mais visado. Primeiro, porque não havia família que não 
tivesse pelo menos um porco. Depois, há que ter em conta a importância do porco 
nestas comunidades. Eram praticamente os únicos animais fornecedores de carne, sob 
várias configurações, ao longo de todo o ano. A sua morte por doença era uma perda 
significativa para a família. Por último, era também o porco que menos resistia às 
doenças endémicas propagadas durante o Verão. Nalgumas comunidades, esta função 
de São Sebastião é tomada pelo Santo António (Escalos de Baixo, Lousa, Mata, 
Proença-a-Nova, São Vicente da Beira, Sarzedas, Sobral e Tinalhas). Em Benquerenças 
quem protege os animais suínos é a Senhora das Preces e São Francisco. 

Protecção para a saúde 

São Sebastião é também solicitado para a protecção da saúde, quando se tem, ou para 
a sua recuperação quando se está doente (verificável em dez das vinte e seis 
comunidades). É especialmente pedida a colaboração divina do Santo para a prevenção 
de endemias (malinas) como a varíola, por exemplo. 

Socorro nas grandes aflições 

Em três comunidades (Póvoa Rio de Moinhos, Sarnadas de Ródão e São Vicente da 
Beira) é-nos referida o apelo a São Sebastião para socorrer os humanos nas grandes 
aflições. As grandes aflições são tidas como contratempos que surgem de modo súbito, 
inesperado e de grande impacto (são exemplo os acidentes de viação, as doenças de 
início súbito de um filho, etc.). 

Protecção nas viagens 

Por último pede-se a sua protecção nas viagens (Escalos de Baixo e Zebreira) 
geralmente de carro. Uma ida ou vinda para França, Alemanha, Lisboa, etc. Nestas 
situações os familiares, não participantes na viagem, alumiam o santo até que se receba 
notícias da chegada dos viajantes ao destino. 
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Mas todos estes serviços têm um preço, baixo, segundo observei. O que se costuma dar 
ao santo depois de ter cumprido a sua parte do contrato? 

De um modo geral observei dádivas de cariz colectivo e de cariz individual. 

Posso fazer a festa, no seu sentido mais lato, como uma dádiva de cariz colectivo, 
porque está toda uma comunidade envolvida. Em algumas situações, no cumprimento 
de um voto feito pelos seus antepassados ou pela prestação de um serviço (matar ou 
afugentar os gafanhotos ou não permitir a entrada de epidemias no aglomerado 
populacional) em benefício de todo o grupo. 

As dádivas de cariz individual possuem, ao nível da diversidade, um espectro bem mais 
amplo. Assim, quando do pedido, prometia-se dinheiro ao santo para qualquer situação 
(um animal doente que não porco). O dinheiro era entregue no dia da sua festa, 
geralmente, sob a forma de nota que pregavam na fita do santo. 

Em troca da recuperação da saúde, no caso de doença, o devoto encarregava-se de 
entregar ao santo uma vela ou pavio (São Vicente da Beira, Sarnadas de Ródão, Sobral 
do Campo), ex-votos em cera, menos comum (Sobreira Formosa, Póvoa Rio de 
Moinhos, Lousa, Lardosa e Sarnadas de Ródão) ou mesmo uma novena. 

A contraprestação da prestação aos soldados era, geralmente, o transporte do andor do 
santo na procissão, em grande número de casos: a entrega das suas divisas ou galões 
de militar (Sarnadas de Ródão); a colocação da sua fotografia sob a imagem do santo 
(Zebreira); uma missa em graça do santo (Medelim, Lousa e Benquerença). 

Para a protecção dos suínos entregava-se ao santo um chouriço do tamanho do animal 
protegido. 

Era também costume, em todo o Sul da Beira (Aldeia de Santa Margarida, Escalos de 
Baixo, Lousa, Mata, Partida, São Miguel de Acha, Segura, Zebreira, São Vicente da 
Beira) medir o Mártir Santo, no dia da festa, com um fio de algodão ou uma fita e depois 
aplicar este fio ou fita sobre o corpo humano, para o proteger. 

Esta prática aplicava-se a todos os grupos etários e sociais. Os alvos preferenciais eram 
as crianças, para as proteger das malinas e os soldados para os proteger na guerra. 

O fio ou fita entrava, quase sempre, em contacto directo com o corpo, mas a sua 
localização era variada. Aplicavam-no no pulso (Zebreira); no pescoço (Segura, 
unicamente as mulheres; São Miguel de Acha e Aldeia de Santa Margarida); no tronco 
(São Vicente da Beira, Mata, Escalos de Baixo); ou não especificados (Partida e Lousa). 

Em Segura os homens faziam com ele uns laços e pregavam-no na lapela do casaco. 
Em São Vicente da Beira as crianças participavam na procissão com uma fita, que ia do 
ombro à cintura em diagonal. No dia seguinte passavam-na para junto da roupa interior 
e aí se mantinha até ao ano seguinte, caso resistisse. 

A acção protectora do fio, ou fita, advém-lhe da transferência, pelo contacto com a figura 
sagrada a que se sujeitou quando da medição, da energia vital, inesgotável de que a 
figura está carregada. As propriedades benéficas do santo transferem-se para as fitas e 
fios. 

Nem sempre era o interessado a fazer a promessa. Muitas vezes fazia-se e cumpria-se 
sem intervenção do visado no caso, por exemplo, das crianças; no caso dos soldados e 
dos viajantes. 

No negócio com o sobrenatural, e no caso específico de São Sebastião, creio poder 
atribuir um papel muito activo às mulheres, talvez mesmo mais activo que o dos 
homens. Eram elas que geralmente mais olhavam pelos filhos, independentemente da 
idade, logo eram as mulheres que prometiam, que mediam o santo, que faziam 
novenas, que rezavam, que acendiam velas, etc. 

Angariação de meios 

Em cada ano era nomeada a comissão para a realização da festa do Mártir Santo. Nela 
a população depositava confiança total para apresentar uma festa digna do seu santo e 
da sua gente. O objectivo último casava-se perfeitamente com a intensão da comissão 
em oferecer um espectáculo que os não desmerecesse, que não ficasse aquém dos 
anteriormente realizados e fosse mesmo superior ao nível do espectáculo e dos lucros. 

Para isso os elementos organizadores necessitavam de meios para a sua 
concretização, meios que individualmente não tinham, mas que recolhiam junto da 
comunidade que iria usufruir a festa. Assim, numa primeira fase eram angariadores de 
meios e numa segunda fase gestores desses mesmos meios. 

Raramente se coloca em causa a seriedade de qualquer elemento da comissão; do que 
se discorda, muitas vezes, é da aplicação do lucro que a festa gerou. 

Uns dias após o final da festa são apresentados publicamente os seus resultados 
financeiros (receitas e despesas). 

Seguidamente apresento, de forma sintética, os modos, mais habituais, de que dispõe a 
comissão de festas para angariação de meios. 
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A mais frequente era a realização do ramo ou mesa, como também surge designado 
nalgumas localidades (Salgueiro, Sobral, etc.). 

O ramo era o conjunto dos bens que as pessoas ofereciam para a festa. Os bens 
oferecidos para o ramo não eram fruto de promessa nem havia obrigatoriedade, mas 
“ficava bem”. O ramo é feito, na quase generalidade dos casos, no dia da festa, com 
excepções (Aldeia Santa Margarida, Partida, Lousa, etc.). É organizado pelos festeiros. 
Os produtos (melões, ovos, vinho, cebolas, batatas, chouriços, melancias, laranjas, pão, 
queijos, milho, centeio, etc.) oferecidos para o ramo variam consoante a época do ano 
em que este se realiza, têm a particularidade comum de serem bens da produção do 
ofertante. 

Há ramos com denominações específicas como “ramo das chouriças” (Aldeia Santa 
Margarida) realizado no dia de Carnaval. 

O ramo é feito no local da festa que corresponde, geralmente, à área envolvente da 
capela ou igreja onde se encontra o santo. 

Os bens oferecidos para o ramo são vendidos, sob a forma de leilão, pela melhor oferta, 
no dia em que este se constitui. 

São Sebastião, como tivemos oportunidade de averiguar, está associado à protecção 
dos porcos e, para que essa protecção seja efectiva, é hábito prometerem-lhe um 
chouriço, do tamanho do porco, caso o animal não morra de morte natural (Alcafozes, 
Aldeia Santa Margarida, Freixial do Campo, Lardosa, Partida, Proença-a-Nova, 
Sarnadas de Ródão, Sobreira Formosa) (Fig.5).  

Este hábito está tão embrenhado que, actualmente, mesmo as pessoas que não têm 
porco dão em dinheiro o valor de um chouriço (Alcafozes, etc.). 

A venda destes chouriços, quase sempre em leilão, era uma das principais fontes de 
receita de algumas festas. Em Sobreira Formosa além dos chouriços ofereciam 
presuntos e chispes. Esta carne nem sempre foi vendida em leilão. Por vezes era 
vendida “por junto” para fora da comunidade. 

A recolha das chouriças era feita, nalgumas comunidades, pelos festeiros. Noutras eram 
os devotos que as vinham entregar ao ramo. Noutros casos ainda, havia uma pessoa 
responsável pela recolha e pelo leilão, que se fazia logo de seguida. 

O leilão tanto pode ser feito pelos festeiros como por outros personagens (Sarnadas de 
Ródão, Lardosa). 

Não avançaria sem mencionar a especificidade de alguns ramos e leilões. O caso de 
Idanha-a-Velha, por exemplo, em que além de um duplo ramo (Natal e Páscoa) os 

 
Figura 5. Distribuição geográfica do ramo e associação da festa de São Sebastião com a carne de 
porco. ● Utilização do ramo para a angariação de meios para a festa. ○ Associação da festa de São 
Sebastião com a carne de porco. 

produtos oferecidos eram expostos sobre uma mesa, no largo do Pelourinho. Cada 
dádiva possuía um papel que mencionava o nome do ofertante e a base de licitação.  

Os interessados no produto iam inscrevendo verbas superiores à última. Quando as 
mordomas se apercebiam do interesse por determinado bem tinham o “cuidado” de ir às 
casas dos interessados informando do lance mais recente. Conseguiam, deste modo, 
manter vivo um leilão que à partida poderia estar condenado ao fracasso. 

Na Zebreira o ramo é constituído por um bolo grande (que actualmente é mandado fazer 
em Castelo Branco e no passado era um bolo caseiro), uma garrafa de “bebida fina” e 
uns cachos de uvas. Só as mordomas oferecem bens para o ramo. As dádivas de cada 
mordoma são muitas vezes compradas por um grupo de rapazes ou raparigas. Quando 
uma mordoma namora, o namorado sente-se na obrigação de comprar a oferta da sua 



DEVOÇÃO E FESTA A SÃO SEBASTIÃO NO SUL DA BEIRA INTERIOR: PRIMEIRA LEITURA 
Francisco Henriques 

 AÇAFA On Line, nº 12 (2017-2018)           Associação de Estudos do Alto Tejo           www.altotejo.org  155 

rapariga. Outras vezes são os familiares da rapariga que compram ou pretendem 
comprar aquilo que ofereceram. 

O dinheiro obtido através do leilão das dádivas era um dos mais importantes meios para 
a obtenção de fundos e revertiam, como mencionado, ou para a fábrica paroquial 
(directa ou indirectamente) ou para o grupo laico de cidadãos que organizavam a festa, 
como por exemplo o Grupo de Amigos de Idanha-a-Velha. 

Os leilões eram quase sempre efectuados no local do ramo. Mais raramente eram feitos 
através da aldeia, com o leiloeiro a mencionar o doador, a apregoar o produto e o valor 
actualizado do mesmo (Sarnadas de Ródão, Lardosa, Freixial do Campo). 

Os elementos da comissão eram, algumas vezes, os únicos (Zebreira) a fazer dádiva 
para o ramo ou, os que ofereciam uma dádiva de maior valor (Monsanto, Partida). 

Pelo que tivemos oportunidade de conhecer os devotos oferecem para o ramo, na 
maioria dos casos, o que se têm, o que se produz no interior do próprio agregado 
familiar. Deste modo, a variedade de produtos acaba por ser limitada. 

Porquê oferecer o que toda a gente possui, produz, ou tem acesso muito fácil? 

São os produtos oferecidos, ou semelhantes, que irão adquirir ou readquirir momentos 
depois. Isto é quase ilógico. É incongruente comprar-se o que se tem ou o que se pode 
produzir facilmente. Ao nível da troca estamos perante a redistribuição de produtos, só 
que da mesma espécie (o que me provoca perplexidade). 

Ao nível do leilão observa-se a dificuldade de separação dos indivíduos dos bens que 
ofereceram para a mesa. Esta dificuldade observa-se para este ou qualquer outro leilão. 
Se por exemplo a justiça levar à praça um bem, de um qualquer indivíduo, este ou um 
qualquer familiar evitará, tanto quanto possível, que esse bem saia do ciclo familiar. O 
“grave” não é que mude de proprietário. “Grave” é que saia para fora do ciclo familiar. Ao 
nível do leilão do ramo tive oportunidade de observar este fenómeno. Quantas vezes 
eram os próprios doadores, ou seus familiares (filhos, pais, avós), a licitar e a comprar 
os bens que haviam previamente oferecido. Posso acrescentar, que se um doador havia 
dado sinais de interesse por um bem que oferecera e, se por ventura qualquer outra 
pessoa “picava” continuamente o lanço familiar era sinal de desejar entrar nessa família. 
Era praticamente função do rapaz comprar a dádiva que a namorada oferecera, por 
exemplo. 

Porquê no leilão se volta a comprar os bens oferecidos ou semelhantes? Não seria difícil 
determinar o valor de um bem, mesmo que hipervalorizado pelo leilão, e oferecer este 

dinheiro para a festa. Seria bem mais fácil e cómodo. Mas, com esta prática perdia-se 
espectáculo, o ruído, a cor, a alegria, perdia-se uma parte razoável da própria festa. 
Porque a festa é também isto tudo. Além do leilão possuir uma linguagem própria. 
Através dele manifestava-se interesse por determinada rapariga. Desprezo no seio do 
grupo familiar ou social. Exibição, etc. Mas mais importante que tudo isto é o que diz 
SANCHIS (1983) “...Teria então privado a comunidade e - ter-se-ia ele próprio privado - 
da encenação simbólica e alegre do gesto sacrificial…” (SANCHIS, 1983, p.93). 

Outra forma de angariação de fundos para a festa consiste num peditório porta a porta. 
Este peditório é geralmente feito aos Domingos à tarde e é previamente anunciado. 
Nalgumas comunidades um elemento da comissão de festas dá umas badaladas no 
sino da matriz [Escalos de Baixo e Idanha-a-Nova (?)] a anunciar o início do peditório. O 
peditório pode começar a fazer-se três ou quatro semanas antes da festa. Actualmente 
é o mais difundido modo de angariação de meios para a festa. 

No interior da comissão de festas responsabilizam-se dois, três ou quatro elementos 
para abordarem todos os núcleos familiares da aldeia para a recolha das dádivas em 
dinheiro. Algumas vezes, quando a família contactada não possuía os meios 
imediatamente disponíveis informa do valor da sua dádiva, para que a comissão saiba 
previamente de quanto pode dispor e entrega-a até ao dia da festa. 

O peditório porta a porta aparece geralmente associado a outras formas de angariação 
de meios: peditório e ramo (Aldeia de Santa Margarida, Escalos de Cima, Lousa, Freixial 
do Campo, etc.); peditório e quermesse (Escalos de Baixo, etc.); peditório e leilão de 
chouriços; peditório e oferta dos festeiros (Monsanto). 

Foi hábito os devotos de São Sebastião, no dia da sua festa, oferecerem-lhe fogaças 
(Mata, Escalos de Baixo, Lardosa, Proença-a-Nova). A fogaça era constituída por um 
açafate de verga recheado de bens alimentares (frutos ou outros). As fogaças 
participavam na procissão, transportadas à cabeça das dadoras e no final eram 
leiloadas. 

Recentemente muitos outros meios são empregues para a angariação de fundos. Como 
exemplos temos as rifas, a organização de bailes durante o ano, com fins lucrativos, e 
outras actividades de modo a providenciar a comissão dos meios indispensáveis que lhe 
possam garantir uma festa de sucesso. 

Os lucros obtidos nas festas, quando os há, e independentemente de estarem nas mãos 
do grupo laico ou religioso, continuam a ser aplicados em locais e acções de usufruto 
comum (reparação de capelas ou igrejas, compra e infra-estruturação de um espaço 
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físico onde as festas se possam realizar, para qualquer liga de amigos ou 
melhoramentos, para preparação de outras festas, etc.). 

Comensalidade 

As localidades onde se observa bodo, relativamente aos festejos de São Sebastião, 
foram detalhadamente estudadas e o bodo descrito pelos elementos dos grupos que 
estiveram nessas localidades (Lardosa e Louriçal do Campo). 

Das restantes comunidades encontrei práticas resquiciais de comensalidade colectiva 
em São Miguel de Acha. 

Nesta última aldeia (ver parte II) era prática corrente distribuir picas (pequeno pão, 
amassado com azeite e do tamanho de duas carcaças) no dia da festa, à porta da 
capela. Nos tempos mais recentes as picas foram distribuídas por quem fez promessa. 
Havia grande interesse por essas picas. Este pão não era benzido. Quem o distribuía 
tinha a preocupação de guardar alguns exemplares para quem não pudesse vir recebê-
lo à porta da capela (doentes, idosos e ausentes). 

O culto a São Sebastião surge associado com o consumo excepcional de alguns 
alimentos como tremoços, filhós e vinho (Lardosa e Louriçal do Campo) e chouriças (em 
muitas das localidades onde se observa culto a São Sebastião). 

Depois de ter em conta os bodos de São Sebastião e outros desta área, fiquei com a 
ideia de que o importante não era o santo em louvor do qual o bodo se realiza; o 
importante era o bodo em si. O bodo parece surgir como uma realidade autónoma a que 
depois foi associada o santo. 

Perpetuação 

A sobrevivência da festa ao longo dos anos deve-se a um grupo, quase sempre 
renovado, de indivíduos que mobiliza os meios necessários para a sua realização. 

O grupo referido, denominado comissão de festas ou festeiros, têm vindo, aliás como 
toda a festa, a sofrer alterações tanto nas suas funções como no seu conteúdo. 

Da comissão fazia parte um conjunto variável de indivíduos que eram, geralmente, 
nomeados com uma grande antecedência. 

Que critérios imperam e imperavam na selecção das pessoas para a comissão de 
festas? 

Uma das mais importantes era, naturalmente, a de natureza sexual. As mulheres não 
eram nomeadas para a comissão de festas de São Sebastião. Excepto em Zebreira 
onde os três elementos da comissão, denominadas mordomas (juiz, tesoureira e 
secretária), são raparigas novas, solteiras e filhas de gente humilde. As suas funções 
estão relacionadas com a limpeza anual da capela e preparação do andor e da imagem 
para a procissão. 

A mulher surge como auxiliar da festa, em actividades mais do foro feminino (limpar a 
capela durante o ano, alindar o altar, preparar o andor e verter pétalas de flores sobre a 
imagem na procissão, etc.) e sempre com a designação de mordomas (Freixial do 
Campo, Idanha-a-Velha e Partida). 

As mordomas são raparigas solteiras (Freixial do Campo, Zebreira, Idanha-a-Nova) ou 
esposas dos festeiros (Partida e Mata). 

No passado, nalgumas comunidades, a condição social era uma condicionante. 
Escolhia-se para juiz, pelo menos para este cargo, uma das pessoas mais remediadas 
da terra (Aldeia Santa Margarida, Escalos de Baixo, Escalos de Cima, Lardosa, Lousa, 
Póvoa Rio de Moinhos, Sobral do Campo e Tinalhas). Provavelmente pelo investimento 
inicial ou a fundo perdido que é necessário fazer, pelo receio de prejuízo e, 
consequentemente, terem de repor dinheiro e, essencialmente, pela importância que 
tem no grupo social o indivíduo nomeado. Mas vejamos o caso de Escalos de Baixo em 
que o juiz era um dos homens mais ricos da terra e os restantes elementos tinham que 
ser casados e ter casa própria e grande. Não podiam viver em casa alugada. 
Actualmente este critério está fora de uso e são nomeados indivíduos de qualquer 
condição social. 

Presentemente um dos mais importantes critérios para a nomeação de um qualquer 
indivíduo diz respeito à sua disponibilidade de tempo. Na Sobreira Formosa valorizam o 
saber ler, escrever e a capacidade para gerir a festa. 

Uma comissão, na altura do recrutamento dos indivíduos para a festa seguinte, tinha 
como limites o universo da rua, do bairro ou da aldeia. 

No primeiro caso a festa era organizada por ruas, os festeiros para a festa seguinte 
deviam ser da rua da comissão anterior. Quase todos os elementos masculinos 
acabariam por pertencer à comissão. Esgotada a rua passava-se à rua seguinte. A 
única localidade que adoptou esta modalidade, no passado, foi a aldeia da Mata. 
Actualmente este modelo desapareceu e os festeiros de um ano têm como limite de 
escolha toda a aldeia. 
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No segundo caso, o universo de escolha dos elementos para nova comissão tinha como 
limite o bairro. Conhecemos uma única aldeia (São Vicente da Beira) que no passado 
adoptou este modelo. Neste caso, a comissão que organizava a festa era composta por 
pessoas residentes no bairro anexo à capela de São Sebastião desta ex-sede de 
concelho. 

Mas a generalidade das comissões de festa, da área em estudo, têm todo o espaço 
aldeia como o universo de escolha. 

Em tempos mais recentes, devido às grandes transformações, cada comunidade tentou 
arranjar resposta, com modelos organizacionais adequados, às suas necessidades 
específicas. Surge assim, por exemplo, o caso de Idanha-a-Velha, em que dos dez 
elementos da comissão da festa seis residem na área de Lisboa e quatro em Idanha-a-
Velha. Havendo obrigatoriedade do juiz ser da área de Lisboa. 

Uma outra curiosidade, relativa à comissão de festa, é a possibilidade de nomeação de 
indivíduos que oficialmente residam fora do país. Algumas vezes são mesmo os 
protagonistas da comissão (Escalos de Baixo). São eles que têm o dinheiro. As 
principais dádivas pertencem-lhe. São eles o sangue vermelho vivo e a energia da 
comunidade. Assim, presentemente, não há qualquer coibição em nomear um indivíduo 
que resida fora da comunidade. E há mesmo necessidade porque são eles que têm o 
dinheiro e energia. A aldeia está repleta de idosos e na generalidade dos casos com 
recursos financeiros limitados. 

Em todo o trabalho não dei conta da existência de sanções para quem se negasse a 
colaborar na festa. Em Freixial do Campo uma pessoa que tivesse sido nomeada e se 
tivesse recusado não seria indicada novamente. 

Actualmente, devido à recusa frequente ou impossibilidade, a própria comunidade 
defende-se nomeando mais indivíduos do que normalmente precisaria, de modo a suprir 
a recusa de alguns. 

Verifica-se, de um modo geral, que no passado as comissões eram constituídas por 
escasso número de elementos e presentemente, em algumas comunidades, esse 
número viu-se multiplicado muitas vezes, principalmente se a festa é uma das principais 
do ano. Entre outros exemplos veja-se o caso da Aldeia de Santa Margarida. 

Em Escalas de Baixo são motivos compreensíveis para recusa, por exemplo, o 
casamento de um filho, a construção de uma casa, a compra de um bem muito caro 

(quinta), etc. Nesta povoação, há alguns anos atrás, cada festeiro gastou mais de 
seiscentos mil escudos. 

Na grande maioria das situações a comissão de festas tem a duração de um ano. Inicia-
se no final de uma festa ou quando da apresentação pública dos seus resultados 
financeiros (Partida e Freixial do Campo) e termina um ano depois com a realização da 
festa para a qual foram nomeados. Há entretanto excepções (Sobreira Formosa, 
Salgueiro do Campo e Monsanto). Nesta última povoação a comissão é nomeada por 
um período de três anos. Em Salgueiro do Campo a comissão durou vários anos e foi 
constituída para a reconstrução da capela e não para a realização da festa. A nomeação 
era o modelo que, preferencialmente, imperava no sistema de substituição de uma por 
outra comissão. Neste sistema era frequente que cada elemento escolhesse um outro 
com funções idênticas para o substituir. 

Havia comunidades em que apenas o juiz era nomeado e este escolhia a restante 
equipa (Escalos de Baixo, Póvoa Rio de Moinhos, Sarnadas de Ródão). 

Noutro modelo de organização, detectado na Lousa e Proença-a-Nova, eram os 
soldados ou rapazes que tinham ido nesse ano à inspecção militar que organizavam a 
festa. 

Nos tempos mais recentes e com o declínio do culto a São Sebastião o padre começa 
por ter um papel primordial na perduração da festa. Deste modo, observamos que em 
São Vicente da Beira, Salgueiro do Campo e Segura e mesmo na Sobreira Formosa é o 
padre que directa, ou indirectamente, mobiliza as populações para a realização da festa, 
apenas para a vertente religiosa. 

A publicação dos nomes da nova comissão era quase sempre feita pelo padre, no final 
da missa da festa. Esta primeira divulgação pública funcionava como homologação 
oficial por parte da igreja. Evitava-se a escolha de qualquer elemento que viesse a ser 
censurado pelo padre. Há entretanto comunidades que até a este controlo fugiam 
(Medelim, Freixial do Campo e no ano de 1992 na Aldeia de Santa Margarida). Em 
1992, na Aldeia de Santa Margarida, a publicitação foi feita no recinto da festa, devido 
ao desentendimento com o padre quanto à propriedade de dinheiros. Em Freixial do 
Campo parece-me ser uma comunidade muito autónoma no que toca às relações 
oficiais com a igreja. 

A nomeação de qualquer elemento para nova comissão não requeria prévia autorização 
do nomeado. Algumas vezes chegavam a nomear “por birra”, indivíduos com os quais 
as relações não eram muito amistosas (Mata, Póvoa Rio de Moinhos). 
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Curiosa era a forma que a gente da Mata possuía para comunicar publicamente a sua 
aceitação, ou recusa, a integrar a comissão seguinte. Os nomes eram publicitados no 
Domingo antes da festa. E, no último dia da festa a banda ia tocar à porta dos novos 
festeiros. Se estes abrissem a porta, era sinal de aceitação do cargo. Se a mantivessem 
fechada era o inverso. 

Ao nível do mecanismo de perpetuação das festas chamo especial atenção para os 
estatutos dos vários elementos que em Zebreira perpetuam as outras festas. 

Conclusão 

Neste capítulo abstenho-me de tecer largas considerações e expor conclusões 
específicas. Penso tê-lo feito ao longo do corpo do texto. 

Os pontos apresentados são mais uma síntese teórica do que foi, ou pretendeu ser, este 
trabalho, das linhas de investigação que ficaram por explorar e o canto do cisne da festa 
que não soube ou não quis modificar-se. 

Num mundo rural, em constante mudança como o nosso, continuidade e transformação 
fazem parte de uma mesma realidade e articulam-se dialecticamente. 

A continuidade é mesmo uma característica da transformação. É algo que lhe é 
inseparável e está intrinsecamente ligado. Isto porque, como podemos ver na parte II, as 
transformações nunca são totais. 

As alterações sociais ocorridas na sociedade portuguesa na segunda metade do século 
XX (a guerra em África, o 25 de Abril e suas consequências, o envelhecimento da 
população, a emigração e o acesso mais facilitado à comunicação social) significaram 
profundas mudanças nos rituais destas gentes, mesmo que não tenha havido um corte 
radical entre passado e presente. A perspectiva histórica das manifestações 
etnográficas é o único meio que possuímos para dar conta tanto das transformações 
como das continuidades. Assim, nenhum facto seja ele religioso, político ou outro é 
independente de uma articulação com um todo social, o que leva, a que qualquer 
rearranjo na sociedade seja sempre diferente e sempre parecido com o anterior. 

Ao longo das dezenas de páginas anteriores houve a oportunidade de constatar da 
veracidade do que acabei de escrever e do jogo entre continuidade e transformação. 

Este é um trabalho que fica muito aquém do desejado. Devia recomeçá-lo para evitar 
tantas deficiências, algumas delas apontadas. Deveria ter tempo para explorar possíveis 
pistas de comunicação entre o culto a São Sebastião e o culto ao Espírito Santo. 

Pegaria nos argumentos de Moisés Espírito Santo: nas festas de São Sebastião 
coincidentes com as do Espírito Santo; debruçar-me-ia convenientemente sobre as 
refeições rituais, sobre as pragas dos gafanhotos, etc. 

Explorar convenientemente os conflitos existentes entre os padre locais, com suas 
práticas e pontos de vista mais ou menos oficiais e as comunidades locais. Seria mesmo 
curioso explorar esta vertente de conflitualidade em Freixial do Campo, onde o padre 
parece ser um contratado, um mero executor de um serviço auferindo, por isso, um valor 
pré-determinado. A festa e a procissão parecem passar-lhe ao lado. Ele é um mero 
figurante contratado, tipo estrela de telenovela brasileira em carnavais portugueses. O 
padre tal como na generalidade das paróquias, em situações de tensão social nem 
responsável pela imagem parece ser. 

São Sebastião, como qualquer outra importante figura sagrada dentro de uma paróquia, 
é um elemento condensador de uma comunidade. A comunidade revê-se nos seus 
santos. Com eles, como elemento aglutinador, o grupo social tem mais força, tem mais 
poder e consegue desde que devidamente mobilizado atingir objectivos que de outro 
modo não conseguiria. O “seu” santo fornece-lhe a indispensável energia para os 
momentos titubeantes e de fraqueza. Com ele a comunidade recarga as energias 
sociais e reabilita-se. 

Ao longo do trabalho foram recolhidos elementos que, em certa medida, podem 
identificar São Sebastião com o vermelho e com o adulto jovem do sexo masculino. 

Para terminar constato que em toda a II parte do trabalho é observável a decadência 
lenta do culto a São Sebastião (uma temática que gostaria de abordar). Não tanto por 
desistência dos seus devotos, mas mais pela incapacidade de angariação de outros 
novos. 

A festa ou soube adaptar-se ou está em fase agónica, reduzida à sua expressão mais 
simples que é a de uma missa como única expressão. As festividades que recomeçaram 
após um interregno variável perderam toda a sua vertente profana e são agora meras 
manifestações religiosas. 

Um trabalho a continuar. 
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Parte 2 

Alcafozes (Idanha-a-Nova) 

A imagem de São Sebastião está na igreja matriz. É preferencialmente denominado por 
“Mártir Santo Bendito”. 

Festa 

Após a vinda do actual padre a festa realiza-se dia 30 de Janeiro e é constituída por 
missa e procissão. 

Antigamente a festa era no Domingo Gordo (Domingo anterior ao carnaval). 

Devoção, promessas 

No acto da compra do porco prometiam a São Sebastião que caso o animal não 
morresse, durante o ano, lhe dariam uma chouriça do tamanho do animal. 

Angariação de meios 

Era costume, antes da festa, andarem os festeiros a recolher os chouriços que as 
pessoas haviam prometido. 

Estes chouriços eram depois leiloados. 

Perpetuação 

Havia um conjunto de festeiros que organizava a festa. 

Outras Notas: Capelas existentes: Santo António e Espírito Santo. 

Informantes: Leonor Maria, 82 anos, Alcafozes; Maria Frade, 69 anos, Alcafozes. 

Alcains (Castelo Branco) 

A capela de S. Sebastião foi edificada por volta de 1560. Foi destruída em 1885. “Era 
templo de estilo, o mais belo talvez de todos os da freguesia. Nele foram sepultados 
corpos humanos, como na igreja.” (ROQUE, 1975, p.83). 

A capela foi transformada em escola e posteriormente destruída. 

A imagem de São Sebastião está na igreja matriz. É preferencialmente denominado por 
Martil São Sebastião. 

Na festa há missa, pequeno sermão e procissão. 

Festa 

É realizada no primeiro Domingo a seguir ao dia 20 de Janeiro. 

No ano da realização deste trabalho houve alvorada de foguetes, logo pela manhã. 

Procissão 

A procissão percorre as principais artérias da vila. A imagem de São Sebastião é 
naturalmente a última. Há muitos anos podiam ver-se crianças, vestidas de anjinhos, 
que seguiam o andor. 

Perpetuação 

A comissão é constituída por três homens. Os elementos da comissão anterior dirigem o 
convite a outros três que os substituirão. 

Outras notas: A capela do Espírito Santo foi transformada em capela de velaturas. É o 
mais antigo templo de Alcains. Deixou de se realizar a festa do Espírito Santo. 

Outras festas: procissão do Senhor dos Passos; Santa Apolónia, com capela própria; 
São Pedro; Senhora da Conceição e São Domingos. A festa a este último santo é feita 
no Verão e especialmente dedicada aos emigrantes. 

Também aqui se conta que a aldeia foi invadida por gafanhotos que destruíam todas as 
culturas agrícolas em redor. Então as pessoas recorreram à Senhora da Conceição 
fazendo-lhe a partir de então a festa das papas. 

Há duas confrarias, a do Santíssimo e a das Almas. 

Informante: João Fernandes Carrega, 63 anos, Alcains. 

Bibliografia: Reconquista de 29.01.93; ROQUE, 1975. 

Aldeia de Santa Margarida (Idanha-a-Nova) 

A capela de São Sebastião está situada na entrada nascente da povoação. A figura 
sacra foi levada para a igreja matriz devido ao mau estado da capela e ao receio de 
roubo. É intenção do padre mandar arranjar a capela, mas há quem questione se o 
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santo deve ou não voltar, porque na igreja é visível o resultado das promessas em velas 
e dinheiro e se for para a capela está muito isolado, pouca gente lá vai. 

São Sebastião é preferencialmente denominado por Mártir Santo. 

Festa 

Não há nenhuma história que justifique a construção da capela mas a celebração festa. 
Conta-se que “...no tempo dos gafanhotos havia tantos que prometeram a São 
Sebastião uma festa, até fora de tempo, se alevantassem os gafanhotos. Então os 
gafanhotos vieram arragar-se todos à capela e morreram lá. Aquela praga alevantou e 
d'então pra cá a festa tem sido sempre feita no mês d'Agosto…”  

Possui festa nos dias 13, 14 e 15 de Agosto. A festa é constituída por missa, sermão, 
procissão e arraial. 

No passado vinham padres de fora dizer o sermão e faziam-se pagar para o 
cumprimento deste serviço. Actualmente o padre desta aldeia pede a colaboração ao 
padre de outra aldeia vizinha. 

Há arraial. 

Procissão 

Há procissão dia 15 de Agosto, depois da missa. Participam na procissão Nossa 
Senhora da Ascensão, Nossa Senhora do Rosário, Santa Margarida, Santo António e o 
Mártir. São Sebastião é o penúltimo da procissão (segundo o padre deve ser o último, 
mas, argumenta uma devota “acima do Mártir está ainda Nossa Senhora por isso deve 
ser a última”). 

Na procissão participam cerca de 14 bandeiras (as existentes na igreja). A de São 
Sebastião é a primeira, mas nem sempre sai porque não há quem a leve por ser a vara 
muito pesada. A segunda é a de Santa Margarida. 

Na procissão participa a “árvore” onde São Sebastião foi amarrado. Esta é uma 
construção em ferro com a configuração de uma árvore com ramos, completamente 
forrada com tecido, para a procissão, e decorada com fitas e frutos (feitos pela senhora 
que trata da igreja) feitos para este fim. Para facilitar o armazenamento a “árvore” divide-
se em duas através de um tubo em forma de caule. Não foi possível ver o “esqueleto” da 
árvore porque estava numa arrecadação particular e o proprietário desta última não 
estava em casa. 

 
 

            Figura 6. Imagem de São Sebastião, Aldeia de Santa Margarida. 
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A procissão era disciplinada pelo juiz e pelos restantes elementos da comissão. Com o 
responsável pela procissão seguia o regedor da aldeia com um bastão na mão. 

O circuito da procissão é contrário ao sentido dos ponteiros do relógio. 

Na procissão, com a formação de duas filas paralelas, o lugar dos homens era à frente 
das mulheres. O padre ia junto da última imagem. 

Em tempos idos o transporte do andor era feito peIos autores das melhores ofertas do 
leilão, ou pelos festeiros. Actualmente leva-o quem quiser. 

O andor tem sido decorado pela informante, com flores artificiais feitas pela própria, 
porque “naquele tempo não há flores de jeito”. 

Devoção, promessas 

Não resisto a descrever um pequeno episódio da fé a São Sebastião: “…no tempo da 
epidemia da guerra de 1914 só morreram 4 pessoas nesta terra, porque São Sebastião 
não deixou entrar a malina. Em Proença-a-Velha morreram ruas inteiras de pessoas, até 
as enterravam já vivas, não lhe davam tempo para morrer. Eu tive um tio que um dia 
veio de lá muito doente mas não morreu, graças a Deus, e disse a “Proença não se 
pode ir”. Abençoado São Sebastião que não deixou entrar cá a malina…”. 

Pediam protecção ao santo quando: 

- os filhos iam para a tropa (por isso na guerra não morreu ninguém desta povoação). 

- a vida perigava, por doença ou acidente. 

- adoecia um animal (porco ou qualquer outro). 

Conta-me, a minha informante, que no passado as mães mediam São Sebastião com 
uma fita que depois atavam à cintura ou ao pescoço dos filhos, dos maridos e delas 
próprias para os proteger. 

Era hábito vir junto de São Sebastião rezarem e acenderem velas. 

Angariação de meios 

As ofertas, em notas, a São Sebastião continuam a serem pregadas, com alfinete, na 
banda do santo. “O povo não quer colocá-las noutro lado, ainda há cerca de dois anos 
este assunto foi motivo de discussão com o padre”. 

Há mais de 40 anos que não se faz leilão da “varinha do andor”. Terminada a missa 
trazia-se o santo para o exterior da capela e fazia-se logo ali o leilão. Levava-o na 
procissão o autor da melhor oferta. 

O dinheiro que o santo leva na fita, como o obtido pelo leilão do andor era para a igreja. 

É costume, no dia do Carnaval, realizar-se o “ramo das chouriças”. Andam de porta em 
porta a pedir enchido de porco, que dependuram numa vara com pregos que trazem 
consigo. Este enchido é depois vendido em leilão no salão (antes da existência do salão 
era ao pé da casa da Junta Freguesia, num único lote ou em vários). As pessoas que 
não têm porco dão dinheiro. 

A comissão de festas vai realizando, ao longo do ano, diversas festividades (bailes) para 
angariar dinheiro para a festa de verão. 

O dinheiro das festividades tem sido distribuído, de forma não pacifica, do seguinte 
modo: O que é dado directamente ao santo (fruto de uma promessa) fica para a igreja. 
O que é angariado de outro modo (venda de enchido, lucros das várias festividades, 
etc.) vai para a comissão civil. Embora o padre cobice para a igreja parte dos lucros da 
festa. Algumas vezes os festeiros apropriaram-se e usaram o dinheiro do santo para a 
festa civil (naturalmente com oposição da hierarquia religiosa e de determinados 
sectores da população). 

Perpetuação 

Antigamente a comissão era composta por cinco elementos. Um deles era o juiz, 
geralmente, uma das pessoas mais ricas da terra. Este é o responsável geral pelas 
festividades e por providenciar as refeições os padres nos dias da festa. Além do juiz 
havia o tesoureiro e o secretário. 

Actualmente a comissão tem cerca de 30 pessoas. mas, depois das desistências, ficam 
umas 20. 

Tanto agora, como no passado, os elementos de um ano nomeiam os do ano seguinte. 
Aos escolhidos para a comissão seguinte não é pedido consentimento prévio. 

No final da missa é dado conhecimento público dos elementos para a comissão 
seguinte. No último ano, devido ao azedar das relações (questões de propriedade de 
dinheiros) igreja-comissão, os novos festeiros não foram anunciados na igreja mas no 
salão de festas. 
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Outras notas: Conta-se de São Sebastião que “os soldados o levaram para a floresta. 
Aí ataram-no a uma árvore, crivaram-no de setas e foram-se embora. Naturalmente que 
o deixaram lá. Depois passou por ali uma mulher que o levou para casa, tratou-o e as 
feridas recuperaram muito rapidamente, porque ele era santo. 

Quando tratado apareceu novamente ao imperador e este mandou-o botar no esgoto. 
Mas os soldados do imperador não conseguiram, nem com quanta força houvesse, e 
foram comunicar ao imperador de sua impossibilidade. Então mandou-o decapitar. E foi 
como morreu.” 

Informante: Angelina Conceição Pereira, 77 anos, Aldeia Santa Margarida. 

Almaceda (Castelo Branco) 

Para este aglomerado populacional ter em conta o trabalho de outros elementos da 
equipa. 

É denominado preferencialmente por Mártir S. Sebastião. 

É o padroeiro da freguesia. Está na igreja matriz. 

A festa era dia 20 de Janeiro, actualmente é no Domingo mais próximo do dia 20. É 
costume, pela ocasião, fazerem filhós. 

A festa principal é a do Espírito Santo. 

Benquerenças (Castelo Branco) 

Existe na igreja matriz a figura sacra do Mártir São Sebastião. 

Festa 

Em honra deste santo não há qualquer tipo de festividade, nem uma simples missa. 

Procissão 

O Mártir sai em todas as procissões, não sendo o último também não é o primeiro. É 
transportado por homens (não por soldados, nem por rapazes que vão à inspecção), 
não é transportado por mulheres porque “é muito pesado” (sic). O seu andor, como 
todos os restantes, continua a ser leiloado à porta da igreja, no final da missa. 

 

Devoção, promessas 

As pessoas mantem por este santo uma grande devoção. Nas procissões continuam a 
pregar-lhe dinheiro na fita. 

Durante a guerra colonial havia quem mandasse dizer missas em louvor do santo. 

Pedem a São Sebastião “paz, que os livre da guerra, da fome e dos nascidos maus” e 
protecção para os soldados. 

Outras notas: Para proteger os porcos doentes, nesta comunidade, costumam recorrer 
a São Francisco e à Senhora das Preces (padroeira da freguesia). 

Informantes: João Carlos Antunes, 42 anos, Benquerenças; Rosa Maria Antunes, 41 
anos, Sarnadas de Ródão. 

Bibliografia: BELO, 1985. 

Castelo Branco 

Em 1505 há referências à capela de S. Sebastião. (Estudos de Castelo Branco, nº 1, 
1964, p.110). 

A capela de S. Sebastião fica fora de muros, na parte oriental do arrabalde. Possui 
figura sacra em pedra. Tem confraria. (Estudos de Castelo Branco, Janeiro 
1964.”Ermidas Antigas (Ordem de Cristo)“). 

Em Castelo Branco desde o século XVI que existe rua de S. Sebastião. 

Existiu e existe capela do Espírito Santo. É tida como uma das mais antigas da cidade. 

Não existe, actualmente, capela de São Sebastião. Na sacristia da Sé existe uma bela 
imagem de São Sebastião, de origem desconhecida. Não é cultuada. 

Informante: Pároco da Sé de Castelo Branco. 

Bibliografia: CASTELO BRANCO, 1985; ROXO, 1890; SANTOS, 1958; NUNES, 1980. 

Escalos de Baixo (Castelo Branco) 

Possui capela na entrada nascente da povoação, ao lado do caminho principal que 
ligava Castelo Branco a Escalos de Baixo, margem esquerda do ribeiro. Muito 
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recentemente, no altar colocaram ao lado de S. Sebastião a Nossa Senhora das 
Graças. 

É geralmente denominado por Martle Santo ou Martle São Sebastião. 

São Sebastião tem cinco cravos em prata, sempre limpos por altura da festa com 
bicarbonato e aguardente. 

Nunca se conheceu confraria de São Sebastião. 

A festa era no Domingo do Divino Espírito Santo, que coincidia com um dos últimos 
Domingos do mês de Maio. Recentemente, por causa dos emigrantes, foi transferida 
para o primeiro Domingo de Agosto. 

A imagem foi reparada há cerca de 3 anos. 

Conta-se que a imagem começou a ser venerada desde as invasões francesas. Porque 
estando estas muito perto e a povoação sob perigo iminente prometeram a São 
Sebastião que se os livra-se dos franceses lhe faziam uma festa anual. 

Quando os franceses estavam muito perto formou-se nevoeiro muito forte não podendo, 
por isso, o exército avançar sobre a povoação. 

Conta-se também que noutra ocasião chegou uma praga de gafanhotos e a população 
prometeu festividades e uma capela a São Sebastião caso ficassem livres de tal flagelo. 
Quando os gafanhotos chegaram perto da população recuaram não atingindo os 
campos agrícolas. 

Foi a partir desta promessa que se construiu a capela. 

Festa 

A festa é Sábado, Domingo e Segunda-feira. 

Na Sexta-feira anterior, à noite, o santo vai para a igreja matriz em procissão, em grande 
festa. Há arraial popular nesta noite. 

No Domingo há missa e procissão que dá volta à aldeia. Na Segunda-feira o santo 
regressa à capela, nesta ocasião “já meio escondido”. 

Em cada um dos três dias de festa cantavam-se as alvíssaras à porta da igreja, à porta 
do senhor padre, à porta do juiz e à porta dos ricos da aldeia. 

Os preparativos para a festa começavam um ano antes e toda a família colaborava na 
sua preparação. Constatamos que o papel da mulher se tornou mais participativo com o 
decorrer dos anos. 

Como à frente veremos, a festa é organizada pelos emigrantes e para a ornamentação 
da capela contam com a colaboração das esposas. 

Uma festa era considerada fraca se abrilhantada por uma única banda de música. Nas 
festas «fortes» contava-se com três bandas. Nas «rijas» além das três bandas vinham 
os zabumbas (bombos) do Paúl. 

Actualmente a festa dura toda a noite, mas nem sempre foi assim, no passado a uma 
hora determinada acabava. 

Para se fazer a festa de São Sebastião tem que se ter muita loiça e é necessário andar 
o ano inteiro a prepará-la, para que nada falte na ocasião. 

Há três ou quatro anos atrás a festa custou mais de 600 mil escudos, por festeiro. 

Esta festa teve um período de crise, contemporânea da saída dos homens da aldeia 
(emigração interna e externa). 

Encarregaram então os soldados da sua organização, mas não deu certo. Depois os 
emigrantes tomaram conta dela. 

Quem está de luto, geralmente, só participa na parte religiosa da festa e fica o resto do 
tempo em casa. 

Se era festeiro e ficava de luto toda a festa seguia os seus trâmites normais. O festeiro 
em causa não chegava a ser substituído. Continuava a orientar tudo. Participava na 
missa e na procissão mas não recebe em casa os elementos da música, ou outros, para 
comerem. 

A decoração do recinto da festa é feita pelos festeiros ajudados pelos respectivos 
familiares. 

Por ocasião desta festividade era costume cantarem as “chacotas”. Digo era porque 
atualmente pouca gente as sabe. 

“Ai! Mártir S. Sebastião 
Ai! meu valoroso soldado; 
Pela fé de Jesus Cristo, 
Morreste acétiado. 
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Ai! Mártir S. Sebastião. 
Ai! Oh meu santo encarrapado2,  
Pedi a Nossa Senhora 
Que nos ponha o pão barato. 

Ai! Mártir quem vos tirara 
Ai! A vossa seta do peito, 
E convosco caminhara 
Caminho do céu direito. 

Ai! Mártir S. Sebastião. 
Ai! Meu santo guerrilheiro, 
Já que tendes virtude, 
Defendei Portugal primeiro. 

Ai! Mártir S. Sebastião. 
Ai! Estais voltado à Serra, 
Defendei Portugal (livrai) 
Da fome, peste e guerra. 

Ai! Mártir S. Sebastião. 
Ai! Mesmo Deus assim o quis, 
Vimos dar as boas festas 
Ao nosso bom juiz. 

Ai! Mártir S. Sebastião. 
Ai! Tendes a banda encarnada 
A todo o Portugal 
Chega a vossa nomeada. 

No final de cada quadra batem as palmas. Grupos de mulheres e de homens, 
predominantemente mulheres, cantam a chacota pela povoação começando à porta da 
igreja matriz. 

Vão às portas do juiz, do escrivão e do tesoureiro da confraria de São Sebastião. Depois 
ficam a dançar no largo da igreja. 

                                                      
2 Alusão ao facto de a imagem de S. Sebastião o representar nu." (DIAS, 1966, p.165-166). 
 

Procissão 

A decoração do andor é feita com flores artificiais, cor de vinho, e encomendadas em 
Braga, de um ano para o outro. Os ramos são quatro, estão implantados em cada um 
dos cantos do andor e têm a forma cónica. 

O Mártir Santo, como figura principal, era naturalmente o último na procissão. Na 
procissão não são incluídas crianças, vestidas de anjos, a cumprir promessas. 

Em 1992 o juiz da festa desejou levar os seus dois filhos vestidos de anjo, ao lado do 
andor, e o povo não o permitiu. 

O andor era transportado pelos soldados, durante a da guerra, antes deste período e 
actualmente é levado pelos festeiros ou por quem faça promessa. Para isso, estes 
últimos devem contactar previamente os festeiros. Havia pessoas que iam debaixo do 
andor a cumprir promessas. 

Não há leilão do andor. 

Antes, durante e depois da procissão é costume os devotos pregarem notas com 
alfinete na banda do santo. 

O povo não aceitou a ideia de se levar dois sacos, conforme chegou a ser 
experimentado e onde só foram parar umas escassas moedas, para se meter o dinheiro 
durante a procissão. Preferiram continuar a pregá-lo na banda do santo. “Se é para o 
santo deve ser lá pregado”. 

São os festeiros que encaminham e organizam a procissão. Vestem uma opa própria e 
trazem consigo um bastão. 

Angariação dos meios 

Os festeiros, em cada um dos quatro domingos antes da festa, dão uns toques no sino 
da igreja, como sinal do início do peditório para a ajuda da festa. Vão de casa em casa. 
As pessoas dão dinheiro ou o que têm na devoção. 

Até há cerca de 50 anos as pessoas vinham com tabuleiros à cabeça, carregados com 
comida para a igreja, no final da missa eram benzidos e depois leiloados - fogaças. 

Devem ter acabado com este costume, segundo a informadora, porque apareceu a 
quermesse e as mulheres deixaram de pôr coisas à cabeça. 

Nunca se conheceu ramo para esta festa. 
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Actualmente, para a quermesse, todas as pessoas dão muitas garrafas de vinho e 
«bebidas finas» porque é o que os emigrantes compram para levarem para França. As 
ofertas são entregues aos festeiros. Depois são levadas para a quermesse e finalmente 
são leiloadas durante a festa revertendo o dinheiro para a festa civil. 

Quando os elementos da aldeia vão a casa dos festeiros levar a prenda (dinheiro ou 
bens) para a quermesse são muito bem recebidos. A dona da casa vem com um grande 
tabuleiro com bolos e «bebidas finas» (antigamente era só vinho). 

Os bolos são caseiros e confeccionados para a ocasião, nos muitos fornos que a aldeia 
dispõe (presentemente há mais fornos do que a algumas décadas atrás). 

Começam a fazer os bolos uma semana antes. 

Os bolos de azeite, cavacas, biscoitos, bolo preto, bolo enrolado (tipo torta), esquecidos, 
broas de leite e pães-de-ló são os mais frequentes na festa de São Sebastião. O mel era 
pouco usado na aldeia porque não havia muitas colmeias. 

Era necessário fazer muitos pães-de-ló; porque cada grupo de pessoas (ou pessoa 
isolada) que ia a casa do festeiro levar a prenda para a festa, ou tratar de qualquer outro 
assunto, era-lhe colocado, para se servir, uma bandeja com bolos variados e onde não 
podia faltar um pão-de-ló por encetar e vinho ou «bebidas finas», mais recentemente. 
Se o visitante vai para longe preparam-lhe, inclusive, uma caixinha com bolos para levar. 
Deste modo, a quantidade de bolos que cada festeiro confecciona chega a ser superior 
ao necessário para um grande casamento. 

Os festeiros recebiam prendas para a quermesse mas nunca recebiam bolos. Os bolos 
ofereciam-nos aos festeiros. 

Primitivamente os bolos eram guardados em grandes arcas de madeira, forradas a 
papel. Todas as arcas tinham mistura de vários tipos de bolos e cada festeiro tinha 
várias arcas com eles. 

O tabuleiro com bolos e bebidas que se apresentava ao visitante tinha, 
necessariamente, mistura de vários tipos de bolos. 

Há demarcação entre as ofertas ao santo pertencentes à fábrica paroquial e as 
pertencentes ao grupo de festeiros. 

Deste modo, todo o dinheiro que o santo leva na banda (fita vermelha) é pertença da 
igreja. 

 

Perpetuação 

A festa era organizada pelo juiz com os festeiros. 

Só podiam ser festeiros, ou juízes, elementos do sexo masculino que tivessem casa 
própria. 

Era incumbência do juiz de um ano escolher o juiz do ano seguinte que, por sua vez, 
escolhia os 7 ou 8 festeiros com quem desejava trabalhar. O juiz era escolhido entre as 
pessoas mais importantes da terra. Era o juiz que avançava com o dinheiro para a festa 
(para pagamento da música, foguetes, iluminação, pregadores). Os festeiros 
trabalhavam com o juiz na preparação da festa. 

O juiz e os festeiros de um ano não consultavam, previamente, o juiz a nomear para o 
ano seguinte. 

Para se ser festeiro tinha-se e tem-se que estar bem instalado na vida. Logo, só chefes 
de família podiam fazer parte do grupo de festeiros, nunca indivíduos solteiros. Até 
porque tinham que ter casa própria e casa grande para receber todas as pessoas. 
Quem vivia em casa de renda não podia ser festeiro. 

Por parte de um festeiro eram motivos de recusa o casamento de um filho, a compra 
recente de uma quinta ou a construção de uma casa, etc. 

Actualmente a festa é organizada pelos emigrantes. 

É comum, durante a festa, o juiz, os festeiros e os familiares do seu agregado comerem 
sempre juntos no salão. Os convidados dos festeiros, ou do juiz, tomam as refeições na 
casa dos respectivos anfitriões, mesmo sem a sua presença. 

Devoção, promessas 

As pessoas referem-me que a devoção a São Sebastião “parece ser diferente” da que 
se tem para com os outros santos. Porque se há uma doença em casa vão, 
imediatamente, iluminar São Sebastião ou prometem-lhe uma novena (que consiste em 
iluminar o santo durante nove dias). Se uma pessoa vai de viagem os familiares que 
ficam mantêm o santo iluminado até que o viajante chegue ao destino (ida ou vinda de 
França, por exemplo). Mesmo mantendo uma forte devoção por Nossa Senhora é a São 
Sebastião que recorrem nas grandes aflições. É por isso que dizem ser “um santo à 
parte” ou mesmo que “faz parte da família”. 

Muitas das promessas feitas a São Sebastião são satisfeitas em dinheiro. 
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Durante a guerra em África aumentou, consideravelmente, a devoção por São Sebastião 
e “devido à sua protecção não morreu ninguém na guerra”. 

Antes da partida dos soldados para o ultramar, as mães dos soldados vinham alumiar o 
santo e com um fio de algodão cheio de nós, para se segurar melhor, tiravam a medida 
da altura do santo. O fio devia depois ser atado e mantido na cintura do soldado, para o 
proteger da morte, até ao seu regresso. Nunca o deviam retirar. Deviam trazê-lo de 
volta. 

Gastronomia 

Quando se matavam os porcos escolhiam-se logo os presuntos (nas casas ricas) que se 
iriam comer por altura da festa de São Sebastião. 

Como era um produto salgado punham-no a adoçar durante três dias no interior de um 
poço. Depois de retirado era lavado com vinho branco, barrado com ovos batidos e 
polvilhado com pão ralado dando depois entrada no forno onde era assado. Chamavam-
lhe presunto afiambrado. Este era um dos pratos típicos da festa do Mártir Santo. Só se 
fazia nesta ocasião porque era quando havia em casa muita gente para o comer. 

Por ocasião da festa era também hábito fazer cavacas e todos os bolos anteriormente 
referidos. A cavaca é um bolo feito com a massa dos biscoitos, depois forrada a açúcar 
e posta a secar em tabuleiros. 

Não é costume fazerem-se filhós por esta festa. 

Informante: Isabel Cândida Falcão Navarro, 65 anos, Escalos de Baixo. 

Bibliografia: DIAS, 1966; MOURA, 1992. 

Escalos de Cima (Castelo Branco) 

A figura de São Sebastião está num altar lateral da igreja matriz. 

Era preferencialmente denominado por Mártir Santo. 

A festa realizava-se no terceiro Domingo de Setembro. 

Festa 

Não fazem festa. Quando muito há uma breve missa. 

Há cerca de 20 anos a festa era organizada pelos pais dos rapazes que iam à inspecção 
militar. A festa era unicamente Domingo. Os festeiros (pais dos rapazes que iam à 
inspecção) davam comida na sua própria casa aos músicos que vinham de fora. 

Quando o grupo dos pais não organizava a festa o padre “deitava-lhe a mão e só havia 
festa religiosa”. 

Há cerca de 50-60 anos A festa era organizada por três festeiros. Vinha música e o 
fogueteiro. Os festeiros deviam dar de comida a esta gente. Se houvesse prejuízo eram 
os festeiros que o pagavam. Além do padre da terra vinham mais três ou quatro padres 
de fora. Os festeiros pagavam a todos eles. Em qualquer das situações havia arraial. 

Procissão 

Participavam as figuras da Nossa Senhora da Conceição, do Sagrado Coração de Jesus 
e em último lugar São Sebastião. 

O andor de São Sebastião era unicamente transportado por homens casados ou 
solteiros, nunca em simultâneo homens de um e outro estado civil. 

Quando a festa era organizada pelos pais dos rapazes que iam à inspecção eram os 
rapazes que levavam o santo na procissão. 

Durante a procissão era costume as pessoas pregarem notas no andor do santo (barra 
pendente que envolve todo o andor). Este dinheiro era “para quem primeiro lhe deitasse 
a mão”, ou o padre ou a comissão. 

Ao longo da povoação a procissão sempre se movimentou em sentido contrário aos 
ponteiros do relógio. 

Angariação de meios 

Era costume leiloar as varas do andor e as bandeiras. Acontecia, por vezes, um 
qualquer homem arrematar as quatro varas e depois distribuí-las por quem desejasse. 

O leilão era feito à porta da igreja, no final da missa e antes do início da procissão. 

O dinheiro do leilão dos andores ia para a igreja. 

No Domingo antes da festa os três elementos da comissão andavam na aldeia, de porta 
em porta, a pedir dinheiro, a contribuição de cada família para a festa. 
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No dia da festa havia ramo. Era frequente as pessoas darem um alqueire de milho, um 
alqueire de centeio ou outros cereais. Estes bens eram leiloados, no próprio dia, e o 
dinheiro revertia a favor dos festeiros para pagarem as despesas da festa. 

Perpetuação 

No passado a comissão era constituída por três homens casados que tomavam o nome 
de juiz, escrivão e tesoureiro. 

Era o juiz que mandava na festa. Na procissão levava o “pau” de São Sebastião 
permitindo-lhe discipliná-la (havia outro “pau” para São Pedro). No dia da festa os 
padres iam comer a casa do juiz. Para juiz era nomeado uma pessoa remediada. 

O escrivão escrevia o que cada pessoa dava para a festa e o tesoureiro recebia e 
administrava o dinheiro. 

Cada elemento da comissão nomeava, para o ano seguinte, uma outra pessoa com 
funções semelhantes à sua; assim o juiz nomeava outro juiz, o secretário outro 
secretário e assim sucessivamente. O elemento da nova comissão não era consultado 
antecipadamente. 

Na igreja, no final da missa da festa de São Sebastião, o padre dava conhecimento 
público da nova comissão. 

Não se conheceu castigo para quem se negasse. 

Numa fase de declínio havia pessoas que se ofereciam para fazer a festa. 

Devoção, promessas 

Há pouca devoção por São Sebastião. Há algumas dezenas de anos atrás havia muito 
mais. Recorriam frequentemente ao santo para os proteger na guerra. 

Outras notas: Não há capela nem festa do Espírito Santo, exista apenas uma imagem 
na igreja matriz. 

Houve confraria de São Sebastião, mas não na lembrança de qualquer um dos meus 
informantes. 

São Pedro é o padroeiro desta comunidade. 

Informantes: Francisco Fernandes, 77 anos, Escalos de Cima; Joaquim Dourado, 84 
anos, Escalos de Cima; José Manuel dos Reis Lourenço, 43 anos, Escalos de Cima. 

José Marques Lourenço, 66 anos, Escalos de Cima. Maria Antunes Reis, 63 anos, 
Escalos de Cima. 

Fratel (Vila Velha de Ródão) 

Existe capela de São Sebastião na antiga entrada norte da povoação, utilizada como 
capela de velaturas. 

É conhecido por Mártir São Sebastião. Não se comemora, nem com uma simples missa. 
Sai unicamente nas procissões. 

Na altura da Guerra do Ultramar eram os militares, muitas vezes fardados, que 
frequentemente o levavam nas procissões. Por esta mesma altura as pessoas 
alumiavam-no com velas, fruto de promessa ou devoção. Foi esta a única ocasião que 
mereceu, nos tempos mais recentes, algum culto. 

Possui capela do Espírito Santo. 

Informante: José Fernando Alexandre Martins, 47 anos, Fratel. 

Freixial do Campo (Castelo Branco) 

Há capela de São Sebastião na entrada oeste da povoação ao lado de uma das vias de 
comunicação que dá acesso a esta aldeia, junto do cemitério. 

A figura de São Sebastião está na respectiva capela e é preferencialmente denominado 
por Mártir São Sebastião. 

Festa 

Desde há três ou quatro anos que voltaram a fazer a festa de São Sebastião; juntaram-
na com a de São Bartolomeu que é o padroeiro da paróquia. Qualquer delas não se 
fazia há muitos anos. Agora fazem-nas no primeiro ou segundo Domingo de Agosto. 

A festa de São Sebastião fazia-se em Fevereiro, no Domingo Magro (dois Domingos 
antes do carnaval). Deixou de fazer-se a festa há algumas dezenas de anos porque os 
jovens eram mobilizados para a tropa e não havia gente nova. Depois deu-se o 25 de 
Abril, momento pouco propício para o padre cativar gente em torno de uma festa de 
cariz religioso. Recomeçou-se há três ou quatro anos, em moldes diferentes. 

A festa de São Sebastião fazia-se e faz-se, num largo, no centro da povoação, a 
escassas centenas de metros da capela. Era costume haver missa, sermão e procissão. 
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A festa actual não tem o brilho que tinha. As atenções são um pouco desviadas para  
São Bartolomeu. 

Não há histórias que justifiquem a festa ou a construção da capela. 

Quando a festa era em Fevereiro vinha um padre de fora para dizer o sermão e comia, 
geralmente, na casa do sacristão. 

Os músicos e muitas vezes o(s) padre(s) que participavam na festa eram divididos em 
grupos de um ou dois por cada família. Quem dava de comer aos músicos, ou ao padre, 
não dava oferta para a festa. Os músicos iam comer a casa de qualquer pessoa. 

Nesta festa havia grande alegria, manifestada em contradanças e muitos mascarados. 

Vinha muita gente de fora a esta festa. 

 

Procissão 

A procissão realizava-se no dia da festa, depois da missa. Tudo começava na véspera 
quando traziam o santo da capela para a igreja. No dia seguinte voltava à capela. O 
sentido deste movimento (ida e volta à capela) era contrário aos ponteiros do relógio. 

A procissão era organizada pelos festeiros, mas disciplinada pelo padre. “Mas como era 
sempre igual toda a gente sabia como é que se fazia”. 

O lugar dos homens era sempre à frente, em duas filas, mas acabavam por ir em grupo, 
a falar da vida. Este tipo de situação tanto acontecia antigamente como agora. As 
mulheres vão sempre atrás. O padre vai à frente da imagem. 

Quando a festa era unicamente a São Sebastião só participava esta figura sacra e a 
respectiva bandeira. 

O andor era transportado pelos rapazes que iam fazer a tropa ou que estavam a cumprir 
o serviço militar. Mais tarde passou a ser transportado pelos mordomos. 

As ofertas em dinheiro ao santo eram colocadas sobre uma fita colocada 
propositadamente sobre o santo, nunca na sua banda. 

A decoração do andor é feita pelas raparigas. Não há flores nem cores, específicas, 
para a sua decoração. Quando a festa era em Fevereiro o andor era muitas vezes 
decorado com rosas. 

No passado, o dinheiro que o santo levava na banda era para a comissão de festas. Ao 
padre pagava-se o valor estabelecido previamente pela sua prestação de serviços. Por 
isso registaram-se conflitos entre o padre e a comissão. “Houve uma altura em que o 
padre quis alterar este tipo de coisas e as pessoas não compareceram sequer para 
levar as imagens.” Este foi um dos motivos para que a festa tivesse terminado. 

Era costume vir música e fogo para abrilhantar a festa. 

Devoção, promessas 

Pediam a São Sebastião protecção para todos os animais, mas especialmente para os 
porcos. Quando compravam o porco ou quando ficava doente prometiam-lhe chouriças 
do tamanho do animal criado. 

Pelas grandes aflições havia o hábito de acender velas a São Sebastião, prática que 
caiu em desuso. 

 

Figura 7. Capela de São Sebastião, Freixial do Campo. 
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No tempo da guerra as mães pediam ao santo protecção para os filhos soldados, de 
modo a regressassem com saúde da vida militar. 

O culto a São Sebastião não sofreu qualquer incremento por ocasião da Guerra do 
Ultramar. 

Angariação de meios 

Era costume as pessoas oferecerem chouriças, do tamanho do porco, a São Sebastião. 
Tal hábito perdeu-se há cerca de 40 anos. Como se disse “as promessas a São 
Sebastião eram sempre pagas à base de carne”. 

Começava-se a leiloar, a carne, cerca de um mês e meio antes da festa. A partir do 
momento que o enchido de cada família estava pronto o dono da casa dizia para os 
mordomos “vem buscar o meu”. Depois os mordomos andavam povo acima, povo 
abaixo, sempre aos Domingos, com uma linguiça dependurada em cada dedo e iam 
leiloando “tanto para uma, tanto pela outra”. Partiam de uma base de licitação 
mencionada pelo ofertante. Se não houvesse oferta superior revertia a chouriça para o 
ofertante dando este em troca o valor em dinheiro da base de licitação. O dinheiro assim 
obtido era para a comissão da festa. 

Nesta comunidade não é costume dar dinheiro ao santo. O dinheiro é sempre dado à 
comissão da festa. Quando se pretende fazer a festa, um mês ou três semanas antes, 
os mordomos vão de porta em porta, explicam ao que vão e perguntam quanto dá 
aquela família. Isto para se fazer um cálculo do que se vai receber. Algumas famílias 
dão logo o dinheiro (os que não podem estar presentes no dia da festa) os restantes dão 
o dinheiro prometido, à comissão, no dia da festa. 

Perpetuação 

A comissão tinha sete elementos: juiz, secretário, tesoureiro e quatro mordomos. O seu 
mandato era anual e a hierarquia era estabelecida entre eles. Os quatro mordomos 
recolhiam e leiloavam as chouriças, transportam a imagem do santo na procissão e 
ajudam os três principais elementos a explorar o bar. Os mordomos podiam manter-se 
no cargo por um período de três, quatro ou mais anos. 

Por fim tínhamos duas mordomas que tinham como função limpar a capela durante o 
ano, alindar o altar, preparar o andor para a procissão e ao longo desta ir deitando 
pétalas de flor sobre a imagem. As mordomas eram sempre raparigas solteiras. 
Actualmente deixaram de ter a primeira função porque a capela se tornou capela 
mortuária. 

Actualmente a comissão passou a ter um número variável de elementos mas sempre 
superior aos primitivos três. Os seus elementos não permanecem nela mais que um 
ano, devido ao esforço exigido. Por exemplo dormirem quatro horas em quatro dias de 
festa. 

Os elementos da comissão de um ano reunem para escolher novos indivíduos, sempre 
assim foi. Para se fazer parte de uma comissão têm em conta o tempo livre e a 
aceitação em caso de nomeação. Não se vai nomear alguém que se tenha recusado a 
colaborar. 

Por altura da apresentação pública das contas de uma festa são também conhecidos os 
elementos nomeados para o ano seguinte. 

Outras notas: Quando a festa era em Fevereiro havia o hábito das famílias comerem o 
bucho do porco, morcela bucha ou a bexiga (enchido). Por isso chamavam à festa de 
São Sebastião a “festa do bucho”. 

A capela de São Sebastião é utilizada como capela mortuária. 

A capela de São Sebastião tem também a imagem de Santa Catarina que teve capela 
própria mas no início do século já estava em ruínas. 

A figura de São Sebastião foi restaurada este ano. 

Outras festas: Senhora de Lurdes e São Bartolomeu. 

Informantes: José António Calmeiro, 58 anos, Freixial do Campo; José António Nunes 
Calmeiro, 66 anos, Freixial do Campo. 

Idanha-a-Nova 

Na igreja matriz existe imagem de São Sebastião. Nunca se conheceu capela deste 
santo. Não há culto activo a esta imagem. 

A imagem de S. Sebastião está em excelente estado de conservação. É uma das mais 
belas imagens de S. Sebastião que observei. Possui rosto de sofrimento e expressão 
corporal a condizer. Está colocada num altar lateral. 

Há informação de que as pessoas desta povoação, no passado, no dia de S. Sebastião 
e por motivo desconhecido vinham dar umas badaladas no sino da torre da igreja. 
Hábito semelhante foi observado na área de Abrantes. 

Havia uma feira dia 20 de Janeiro (DIAS, 1966). 
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Há capela do Espírito Santo. 

Informante: Pároco de Idanha-a-Nova. 

Idanha-a-Velha (Idanha-a-Nova) 

Existe uma capela de São Sebastião à entrada da povoação, a cerca de 100m das 
primeiras casas, não se encontra ao culto e transformaram-na em Museu Lapidar. 

Segundo o Dicionário Geográfico de Portugal foi a primeira a ser erguida em Portugal, a 
este santo. Consta, nesta mesma obra, que São Sebastião terá aqui vivido. 

Existem duas imagens de São Sebastião. Uma na igreja matriz e outra na capela do 
Espírito Santo. São Sebastião é predominantemente conhecido por “Martel Santo”. 

A festa era em Agosto. 

Festa 

“Nos finais da década de 60, início de 70 esta festa (São Sebastião) era feita juntamente 
com a de Santa Filomena. Em Agosto, geralmente, ou então em Setembro. 

Haviam 4 mordomas para o andor da Santa Filomena e uma juíza para a bandeirinha, 
dois mordomos, o que pega o Martel Santo e o que dirige a procissão. 

Os mordomos e as mordomas saem, durante o ano, a pedir esmola para a Santa 
Filomena. 

No dia da Festa fazem um “ramo”, que é uma espécie de leilão de oferendas das 
pessoas constituído por produtos da terra. 

Durante a festa cantam-se uns versos a Santa Filomena que foram ensinados pelo 
padre. Não é nomeado São Sebastião que oficialmente é o santo festejado. Não 
sabemos porquê. Inovações...” (FERREIRA, 1970, p.120-121). 

Outrora, só havia uma festa que era a da Nossa Senhora da Conceição. Mas houve 
uma família que começou a fazer uma festa da sua devoção - festa de Santa Filomena. 
E, todos os anos realizava esta festa que era apenas religiosa. Com o andar dos tempos 
começou-se a observar que havia muitas festas na terra e a família que a tinha instituído 
acabou também com ela. Então uma parte dos moradores resolveu manter a festa só 
que dirigida para São Sebastião. Esta festa realizou-se durante alguns anos, depois do 
25 de Abril. Agora também acabou. Os festeiros pertenciam a um conjunto restrito de 
famílias. Começaram então as rivalidades com as pessoas que estavam mais ligadas à 

casa Marrocos (grande senhor da área e ex-residente em Idanha-a-Velha) achavam mal 
fazer a festa a São Sebastião. Presentemente, volta a não fazer-se festa. 

Da festa constava missa, procissão, garraiada e comes e bebes. Os touros para a 
garraiada vinham das regiões limítrofes (Belmonte, Idanha-a-Nova). Aos proprietários 
dos novilhos pagava-se-lhe para a participação daqueles na garraiada. 

Procissão 

São Sebastião só pode ser transportado, na procissão, por indivíduos solteiros. 

São Sebastião também costuma participar na procissão da festa da Nossa Senhora da 
Conceição que é a padroeira de Idanha-a-Velha. 

Angariação de meios 

Na altura em que faziam a festa era costume fazerem dois ramos; um por altura da 
Páscoa que é o ramo dos chouriços. O outro efectua-se pelo Natal. A comissão das 
festas avisa que vai fazer um ramo para a festa de São Sebastião e quem quiser 
contribuir dá, preferencialmente, um chouriço, dois ovos, por exemplo, e deixa estes 
bens com uma base de licitação no valor de mil escudos. 

Em ocasiões de bom tempo o ramo é feito junto do pelourinho. Quando chove ou está 
mau tempo vão para o interior de uma casa que está junto do pelourinho. 

Depois das comparticipações arranjam-se umas mesas, onde estes bens são expostos 
durante toda a tarde. É previamente estabelecido uma hora para terminar o ramo. 
Depois, ou são as pessoas que vão buscar o produto para o qual licitaram ou são as 
mordomas que o vão levar à própria casa. Cada oferta tem um papelinho onde consta o 
preço base de licitação. Depois as pessoas andam por ali e vão introduzindo outros 
valores, sempre superiores, no papel com a indicação do respectivo nome. Há bens que 
chegam a um preço elevado. Se observam que há despique entre duas pessoas para a 
posse de um mesmo bem, as mordomas vão a casa de um dos intervenientes dizendo 
“já está em tanto” e logo de seguida vão a casa do outro a dizer o mesmo. Conseguem 
deste modo uma hipervalorização dos produtos. 

É com este dinheiro que a comissão de festas arranca com a festa. Além deste há a 
esmola, em dinheiro, que cada família oferece, independentemente da primeira. 

Uma qualquer família nunca dava de esmola menos que cinco mil escudos para a 
Senhora da Conceição, mas para o São Sebastião nunca atingia este valor. 
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Então a festa fazia-se assim com o dinheiro obtido do ramo, das esmolas e das rifas que 
se vendiam. Se havia lucros iam para a Liga de Amigos de Idanha-a-Velha; se havia 
prejuízos eram também cobertos pela associação. 

Perpetuação 

A comissão de festa era composta por 10 indivíduos. Seis residentes na área de Lisboa 
e quatro de Idanha-a-Velha. O número um da lista nomeia o juiz da festa que é sempre 
da área de Lisboa. 

O grupo de festeiros de um ano nomeia os festeiros do ano seguinte. Havia anos que se 
chegavam a oferecer para fazerem parte da comissão. 

Há assim um juiz, um secretário e um tesoureiro e os restantes são vogais. 

A sua publicitação é feita pelo padre, na igreja, depois do final da missa e antes de sair 
a procissão. 

Tanto os festeiros que estão fora como os que estão na povoação tentam arranjar 
dinheiro para a festa e a primeira reunião só se efectua quando é para tratar do 
programa. 

Além dos festeiros há um grupo de raparigas solteiras, denominadas mordomas. 

Outras notas: Há notícias de existir no século XVII ou XVIII confraria São Sebastião. 

A padroeira é nossa Senhora da Conceição que na procissão é transportada por 
homens casados. 

Existe capela do Espírito Santo. 

Informante: Joaquim Manuel Batista Santos, 33 anos, Idanha-a-Velha. 

Bibliografia: FERREIRA, 1970. 

Lameira de Ordem (Proença-a-Nova) 

Há uma figura sacra de São Sebastião. 

Nesta aldeia, no segundo Domingo de Janeiro, era hábito fazer-se um peditório cuja 
dádiva (um chouriço do tamanho do porco) revertia a favor das Almas. 

Informante: Maria José Torres Ferreira, 70 anos, Vila Velha de Ródão. 

Lardosa (Castelo Branco) 

Para esta comunidade ver o trabalho específico da Sónia Pires e da Olga Saúde. 

São Sebastião está na respectiva capela, à entrada noroeste da povoação. 

Conta-se que a capela de São Sebastião foi aqui construída porque, uma vez, os 
terrenos agrícolas vizinhos da aldeia estavam sendo devastados pelos gafanhotos. A 
população aflita prometeu a São Sebastião, caso a praga desaparecesse, que lhe 
construíam uma capela. Então os gafanhotos por obra e graça de Deus vieram morrer 
todos a esta área. Assim acabaram por construir a capela no local onde se ergue. 

Festa 

A festa de São Sebastião é distribuída por dois tempos, no sábado mais próximo do dia 
20 de Janeiro (que é uma festa mais íntima) e nos finais de Maio ou início de Junho. 
Nunca conheceram outras datas. A festa é feita no largo da capela. 

Da festa consta missa na capela de São Sebastião. 

Esta festividade é conhecida por festa dos cascoréis ou festa do bodo. 

Há bodo de cascoréis, vinho e tremoços. Algum vinho é, ou pode ser, comprado aos 
lavradores da terra, o restante pode ser oferecido por quem tenha promessa. O vinho 
nunca faltou. Sobra sempre. Primitivamente eram os festeiros que davam os 
ingredientes para o bodo. Agora é o povo todo.  

O dinheiro que sobeja da festa de Janeiro reverte para a festa de São Sebastião de 
Maio/Junho. 

A festa de Maio/Junho é grande, tem a duração de três dias. É contratado conjunto 
musical, há fogo-de-artifício e havia balões antes de serem proibidos. 

A festa de Maio é denominada festa das chacotas. 

Procissão 

É unicamente realizada em Maio/Junho. Participam as figuras de Santo António e de 
São Sebastião. Eram os soldados que levavam o andor e era organizada pelos festeiros 
depois de falarem com o padre. 

 

 



DEVOÇÃO E FESTA A SÃO SEBASTIÃO NO SUL DA BEIRA INTERIOR: PRIMEIRA LEITURA 
Francisco Henriques 

 AÇAFA On Line, nº 12 (2017-2018)           Associação de Estudos do Alto Tejo           www.altotejo.org  174 

Devoção, promessas 

As pessoas faziam promessa de oferecerem a São Sebastião uma chouriça, do 
tamanho do porco, caso o levassem ao chambaril. Hoje quase toda a gente oferece 
mesmo sem promessa. 

As pessoas quando doentes recorriam à protecção deste santo.  

Há hábito de oferecer ex-votos a São Sebastião. 

Angariação de meios 

Antigamente as chouriças oferecidas ao Santo eram vendidas de porta em porta ou de 
taberna em taberna, pela melhor oferta. Havia uma pessoa encarregada de as vender. 
Este elemento fazia-se cobrar pelos seus serviços. Vinha a casa das pessoas pedia a 
chouriça para São Sebastião, as pessoas entregavam-lha informando-o também da 
base de licitação. Depois começava o despique ao longo da povoação e terminava por 
ser entregue à melhor oferta. 

Figura 9. Distribuição de tremoços, Lardosa. 

 

 

Figura 10 e 11. Bodo de cascoréis, Lardosa. 
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Figura 12 e 13. Leilão das chouriças, Lardosa. 

 

Obviamente que a venda das chouriças não era feita num único dia. O valor atingido por 
cada uma dependia do seu tamanho, do ofertante (quem a fabricava e daí dependia a 
qualidade) e do interesse em arrematar-se a chouriça de qualquer pessoa específica (de 
um filho por um pai, por exemplo).  

Quem era da terra, ou da freguesia, podia pagar a chouriça posteriormente. Em alguns 
anos podem ser os festeiros a recolher as chouriças de casa em casa. 

Perpetuação 

Na aldeia havia duas comissões de festas a de Santo António e a de São Sebastião. Os 
festeiros (juiz, secretário e tesoureiro) de São Sebastião eram geralmente as pessoas 
mais ricas da aldeia, isto porque tinham mais azeite e mais pão para poderem fazer os 
cascoréis. 

Para a comissão da festa de Santo António não havia a preocupação de escolher os 
elementos mais ricos da aldeia. 

Actualmente a condição anterior não se observa e qualquer pessoa pode fazer parte da 
comissão da festa do Mártir Santo. 

Para a organização dos festejos, em cada ano, são nomeados oito, nove, dez ou mais 
festeiros. No final da missa o padre lê os nomes dos elementos da comissão seguinte. 

Outras notas: Existe uma feira de gado no dia 20 de Janeiro, feira de São Sebastião. 
(LOPES, vol. V, p.220). 

Não há capela do Espírito Santo. 

Lardosa tem como padroeiro São Martinho. 

Outras festas: São Sebastião (Janeiro); Santo António (Agosto) e São Martinho. 

Informante: Manuel Esteves Justo, 57 anos, Lardosa. 

Louriçal do Campo (Castelo Branco) 

As actividades iniciam-se dia 19 com as limpezas e embelezamento dos lares, 
actividades mais do foro feminino. 

Os homens encarregam-se da lenha para que não falte durante a noite. A noite e o dia 
que se seguem são de tal modo importantes que até os pastores e os moleiros 
regressam à aldeia pela meia-tarde. 
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A festa de São Sebastião é tida como a festa da família, supera o Natal e a festa de São 
Bento, apenas pode ser comparada com a procissão do Senhor das Almas na quinta-
feira santa. 

“São Sebastião, santo máximo, protector adorado, merece-lhe todos os sacrifícios! Se 
Ele os livra (como em sua santa fé afirmam), de todas as pestes e malinas! Se ele lhes 
acode em todas as desgraças! … Se é Ele, São Sebastião bendito, Mártir Santo, que 
lhes acrescenta os bens e a felicidade com a certeza da saúde!...” (DIAS, vol. V, p.57). 

Fazem-se filhós na noite do dia 19 para o dia 20. 

Na manhã do dia 20 o Mártir Santo é trazido em procissão da sua canela para a igreja 
matriz. Depois da missa e do sermão procedesse à leitura dos mordomos. 

Findo este conjunto de cerimónias procedesse a nova procissão que vai da igreja matriz 
para a capela do santo, só que desta feita percorre percurso diferente do primeiro. 

O cortejo termina no largo da pequenina capela de São Sebastião, onde todo o povo se 
junta e aguarda a bênção das filhós, coscoréis, tremoços e vinho, que em cestos, 
açafates, alguidares e garrafões para ali foram transportados. 

Depois de “tudo benzido pelo pároco, a mordomia (tradição que vem de longe), leva à 
casa do Dr. José Ramos Preto, o maior proprietário da povoação e amigo que todos 
respeitam, e do pároco da freguesia, a prova, para seguidamente iniciar a distribuição 
pelo povo. 

E todos então, os da terra e os de fora (porque muitos das redondezas vêm associar-se 
à devoção dos moradores de Louriçal do Campo), comem e bebem, não para matar a 
fome, mas porque, comendo, provando, nem peste nem malina se lhes pegará. 

Os de fora, no amor aos seus que não puderam vir, metem nos bolsos as enzeitadas 
filhós e coscoréis e tremoços, que levam para que eles igualmente beneficiem da 
protecção de São Sebastião bendito. 

Se as filhós e demais acepipes, ou o vinho não chegam para todos os que se encontram 
presentes, (grande desonra para a mordomia), o povo manifesta-se e protesta com 
grande surriada”. 

O quadro que acabamos de descrever dura até começar a debandada para o jantar. 

“…Muitos aproveitam a exposição da imagem na sua capelinha para tirarem, com um 
algodão encarnado, a medida da altura que usam enrolada ao pescoço, como a defesa 
contra a peste e malinas”.  

Faz parte da festa a morte do galo. Este jogo consta do seguinte: 

“… Espetados dois mastros nas bermas do caminho que conduz ao cemitério, suspensa 
a pobre ave de uma corda cujas extremidades prendem nos dois mastros, é aberta a 
inscrição para todos os rapazes - antigamente só para pastores - que queiram entrar na 
competição  

Marcada a distância com um traço no pó ou na lama do caminho, cada inscrito paga por 
cada cinco pedras que atira cinquenta centavos. 

…É longe! Nenhuma acerta. Algumas não conseguem mesmo vencer a distância. Novo 
traço, agora mais próximo. O combate continua. As pedras não deixam de visar a vítima, 
imolada ao velho uso! 

Dez, vinte ou trinta pedradas não acertaram? O espectáculo continua. Uma consegue 
bater-lhe e partir-lhe uma perna, outra desasa-o, outra, finalmente, atinge-o na cabeça 
ou em órgão essencial e mata-o. 

Aclama-se então o campeão do torneio que recebe como prémio o galo! Assim termina 
a festa de São Sebastião de Louriçal do Campo, de fé e devoção, como outra não há 
entre a sua boa gente”. 

Bibliografia: DIAS, vol. V, p.55-62. 

Lousa (Castelo Branco) 

A figura de São Sebastião está na capela respectiva, implantada na entrada principal da 
povoação (lado poente), no largo de São Sebastião. 

São Sebastião é preferencialmente denominado por “Mártil Santo Bendito” ou “Mártir 
Santo”. 

Festa 

A festa era no segundo Domingo de Setembro e tinha a duração de dois dias (Domingo 
e Segunda). Posteriormente, para uma maior presença dos emigrantes passou para o 
Agosto. Recentemente passou à primitiva forma realizando-se em Setembro. Entretanto 
há cerca de nove anos que não fazem a festa de São Sebastião. 

A festa era essencialmente composta por missa, procissão e tourada. Vinha música para 
acompanhar os festejos, incluindo a procissão. 
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Procissão 

Realizava-se após a missa. A imagem de São Sebastião era transportada pelos 
soldados que, fardados, transportavam o andor na procissão. Com o fim da guerra no 
ultramar esmoreceu a devoção a este santo. 

Além de São Sebastião, que era o último, participavam na procissão o Sagrado Coração 
de Jesus, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Bom Jesus e os guiões. 

Devoção, promessas 

Para que os soldados regressassem com saúde do ultramar havia o costume de 
prometer missas ao santo. Era hábito as mães medirem o Santo com uma fita, que devia 
acompanhar depois os soldados/filhos para a guerra, com o objectivo de os proteger. As 
pessoas também acendiam velas ou lamparinas ao santo. 

Angariação de meios 

Era costume, há muitos anos, fazerem ramo em frente da capela, quinze dias antes da 
festa. Os devotos ofereciam para o ramo galinhas, batatas, cebolas, chibos, perus, etc. 
Logo após havia o leilão destes bens. 

Nos últimos anos em que se realizou festa, os festeiros, no Domingo antes da festa, 
realizaram um peditório pelo povo. 

O dinheiro oferecido ao santo, fruto ou não de promessa, pertencia à comissão religiosa. 

Perpetuação 

Outrora, a festa tinha três festeiros, escolhidos entre as pessoas mais remediadas da 
terra. Na altura os festeiros de um ano nomeavam os do ano seguinte. 

No tempo da guerra, até ao seu término, a festa era organizada pelos soldados. 

Outras notas: A Páscoa, o Sagrado Coração de Jesus, Santo António e São Sebastião 
eram os festejos comemoradas por esta comunidade. 

Além da capela de São Sebastião existem os seguintes recintos religiosos: igreja matriz 
capela de Santo António; capela de Santa Bárbara e no campo a capela de São 
Geraldo. 

Quando os porcos estavam doentes costumavam prometer e posteriormente oferecer, 
em caso de cura, uma chouriça a Santo António. 

Actualmente esta capela é utilizada como capela de velaturas. 

Informantes: José Sousa Bispo, 44 anos, Lousa; Maria Dias Silva, 77 anos, Lousa; 
Maria Oliveira Esteves, 73 anos, Lousa. 

Mata (Castelo Branco) 

Nesta povoação não existe capela de São Sebastião. A sua imagem está na igreja 
matriz. 

É denominado por Mártir Santo Bendito ou mais raramente por Mártir Santo São 
Sebastião. 

Não se conhece nenhuma história que justifique a festa. 

Festa 

A festa de São Sebastião era feita em meados Setembro. A informadora mais velha 
chega a recordar que, quando era rapariga nova, a sua mãe a fazia ir à azeitona 
enquanto a música percorria as ruas da aldeia. 

Agora a festa é em Agosto, juntaram-na com a de Santa Margarida. Assim, dos dois dias 
de festa um é dedicado a São Sebastião e outro a Santa Margarida. 

A data da festa foi mudada porque não havia ninguém para a fazer. Era grande esforço 
fazer-se uma festa em Agosto e outra em Setembro. Assim, juntas, é mais fácil. 

A festa de São Sebastião sempre foi feita no adro da igreja. 

Mesmo quando os festeiros não faziam a festa laica, o padre nunca deixou de dizer 
missa e fazer a procissão Quando não há festa civil a procissão não tem música nem 
foguetes. Vêm geralmente padres de fora a acompanhar, a missa e a dizer o sermão. 
Os festeiros pagam o serviço realizado pelos padres e, em contrapartida, ficam com o 
dinheiro dos santos. Quando não há festeiros os padres nada cobram pelo serviço mas, 
por sua vez, ficam com o dinheiro do santo (fruto de promessas ou esmolas). 

Há algumas dezenas de anos, após a missa e a procissão, iam-se buscar as mordomas 
(mulheres dos mordomos), em cortejo. As mordomas ofereciam ao Mártir Santo um 
borrego assado, ou um cabrito, um açafate de maçãs e boa bebida. Estes bens vinham 
dentro de um tabuleiro que era transportado à cabeça. Na traseira do cortejo vinha a 
música a tocar. Neste cortejo participavam também crianças com bandejas de “pão 
leve”. 
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Angariação de meios 

Era hábito realizar-se ramo. Os festeiros, para a realização da festa, contavam com a 
colaboração dos restantes elementos da povoação com ofertas que davam para o ramo. 
Ofereciam para o ramo de São Sebastião um açafate de maçãs, de laranjas, de cebolas, 
um pão leve, etc. Eram os festeiros que organizavam o ramo. Todo o dinheiro que 
faziam no ramo era para o grupo de festeiros e era utilizado nas despesas várias 
inerentes à festa. 

Os festeiros pedem porta a porta, sempre aos Domingos, e demoram quatro ou cinco 
Domingos para dar a volta completa à povoação. Se os festeiros chegavam à porta de 
uma qualquer pessoa e esta não tinha o dinheiro que desejava oferecer informava da 
importância que daria e iria mais tarde levá-lo a casa de qualquer festeiro. 

Há alguns anos pertencia aos festeiros o dinheiro que o santo levava na banda. Agora 
pertence ao padre. Por causa disto segundo a minhas informadoras “chegaram a andar 
em justiça”. O dinheiro do leilão das bandeiras e do andor pertencia também aos 
festeiros, agora há muito que não se realiza. 

Revertia ainda para o grupo de festeiros o dinheiro obtido pelo leilão das ofertas das 
mordomas. 

Procissão 

Na procissão saem as figuras de São Sebastião e a de Santa Margarida. No dia de 
Santa Margarida é esta a última. No dia de São Sebastião é ele. Por serem as 
festividades em dias seguidos, cada uma das procissões só dá volta a meio povo. O 
padre não quer dar a volta completa em cada uma das procissões (é-me referido que o 
padre anterior era mais “competente” que o actual). Sempre que há possibilidades cada 
uma das procissões dá a volta completa ao povo. 

O movimento da procissão, ao longo da povoação, é sempre contrário ao sentido dos 
ponteiros do relógio. 

É o padre que organiza as procissões e, para levar os andores e as bandeiras pede 
voluntários. Há alguns anos só havia um guião depois, compraram duas bandeiras mas 
nenhuma delas é do Mártir Santo. Na procissão os homens vão sempre à frente e as 
mulheres atrás, o padre vai a meio da procissão. 

O andor de São Sebastião foi transportado por soldados, quando os havia voluntários, 
por homens e agora tem sido, muitas vezes, transportado por mulheres, porque não se 
arranjam voluntários masculinos. 

Quando as informadoras eram raparigas novas lembram-se de existir leilão dos andores 
que terminou há muito. Muito antes de ser proibido pelo bispo. 

Era mais ou menos assim: traziam o guião e os andores para a rua e um festeiro punha-
se a dizer “quem mais dá? “, “quem mais dá? “. A pessoa que oferecesse o maior lance 
era-lhe entregue (o guião ou uma das varas do andor) e dava-lhe direito de o transportar 
durante toda a procissão. Agora pedem por favor para transportar o santo. 

O dinheiro sob a forma de notas é pregado, com alfinetes, na banda do santo. 

Perpetuação 

Quando a festa se fazia em Setembro era organizada por quatro ou cinco festeiros, 
pessoas casadas e sempre da mesma rua. Havia a tendência de uns festeiros 
nomearem os vizinhos da mesma rua e quando terminava uma rua passava-se para a 
outra. Quase toda a gente acabava por ser festeira. 

Além da realização, organização e responsabilização da própria festa era função dos 
festeiros darem de comida aos homens da música, ao do balão e ao fogueteiro, 
organizarem o ramo, etc. 

Com a junção das duas festas deixou de existir o princípio de organização por ruas. 
Cada elemento pode ser de uma rua diferente. Os festeiros que organizam a festa de 
São Sebastião passaram a organizar, igualmente, a de Santa Margarida, no dia 
seguinte. 

Nem todos os festeiros nomeados aceitam a função. Porque, uns estão em França, 
outros em Lisboa, outros porque não têm tempo disponível, outros porque não têm casa, 
etc. 

Há alguns anos a organização da festa era composta por juiz, escrivão e tesoureiro 
acompanhados por quatro ou cinco mordomos. Agora não há juiz, escrivão ou 
tesoureiro, “são todos iguais”. 

No interior do grupo organizativo cada pessoa escolhia um substituto para si próprio. Por 
vezes procuravam antecipadamente à pessoa se desejava ser ou não festeiro para o 
próximo ano, mas na generalidade dos casos nem chegavam a perguntar. Muitas vezes 
até nomeavam, intencionalmente, pessoas com quem andavam zangados. 

Os nomes dos festeiros do ano seguinte eram tornados públicos no final da missa, no 
Domingo antes da festa, através da leitura do seu nome pelo padre. 
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No último dia da festa a banda vai dar a volta pelos festeiros novos, do ano seguinte. 
Toca à porta de cada festeiro nomeado. Se o festeiro abre a porta é sinal de aceitar a 
nomeação. Se não abrir é sinal de recusa. 

No passado havia, no mesmo ano, uma rua para organizar a festa de São Sebastião; 
outra para organizar a festa de Santa Margarida e uma terceira para organizar a festa de 
São Pedro. 

Como foi dito juntaram as duas primeiras havendo uma única comissão. Os festeiros 
são quase todos “franceses” (emigrantes em França). A festa é feita com aquilo que as 
pessoas dão. 

É hábito os festeiros actuais juntarem-se e comerem no salão, para isso contratam uma 
cozinheira que lhes prepara a comida. A banda de música contratada come juntamente 
com os festeiros. 

Devoção, promessas 

Havia hábito de prometer dinheiro ou acender-lhe algumas velas quando, por exemplo, 
alguém estava doente. Pediam também protecção para os soldados quando iam para a 
tropa. 

Havia o costume, de que as informadoras mal se lembram, de medirem o santo e 
atarem um fio à cintura para protecção. Desconhecem que protecção. 

As pessoas dividem a sua devoção por São Sebastião e por São Pedro, mas houve 
maior devoção que agora. 

Gastronomia 

Nos dias de festa todos as famílias preparam uma refeição melhorada. Quem tem gado 
mata um cabrito ou um borrego. Quem o não tem sempre compra uns quilos de carne a 
um qualquer vizinho. 

Ao nível dos doces preparam as seguintes espécies: vilas velhas (talhadas de três 
maneiras), pão leve, broas de leite, casar de santo e borrachões. 

Naturalmente que grande número de homens se embebeda. 

Há notícia da existência de uma confraria a São Sebastião. 

Nesta povoação, no momento da compra do porco, prometiam um chouriço a Santo 
António caso matassem o animal com bem. 

Outras notas: Existe uma imagem sacra de São Salvador do Mundo na sacristia. 
Costumava participar nas procissões, mas deixou de participar. 

Outras festas: Festa de São Pedro, no dia de São Pedro, existe capela de São Pedro. 

Informantes: Benvinda Lopes Esteves, 67 anos, Mata; Maria Pires Faustina, 76 anos, 
Mata. 

Medelim (Idanha-a-Nova) 

A imagem de São Sebastião encontra-se na respectiva capela, localizada à entrada da 
povoação, lado nascente. Era, geralmente, conhecido por São Sebastião. 

Festa 

Não é celebrada festa. 

Quando ocorria era no dia 20 de Janeiro. 

São Sebastião era tido como o “guardião dos porcos”. 

A festa de São Sebastião era feita na capela. Havia missa, sermão e procissão. Para o 
sermão vinham padres de fora. Depois houve um encarecimento deste serviço e 
passaram só a utilizar o padre da terra. 

De fora vinha sempre uma banda de música que acompanhava a procissão e ia tocar à 
porta da casa dos mordomos. Havia foguetes. 

Procissão 

A procissão era feita no final da missa do dia da festa. Participavam também na 
procissão as figuras da Nossa Senhora da Misericórdia e de Santa Madalena, além dos 
guiões a abrir a procissão. No interior da povoação a procissão seguia o sentido 
contrário aos ponteiros do relógio. 

A procissão era organizada pelos mordomos. O lugar dos homens era sempre à frente e 
o das mulheres à retaguarda. O padre costumava ir a meio da procissão. 

O andor era preferencialmente transportado por homens, quando não havia era levado 
por mulheres. 

Quem desejava levar o santo, na procissão, poderia colocar um lenço, de mão, atado à 
vara do andor. 
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O dinheiro, sob a forma de notas, era pregado com um alfinete na fita do santo. Este 
dinheiro era pertença da comissão ainda que nos últimos anos da festa o padre o 
desejasse (só o que ia pregado na fita do santo). 

A procissão era acompanhada pela banda da música. 

Devoção, promessas 

As pessoas costumavam prometer ao santo uma chouriça do tamanho do porco, para 
protecção do animal. A promessa era feita no acto da sua compra. 

As mães pediam a São Sebastião para proteger os filhos na guerra. Era também 
costume prometerem-lhe uma missa na condição de regressarem bem. 

Nunca houve o costume de acender velas a São Sebastião. 

Não há o costume de oferecer ex-votos a São Sebastião mas sim ao Senhor do 
Calvário. 

Angariação de meios 

Havia ramo constituído por bens de vários tipos (melões, feijões, cebolas, ovos, vinho, 
chouriças, tudo o que se tem em casa) que depois eram vendidos em leilão. O ramo era 
feito à porta da capela e o leilão realizado pelos festeiros. O dinheiro obtido no leilão era 
para pagar o serviço religioso, o fogo, a música, reparações na capela, etc. 

Perpetuação 

A comissão era constituída por quatro, cinco ou seis pessoas. Eram eles que 
organizavam a procissão, chamavam o padre, a música e tratavam do fogo. 

Os três principais elementos da comissão eram o juiz, o secretário e o tesoureiro. 

Em cada ano, cada festeiro da comissão nomeava o sucessor para o ano seguinte. Para 
o facto nem sempre se pedia autorização nem o visado tinha conhecimento prévio. Na 
tarde do dia da festa, no final do ramo, era dado conhecimento público da comissão 
para o ano seguinte. O padre não tinha aqui qualquer tipo de intervenção. 

Geralmente não eram os mais remediados que faziam parte da comissão “os ricos 
diziam que se eram os pobres a fazer a festa nunca dava prejuízo”. 

Outras notas: A capela de São Sebastião está fechada há muitos anos. Necessita de 
obras. 

São Sebastião costuma acompanhar, na procissão, o Senhor do Calvário no dia da sua 
festa, em Agosto. 

Há intenção de recomeçarem a fazer a festa de São Sebastião. 

Medelim tem unicamente a festa do Senhor do Calvário, no último fim-de-semana de 
Agosto. Por este santo as pessoas continuam a manifestar grande devoção. Recintos 
religiosos da aldeia: capela do Espírito Santo, São Sebastião, Senhor do Calvário, 
capela da misericórdia e igreja matriz. 

Informantes: Joaquina dos Reis Barata, 73 anos, Medelim; José Marques Rato, 63 
anos, Medelim; Luis Nunes Morais, 82 anos, Medelim; Maria Conceição Fonseca, 82 
anos, Medelim; Maria José Castiço, 68 anos, Medelim. 

Monsanto (Idanha-a-Nova) 

Possui capela à entrada da povoação. 

No Séc. XVII há referência à capela de São Sebastião e do Espírito Santo. A capela do 
primeiro estava na altura fora da povoação. A capela do segundo estava no interior do 
aglomerado populacional (BUESCU, 1984). 

A festa de São Sebastião é realizada no primeiro Domingo de Setembro. Os meus 
informantes nunca conheceram outra data. 

Da festa faz parte missa, sermão e procissão. 

Há cerca de 50 anos só havia “festa religiosa”. Tinha a duração de um dia e era 
constituída por missa e procissão. A festa tem, no presente, a duração de três dias. 

A festa mais importante da povoação é a da Senhora da Azenha. 

Para a procissão do Mártir era hábito “marcarem o andor” com um lenço. Marcavam o 
andor e as duas bandeiras que compunham a procissão do santo. Esta marcação era 
feita dois ou três dias antes e consistia na colocação de um lenço atado no andor ou nas 
bandeiras, sinal de que havia oferta de dinheiro para transporte destes elementos na 
procissão. A promessa era normalmente o motivo principal para a marcação do andor e 
das bandeiras, mas podiam existir outros motivos. 

Quem marcasse o andor deveria falar com a comissão para a informar do valor da sua 
licitação. Se surgisse uma melhor oferta, antes de se iniciar a procissão ou durante a 
sua realização, o andor ou as bandeiras passariam para as mãos do autor do lance mais 
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aliciante. Naturalmente que só era cobrado o valor da melhor oferta e o seu autor podia 
não fazer todo o percurso da procissão. 

No tempo da Guerra do Ultramar era costume, nas procissões, São Sebastião ser 
transportado pelos militares depois de terem terminado o serviço militar. 

Em alturas de grandes aflições era costume, por parte da população, acender uma, ou 
mais, velas ao santo. 

Por sua vez, prometiam ao santo, se algum suíno adoecia, uma chouriça do tamanho do 
animal doente, caso recuperasse. 

A comissão organizadora da festa é nomeada para três anos. 

Para angariarem meios para a festa é costume a comissão pedir “dinheiro pelas portas”. 
Dentro das suas possibilidades todas as famílias participam. 

Cada festeiro, no dia da festa, oferece ao Santo um bolo mandado fazer em Castelo 
Branco que, por sua vez, é leiloado revertendo o valor para a festa. 

Antigamente faziam o ramo (que não era mais que uma mesa que punham no largo, não 
em frente da igreja) e cada pessoa que o desejasse colocava sobre ela os produtos 
(batatas, chouriços, cebolas, melancias, azeite, etc.) a oferecer ao santo. 

O dinheiro é a oferta que mais fazem ao santo (no peditório pelas portas, fruto de 
promessas, ou outras dádivas). Segundo a minha informante, o dinheiro dado ao santo 
é retirado pelo pároco, contrariamente à vontade de muita gente que preferia que fosse 
para a comissão da festa. 

Primitivamente o azeite era a oferta mais frequente. 

No interior da aldeia existe a capela do Espírito Santo. 

Informante: Leonor Xavier, 64 anos, Monsanto. 

Bibliografia: BUESCU, 1984. 

Partida (Castelo Branco) 

A imagem de São Sebastião está na respectiva capela. 

Há festa de São Sebastião com missa, sermão e procissão. É preferencialmente 
denominado por Mártir São Sebastião. 

 

Festa 

A festa realiza-se na área envolvente da capela. 

Por ocasião da festa vão buscar o santo à sua capela. Umas vezes é em procissão 
outras vezes são os festeiros que o trazem. 

A festa realiza-se no fim-de-semana mais próximo do dia 20 de Janeiro. 

Tem vindo um padre de fora (ao qual se paga) colaborar na realização dos festejos. 

Para festejar a festa cada família mata uma cabeça de gado (cabra, cabrito). A carne 
depois de temperada é assada no forno, na véspera ou no próprio dia da festa. Ao nível 
de doces costumam fazer tigeladas, filhós ou cascoréis e outros bolos. 

Procissão 

É feita no final da missa. Na procissão apenas participa São Sebastião. O actual padre 
não permite a participação de qualquer outro santo (há um permanente estado de 
tensão, por causa das festas, entre o padre e o povo). Sempre que é possível levam 
outros santos na procissão para angariarem mais dinheiro. 

Até há pouco tempo eram leiloadas as pernas do santo. Arrematavam-nas, geralmente, 
quem tinha promessa de levar o santo na procissão. Cada uma das varas do andor 
chegou a render 20 mil escudos e mais. O sentido da procissão é contrário aos 
ponteiros do relógio. É organizada pelos festeiros. O lugar dos homens é sempre à 
frente e o das mulheres atrás, ambos em duas filas paralelas. O padre vai a meio da 
procissão, atrás do santo. A bandeira de São Sebastião e as lanternas abrem a 
procissão. 

Como não é permitido leiloar o andor, este é levado por quem tem promessa. 

O dinheiro oferecido ao santo é colocado numa bandeja ou numa “árvore” artificial, cujos 
galhos estão forrados e do quais pendem fitas onde se espetam as ofertas em dinheiro. 

Devoção, promessas 

A São Sebastião pediam protecção para os porcos, para os filhos que andavam na 
Guerra do Ultramar e para “olhar” pela saúde das pessoas de família. Ofereciam-lhe, no 
cumprimento de promessas, velas do tamanho da pessoa para quem era pedido auxílio. 

Dantes comprava-se uma fita, media-se o santo e mandava-se a fita com os soldados 
para os proteger. 
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Angariação de meios 

O dinheiro da arrematação do andor era para pagar ao padre de fora e o restante para a 
comissão de festas. 

Era hábito fazer um ramo no dia da festa de São Sebastião. Para esta mesa as pessoas 
ofereciam chouriços, ovos, feijão, batatas, etc. cada um dá o que pode. Estes bens eram 
colocados sobre a mesa, junto da capela, e depois eram leiloados. 

Os festeiros também tinham que fazer uma oferta. Ofereciam então filhós, um bolo, 
garrafas de bebida, frangos assados. Estes bens eram colocados à venda sob a forma 
de leilão. Mas se não houvesse comprador eram novamente trazidos para casa. 

No Domingo Gordo ou no Domingo Magro três rapazes, dos que vão à inspecção militar, 
faziam um peditório de chouriças. Para isso um pegava “numa árvore com pernadas” e 
punha lá duas ou três chouriças dependuradas os dois restantes levavam um cesto 
onde as chouriças oferecidas eram colocadas. Os rapazes não podiam com a “árvore” 
carregada de chouriças por isso levavam o cesto. Após o peditório a árvore é colocada 
junto da capela do santo, dependuram na “árvore” todos os chouriços recebidos e 
seguidamente eram leiloados. Enquanto o leilão se vai efectuando, os rapazes, e não 
só, assam umas chouriças e bebem uns copos de vinho. O vinho é oferecido pelos 
próprios festeiros. 

Perpetuação 

A comissão de festas é constituída por um juiz, um tesoureiro, um secretário e três 
mordomas, que são as mulheres dos elementos mencionados. Esta comissão fazia a 
festa de São Sebastião em Janeiro e voltava a fazê-la em Setembro. 

Primitivamente eram nomeados no dia primeiro de Janeiro. Mas deixaram de o ser em 
virtude de chegado ao dia 20 de Janeiro, dia da festa de São Sebastião, não terem 
realizado dinheiro para a festa. Tornando-se então complicado organizá-la. 

A nomeação acontece depois do fecho das contas da festa de 20 de Janeiro. São estes 
elementos que irão fazer a Festa de Setembro e a Festa de Janeiro do ano seguinte. 

Cada elemento da comissão nomeava e nomeia um seu substituto. Não davam 
conhecimento prévio ao visado de que iria ser nomeado. 

Depois das contas feitas e os substitutos escolhidos entregavam-se os nomes ao padre 
para que este os anunciasse publicamente na missa. 

Outras notas: A capela de São Sebastião é utilizada como capela mortuária. 

Outras festas desta comunidade: São Sebastião (Janeiro e Setembro), São Tiago (Maio 
ou Junho), Santo António e Senhora de Fátima (Agosto). 

Havia na capela de São Sebastião uma figura sacra deste santo, muito pequenina e em 
muitíssimo mau estado de conservação. Não estava ao culto. Os festeiros resolveram 
enterrá-la no cemitério. 

Informante: António Augusto Alves, 44 anos, Partida; Maria dos Anjos Fernandes 
Marques Alves, 42 anos, Partida. 

Bibliografia: LEITÃO, 1991, p.75-76. 

Penha Garcia (Idanha-a-Nova) 

Existiu uma capela de São Sebastião no limite sul da aldeia (sopé do morro). Há cerca 
de 20 anos estava em plena ruína. 

Não há culto a São Sebastião, participa apenas na procissão da festa do Verão. 

A imagem encontra-se na capela do Espírito Santo. 

Informante: Maria da Conceição Martins, 36 anos, Penha Garcia. 

Póvoa de Rio de Moinhos (Castelo Branco) 

Tem capela de São Sebastião com a respectiva imagem. Figura bem conservada. A 
capela continua ao culto. Localiza-se no interior do perímetro urbanizado, antes da 
expansão da aldeia estava no extremo sul da povoação. 

Esta capela é utilizada como capela de velaturas. 

É denominado preferencialmente por Mártle (ou Mártil) São Sebastião. 

Festa 

Tem festa anual no dia 16 de Agosto. Antes desta data a festa realizava-se a 4 de 
Outubro. Depois “todos puxavam só para as festas do Verão” e mudaram a data. 

A festa é composta por missa, sermão e procissão. Geralmente vinham padres de fora 
dizer o sermão e faziam-se pagar por este serviço. Referem-me que não era um serviço 
barato. 
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           Figura 14. Altar-mor da Capela de São Sebastião, Póvoa de Rio de Moinhos. 
 

                   Figura 15. Imagem de São Sebastião, Póvoa de Rio de Moinhos. 
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São Sebastião nos dois dias da festa vai para a igreja matriz. O percurso de ida e volta 
com o santo é feito em procissão. 

Há arraial. 

Procissão 

A procissão realiza-se no final da missa. Além de São Sebastião participa São 
Lourenço. 

Para adornar o andor não há flores, nem cores específicas. 

A procissão era acompanhada pela música. E, pela informação recebida, parece seguir 
o sentido dos ponteiros do relógio. 

Os interessados em levar o santo na procissão “compravam as pernas do andor”. Esta 
prática, na actualidade, só se realiza para a Senhora da Encarnação. 

No final da missa o padre pede voluntários para levar o andor, geralmente homens (não 
interessando o estado civil). Quando não há homens são as mulheres que o levam, o 
que acontece cada vez com mais frequência. 

Na procissão o lugar dos homens era sempre à frente e as mulheres iam na retaguarda. 

A bandeira de São Sebastião era a única que costumava participar. 

O dinheiro oferecido ao santo durante a procissão é deposto numa bandeja e reverte 
para a instituição religiosa. Na nossa Senhora da Encarnação é costume colocarem o 
dinheiro (notas) pregadas no manto com um alfinete. 

Quando havia juiz era ele que disciplinava a procissão. 

Devoção, promessas 

Nas grandes aflições era costume acenderem um pavio, a São Sebastião (existe pouco 
este hábito, no presente, por estar a capela sempre fechada entre outras razões, 
naturalmente). 

Quando os filhos iam para a tropa ou para o ultramar prometiam dinheiro a São 
Sebastião, para voltarem com saúde. Houve um incremento do culto a este santo na 
altura da Guerra do Ultramar. 

Quando os porcos adoeciam prometiam, a São Sebastião, caso o animal se 
restabelece, uma garrafa de azeite ou uma fita. 

Pude observar dois ex-votos em cera (pequenas figuras antropomórficas) nesta capela. 

Angariação de meios 

Não se faz ramo para a festa de São Sebastião. O ramo era feito na praça, uma única 
vez por ano. O ramo era organizado por senhoras. 

Ofereciam para o ramo açafates de cebolas, batatas, fruta, pão, laranjas, etc. 

O dinheiro do leilão do ramo revertia para a instituição religiosa. 

Perpetuação 

As pessoas que organizam a festa de São Sebastião são os festeiros que diferem de 
ano para ano. Há juiz, secretário e tesoureiro. Antigamente só os ricos podiam ser 
juízes. Há cerca 70 ou 80 anos os festeiros de um ano nomeavam o juiz do ano 
seguinte, que depois escolhia os restantes elementos da equipa. Presentemente, cada 
indivíduo nomeia um outro, depois elabora-se uma relação e entrega-se ao padre para 
publicitar os novos festeiros. 

São nove ou dez festeiros nomeados, alguns acabam por recusar. Muitas vezes 
permanecem três, quatro ou cinco e, outras vezes, nenhum. Quando assim é só há festa 
religiosa, não há festa laica. 

Não se pede prévia autorização ao próprio para o nomear festeiro. Por vezes chega a 
ser nomeado por “birra”. 

Quando as despesas são superiores às receitas os festeiros devem repor a diferença. 
Há algumas dezenas de anos atrás esta situação acontecia com frequência. 

Informantes: Joaquina Nunes Pereira, 60 anos, Póvoa Rio de Moinhos; Ludovina da 
Conceição, 85 anos, Póvoa Rio de Moinhos; Maria de Fátima S. Pereira, 53 anos, 
Póvoa Rio Moinhos. 

Proença-a-Nova 

“Ornam esta vila três ermidas ou capelas convém a saber: a do Divino Espírito Santo 
dentro do âmbito da Vila; a do S. Sebastião e da Nossa Senhora das Neves contíguas à 
mesma Vila e na distância de dois tiros de espingardas está a ermida de S. Bartolomeu 
para a parte do nascente” (Estudos de Castelo Branco, nº 41/42, 1972 “Ermidas de 
Proença-a-Nova”: a partir de Informação Paroquial. Vol.30 do Dicionário Geográfico de 
P. Luis Cardoso, Nº202, p.1959). 
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A capela de São Sebastião guarda a imagem deste santo. Continua ao culto. Está 
localizada na entrada sul da povoação.  É utilizada como capela mortuária. É 
vulgarmente denominado por São Sebastião. 

Havia festa a 20 de Janeiro, com missa, dita na capela do santo, procissão e fogaças. 
No presente celebra-se missa. 

Procissão 

Na procissão só participavam um crucifixo, que abria a procissão, e a figura de São 
Sebastião. Nesta procissão não participavam bandeiras. 

Os homens seguiam atrás da cruz que abria a procissão. A figura sacra seguia no final 
dos homens e depois o restante povo. 

Festa, perpetuação 

Não se realiza festa laica, apenas religiosa. Eram os rapazes que iam nesse ano para a 
tropa (depois da inspecção militar) que a organizavam e levavam, na procissão, o andor 
de São Sebastião. 

Os organizadores da festa não necessitavam de avançar com dinheiro. Informavam 
apenas o padre de que a organizariam nesse ano. 

Devoção, promessas, angariação de meios 

Havia nesta povoação uma grande devoção por São Sebastião. Era hábito, as pessoas, 
dirigirem as suas preces a este santo para os livrar da fome, da peste e da guerra. Mas 
era essencialmente invocado para cura dos animais doentes, sobretudo suínos. Quando 
o porco estava doente prometia-se ao santo uma chouriça do tamanho do animal, caso 
se curasse. 

Se o animal sobrevivia, à doença que o vitimou, na altura da matança faziam um grande 
chouriço que levavam para a igreja e colocavam-no sobre um altar, ao fundo da igreja 
matriz. No final da missa era leiloado. O dinheiro assim obtido revertia para a igreja 
matriz. 

O tipo de prática atrás referida (oferta de chouriços a São Sebastião e pedido de 
protecção para os suínos) remonta, segundo os meus informantes, há cerca de 30 anos, 
porque até aí era essencialmente canalizado para Santo António. 

Não havia costume de oferecem azeite para alumiar o santo, nem de fazerem novenas, 
prática frequente para o Espírito Santo. 

Por altura da festa ofereciam ao santo fogaças constituídas por uma galinha, chouriços, 
queijos, etc. As fogaças iam dentro de um açafate de verga e participavam na procissão. 

Tal como na Sobreira Formosa, também aqui havia o hábito de colocarem dois cestos 
de vime (um em cada lado da porta da capela), para receber as oferendas a São 
Sebastião, um era para queijos e outro para enchidos. Estas ofertas eram leiloadas, à 
porta da capela, no final da procissão. O leilão era geralmente feito por um casal (quase 
sempre o mesmo) que não pertencia ao grupo dos rapazes que organizavam a festa. 
Quando não havia leilão uma pessoa ficava com todos estes produtos. 

O dinheiro obtido pela venda das ofertas a São Sebastião era administrado pela 
confraria. Aqui cada capela tinha a sua confraria que se encarregava da higiene, 
segurança e de outros assuntos relacionados com a capela. As únicas confrarias activas 
são a do Santíssimo e das Almas. 

Não havia hábito de oferecer ex-votos a São Sebastião. 

Outras notas: Não se preparava, para este dia, comida especial. 

Estas festas mobilizavam muita gente. 

Além da capela de São Sebastião temos, presentemente, as capelas do Espírito Santo, 
de São Bartolomeu e de Santo António. 

Este culto não ganhou dinâmica com a Guerra do Ultramar. 

Informantes: Padre Escarameia, Vila Velha de Ródão; Maria Alice Dias Cardoso, 55 
anos, Proença-a-Nova. 

Bibliografia: CATHARINO, 1933. 

Proença-a-Velha (Idanha-a-Nova) 

Houve capela de São Sebastião implantada na entrada sudoeste da povoação, ao lado 
da mais importante via. Há cerca de 50-60 anos estava em ruínas (restavam as paredes 
laterais em mau estado). No referido lugar construíram um chafariz, denominado 
“chafariz de São Sebastião” que se mantém até aos dias de hoje. 

A sua imagem está na sacristia da igreja matriz. Não é cultuada nem sai nas procissões. 
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Rosmaninhal (Idanha-a-Nova) 

Existe na capela da misericórdia uma pequena imagem do mártir São Sebastião. 

Não há notícia de culto a esta imagem. 

No interior da povoação existe a capela ao Espírito Santo. 

Bibliografia: CHAMBINO, Inédito. 

Salgueiro do Campo (Castelo Branco) 

Tem capela e imagem de São Sebastião. No decorrer das obras de recuperação da 
capela a imagem esteve, durante alguns anos, na igreja matriz. 

Na povoação é denominado por Mártil São Sebastião. 

Fazem festa de São Sebastião. 

Festa 

É tida como uma festa muito antiga. Ocorre no Domingo mais próximo de dia 20 de 
Janeiro e nunca se conheceu outra data. 

A festa consta de uma missa com sermão evocativo do santo. No passado chegavam a 
vir padres de fora para fazer o sermão, agora não. Há procissão. 

Os padres que vinham de fora eram pagos pelos seus serviços, ainda que não fossem 
caros. “Os sacerdotes nunca trabalharam caro.” No dia da festa iam buscar, em 
procissão, o santo à sua capela para a igreja matriz, onde celebravam missa. A capela é 
muito pequena, no mesmo dia voltava ao lugar de origem.  

Em alguns anos há baile próximo da capela. 

As ofertas em dinheiro são colocadas numa bandeja (as moedas) ou pregadas com um 
alfinete na banda do santo (as notas). Este dinheiro e o obtido do leilão das varas do 
andor é utilizado nas despesas inerentes à capela ou vai para a comissão fabriqueira. 

A festa do Mártir é, hoje, uma celebração para não esquecer o santo. 

No dia da festa as mulheres erguiam o mastro que consistia no seguinte: uma vara 
comprida, o mais comprida possível, tanto quanto possível de eucalipto para se tornar 
mais leve, terminando em cruz e que as mulheres erguiam junto da capela de São 
Sebastião. 

 
              Figura 16. Imagem de São Sebastião, Salgueiro do Campo. 



DEVOÇÃO E FESTA A SÃO SEBASTIÃO NO SUL DA BEIRA INTERIOR: PRIMEIRA LEITURA 
Francisco Henriques 

 AÇAFA On Line, nº 12 (2017-2018)           Associação de Estudos do Alto Tejo           www.altotejo.org  187 

A cruz era de madeira (duas ripas cruzadas) e estava pregada ao corpo do mastro. 
Antes do mastro ser erguido cada família da povoação atava uma fita, de cor variada, à 
dita cruz. Depois o mastro devia manter-se ali até cair ou até ser substituído no ano 
seguinte. 

O mastro era pedido ao dono de uma serração. 

Procissão 

Realizava-se imediatamente a seguir à missa e apenas com a imagem de São 
Sebastião. O sentido do seu percurso, no interior da aldeia, era sempre contrário ao 
sentido dos ponteiros do relógio. 

A procissão é organizada e disciplinada pelo pároco e pela comissão religiosa da capela 
de São Sebastião. 

Na procissão o lugar dos homens era sempre à frente e as mulheres atrás, próximo do 
andor. As crianças iam geralmente entre as mulheres ou iam a ladear o andor. Agora já 
se começam a misturar homens e mulheres. O andor encerrava a procissão. É frequente 
acompanhar a procissão com velas acesas. 

No passado havia territórios bem definidos de crianças, homens e mulheres, isto nas 
procissões, nos funerais e mesmo no interior da igreja. 

Na procissão, além da imagem do Mártir Santo costumava participar a bandeira 
respectiva que seguia na parte dianteira da procissão, entre os homens. Ultimamente a 
bandeira não participa, devido à colocação de fios de vária ordem (para electricidade, 
telefone). 

O andor era transportado, por vezes, por jovens que andavam no serviço militar (em 
tempos recentes). 

Há muitos anos havia leilão das varas do andor, à porta da igreja, antes de se dar início 
à procissão. Vencer o leilão dava direito ao transporte do andor durante toda a 
procissão. O leilão era geralmente feito por um elemento da comissão. 

Para a decoração do andor não havia flores nem cores específicas. 

Devoção, promessas 

São Sebastião é aqui invocado pelas mães e pais para protecção dos filhos que têm no 
serviço militar ou na guerra e para protecção dos animais suínos. Para este último caso 

prometiam uma linguiça, do tamanho do porco, caso o animal não morresse de doença. 
A promessa era geralmente feita no acto da compra do animal. 

Angariação de meios 

No dia da festa do santo era costume colocar uma mesa, junto da capela, e cada 
pessoa oferecia dinheiro ou outras esmolas. 

Perpetuação 

Há alguns anos constitui-se uma comissão para reparar a capela. Esta comissão durou 
muito tempo. Depois, os seus elementos foram morrendo e não se sentiu, ou sente, 
necessidade dos restantes elementos recrutarem outros novos. Esta comissão não 
existe. Era ela que organizava a festa e que angariava os meios para a reparação da 
capela. 

É o padre que organiza a festa, convidando duas ou três pessoas para o ajudar. Uma 
destas pessoas fica na “mesa” que se constitui à porta da capela e que recebe o 
dinheiro das ofertas ao santo. Este dinheiro é uma esmola e não o resultado de qualquer 
tipo de promessa. 

Outras notas: Acontece, em alguns anos, fazerem uma novena ao santo uns dias antes 
da festa. 

Houve um nítido incremento de culto a São Sebastião durante a Guerra do Ultramar. 
Nenhum soldado natural do Salgueiro morreu nesta guerra. Morreram três rapazes aqui 
casados mas não eram naturais daqui. Nessa altura a festa acontecia todos os anos 
com grande participação e devoção das pessoas. 

Não há capela do Espírito Santo. 

Além da festa de São Sebastião temos, no Verão, a festa de São Pedro. 

Informante: Rafael Agostinho Afonso Lourenço, 56 anos, Salgueiro do Campo. 

Bibligrafia: AGOSTINHO, 1982. 

Salvaterra do Extremo (Idanha-a-Nova) 

Existe na igreja matriz desta povoação as figuras sacras de São Sebastião e do Espírito 
Santo (BARGÃO, 1945). 
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Em 27.12.92 estive no local. Os meus informadores (Sr. presidente da junta de freguesia 
de Salvaterra e outros pessoas, de ambos os sexos, que na ocasião estavam junto dele) 
desconheciam a existência da figura de São Sebastião na igreja. É natural que há 50 
anos esta imagem tenha estado exposta. Informaram-me, complementarmente, da 
existência de muitos santos velhos detrás do altar-mor desta igreja. 

Bibliografia: BARGÃO, 1945. 

São Miguel de Acha 

A imagem de São Sebastião encontra-se na capela do mesmo nome, implantada no 
extremo poente da aldeia e junto de um dos caminhos que dão acesso a São Miguel de 
Acha. 

É mais conhecido por Mártir São Sebastião e segundo as minhas informantes é um 
santo milagroso.  

Festa 

É celebrada missa na capela do santo no dia 20 de Janeiro, não se realiza procissão. 
No Domingo anterior a 20 de Janeiro, ou dia 18, vinham buscar, em procissão, São 
Sebastião para a igreja matriz. No dia da festa traziam-no novamente em procissão até 
à sua capela, onde se dizia missa e sermão. Vinham quase sempre padres de fora. A 
verdadeira procissão saía daqui e aqui voltava. Vinha, nesta ocasião, uma banda 
música para enriquecer a festa. 

Procissão 

Na procissão participava a figura de São Sebastião e, algumas vezes, a da Nossa 
Senhora das Graças. Percorria a aldeia no sentido dos ponteiros do relógio. Era 
disciplinada pelo sacristão ou pelos homens da confraria (ligada à igreja). Na procissão 
o lugar dos homens era sempre à frente, as mulheres iam à retaguarda. Não 
participavam bandeiras.  

Devoção, promessas 

Para “livrar” (prevenir) as pessoas (crianças, homens e mulheres) das “bexigas” e outras 
“malinas” costumavam as mulheres medir a altura do santo, depois da procissão, com 
um fio de algodão que depois colocavam ao pescoço dos filhos, dos maridos e delas 
próprias. O fio devia manter-se ao pescoço até cair de velho. No ano seguinte repetiam 
a operação. 

 

 
Figura 17. Capela de São Sebastião, São Miguel da Acha. 

 

Fruto de promessa eram geralmente distribuídas picas no dia da festa, no final da missa, 
à porta da capela. As picas são pequenos pães, do tamanho de duas carcaças. São 
amassadas com azeite, o que lhes dá uma coloração exterior diferente daquela que tem 
o pão. Estas picas tomavam o nome de santórios. As últimas picas que se distribuíram 
(há cerca de quatro anos) foram feitas no padeiro. Tinham uma grande procura. Quem 
as distribuía tinha a preocupação de guardar o número suficiente para as pessoas 
acamadas ou que não puderam vir à missa. As picas não eram benzidas antes da 
distribuição. 

As mães, quando os filhos iam para o ultramar, costumavam prometer ao santo uma fita 
vermelha se os filhos regressassem bem. Este culto, nesta época, sofreu um nítido 
incremento. 

Era e é costume oferecer azeite ou velas ao santo para o alumiar. 
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              Figura 18. Imagem de São Sebastião, São Miguel da Acha. 

 

Recorriam ao santo para protecção de qualquer animal doméstico doente. 

Nunca se conheceu o hábito de oferecer ex-votos a São Sebastião. 

Angariação de meios 

Não se fazia ramo para São Sebastião. Fazia-se para a Senhora do Miradoiro, para o 
Sagrado Coração de Jesus, para São José e Nossa Senhora da Conceição. 

No final da missa havia, no exterior da igreja, o leilão do andor. O leilão era muitas 
vezes feito pelo sacristão ou por alguém ligado à confraria. 

As ofertas dos devotos eram essencialmente em dinheiro que colocavam no dia da festa 
na fita do santo, pregado com um alfinete. 

O dinheiro ficava para “benefícios da igreja”. 

Perpetuação 

Quando a festa tinha alguma força havia uma comissão que a organizava. Naturalmente 
que há muito tempo que não existe. 

Outras notas: Nunca se conheceu confraria de São Sebastião. A única que se 
conheceu estava ligada à igreja matriz. 

Outras festas desta comunidade: a Senhora do Miradoiro; Sagrado Coração de Jesus; 
São José e Nossa Senhora da Conceição. 

Não há capela do Espírito Santo. As capelas existentes na povoação são a de São 
Pedro, a da Senhora do Miradoiro, Santa Catarina e Santo António. 

Informantes: António Manuel Pina da Costa, 35 anos, São Miguel de Acha; Aurora 
Pires Gomes, 63 anos, São Miguel de Acha; Ermelinda de Jesus, 85 anos, São Miguel 
de Acha; Jaime Torres, 63 anos, São Miguel de Acha. 

São Vicente da Beira (Castelo Branco) 

A imagem de São Sebastião está na respectiva capela, localizada à entrada sul da 
povoação e datada de 1735. 

É preferencialmente denominado por Mártir São Sebastião. 

A festa é realizada no segundo Domingo de Fevereiro e nunca se conheceu outra data 
para a sua concretização. Desde há cinco anos que recomeçaram a fazer festa, porque 
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não se realizava há mais de doze anos. A festa sempre se realizou na área adjacente da 
capela. 

Festa 

A festa é constituída por missa, sermão e procissão. Não costumam vir padres do 
exterior para pregação do sermão ou auxiliar à missa. 

Há muitos anos, do programa da festa, chegaram a constar foguetes. Agora não há 
meios para os comprar. Não há notícia da existência de bailes. 

Na ocasião da festa e especialmente na procissão, era hábito as crianças levarem uma 
fita vermelha, traçada sobre o peito e obtida por medição do santo da mão direita até ao 
pé direito. Esta fita servia para protecção da varíola. No dia seguinte à festa esta fita 
passava do exterior para sob a roupa e era usada durante o ano inteiro. No ano seguinte 
seria substituída, por outra fita. 

A festa realiza-se em Fevereiro mas não contém elementos carnavalescos. 

Procissão 

A procissão realiza-se a seguir à missa e nela participam a figura do Mártir e da Senhora 
da Conceição. Não há ninguém específico que discipline a procissão. Ao longo da 
povoação a procissão movimenta-se em sentido contrário aos ponteiros do relógio. 

As mulheres ocupavam a dianteira da procissão e os homens a retaguarda. No presente 
não há lugares pré-determinados. O lugar do padre é atrás da imagem. 

Era costume participarem as bandeiras de São Vicente, do Santíssimo Sacramento, da 
Nossa Senhora de Fátima e da Nossa Senhora da Orada. Todas as bandeiras vão ao 
longo da procissão e à frente da imagem. 

O andor é transportado por militares, caso os haja, senão por rapazes novos. Houve 
procissões em que foi transportado por mulheres mas é quase sempre transportado por 
homens. 

Antes da proibição episcopal havia leilão das varas do andor. O leilão do andor era feito 
no final da missa por um elemento ligado à comissão, enquanto houve, ou por alguém  
 

 
              Figura 19. Capela de São Sebastião, São Vicente da Beira. 
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Nunca houve hábito de colocar dinheiro na banda do santo. O dinheiro era colocado 
numa bandeja que estava em frente do andor. Durante a procissão ninguém dava 
dinheiro. 

A decoração do andor é feita com flores diversas, a cor vermelha tem forte presença. 

O dinheiro obtido revertia e reverte a favor da igreja. 

Devoção, promessas 

Nas grandes aflições é hábito acenderem-se velas a São Sebastião. As pessoas 
recorrem muito ao santo quando há varíola, assuntos militares e mesmo doenças de 
sangue. Não há hábito de oferecer ex-votos a São Sebastião. 

A protecção para os animais (essencialmente porcos) era pedida a Santo António. 

Angariação de meios 

O ramo era feito no adro da capela do santo, uma vez por ano, no dia da festa. Para o 
ramo oferecem dinheiro e produtos como ovos, bolos, carne de porco, produtos 
hortícolas. Estes bens não são fruto de uma promessa mas de devoção. 

Os bens do ramo vendem-se em leilão, no adro da capela e no dia da festa. 

O dinheiro obtido vai para a comissão religiosa. 

Perpetuação 

Chegou a existir uma comissão, para tratar dos assuntos relacionados com a festa, 
composta por indivíduos do bairro onde está implantada a capela de São Sebastião. 
Depois os elementos foram-na abandonando e a comissão deixou de existir. É o padre 
que trata de qualquer assunto. 

Outras notas: O culto a São Sebastião não teve desenvolvimento durante a Guerra do 
Ultramar. Para protecção dos soldados na guerra, os pais dos soldados preferiam 
recorrer ao Senhor Santo Cristo. 

Não há capela nem imagem do Espírito Santo. 

Calendário das festas ao longo do ano: 22 de Janeiro - São Vicente; 2º Domingo de 
Fevereiro - São Sebastião; Março - São José; 2º Domingo da Quaresma - procissão da 
Ordem Terceira, Festividades da Semana Santa; Páscoa; Abril - Santa Bárbara; 4º 
Domingo de Maio - Nossa Senhora da Orada; Julho - Festa de Santo António; Agosto - 

Festas do Verão: Santíssimo Sacramento, Senhor Santo Cristo e Nossa Senhora do 
Carmo; Outubro - Nossa Senhora de Fátima. 

Informante: João dos Reis Couto, 67 anos, São Vicente da Beira. 

Sarnadas de Ródão (Vila Velha de Ródão) 

Nesta povoação é costume cantarem-se as alvíssaras (no sábado de aleluia à meia 
noite) onde se incluem quadras dedicadas a São Sebastião. Assim: 

Já os passarinhos cantam 
Na roseira do Japão! 
Vimos dar as Alvissas 
ò Martele Sam Sabastião. 
(AFONSO, 1985) 

ò Mártir São Sebastião 
O vosso altar tem fitas 
A nossa Senhora Santana 
Manda-vos muitas visitas. 
(HENRIQUES, 1985) 
 Dai-me as alvíssaras Senhor 

Dai-me as alvíssaras que fui eu a primeira 
Dai-me as alvíssaras que fui eu a primeira 
Eu fui a que as pôs no adro 
E um raminho de oliveira 
E um raminho de oliveira. 

Os passarinhos cantam 
Linda rosa em botão 
Linda rosa em botão 
Vimos dar as alvíssaras 
Ao Martle São Sebastião 
Ao Martle São Sebastião. 
(PAULA e SÃO, inédito) 

A figura Sacra de São Sebastião está na igreja matriz da povoação. É o santo padroeiro. 

Na povoação é preferencialmente denominado por Mártir São Sebastião ou Mártir 
Santo. Entre a gente mais nova é conhecido por São Sebastião. 

A festa religiosa é composta por missa, sermão e procissão. 
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Festa 

A festa é no primeiro Domingo de Setembro. Realizava-se no adro da igreja, mas foi 
transferida para o largo da escola em recinto preparado para o efeito. 

A festa religiosa é feita e organizada pela igreja. Para a festa eram contratados três 
padres a quem se pagava pelos seus serviços. Por vezes havia quem prometesse a São 
Sebastião um sermão, então era essa pessoa que pagava ao padre que o fazia. 

A festa laica é organizada por quatro, cinco ou seis festeiros. 

No “tempo dos estudantes” (há 60, 70 anos atrás) eram eles que organizavam a festa e, 
na procissão, eram eles que pegavam no pálio. No dia da festa era também hábito 
colocarem na porta pequena da igreja, porta lateral, umas lanternas acesas. 

Procissão 

Na procissão São Sebastião é acompanhado pelo Espírito Santo e por Santa Ana. 

O andor de São Sebastião é o último, logo seguido pelo pálio e pela banda da música. 

O andor de São Sebastião é transportado por quem tem promessa. Se há muitas 
pessoas com promessa uns levam-no um bocado e outros outro. 

O dinheiro costuma ir colocado na fita do santo e, durante a guerra colonial eram os 
soldados que ofereciam mais dinheiro ao santo, fruto de promessa. No presente, são os 
emigrantes. 

Era frequente ver-se na procissão crianças, vestidas de anjo, atrás do andor do santo a 
quem foi feita a promessa, esta prática não se verifica. 

Devoção, promessas 

As pessoas continuam a ter uma grande devoção por São Sebastião. Prova disso é que 
durante as procissões o seu andor é o que leva maior quantidade de ofertas. 

As pessoas recorrem a São Sebastião em altura de grandes aflições (individuais). 
Prometiam-lhe acender uma vela, ou uma lamparina com azeite, uma novena, etc. 

Na altura da Guerra do Ultramar as pessoas recorriam, com muitas ofertas, a São 
Sebastião, porque o têm como protector dos soldados. Quando do regresso da guerra 
era costume, os militares, oferecerem-lhe as suas divisas ou galões. 

Há alguns anos não era raro oferecerem, a São Sebastião, ex-votos de cera, como 
cumprimento de promessas de conteúdo vário. 

A São Sebastião “entregava-se-lhe o porco para que ele o protegesse, em troca 
prometia-se-lhe uma chouriça do seu tamanho. 

Até há poucos anos era possível observar ofertas, a este santo, constituídas por 
primícias da horta. Estas primícias eram depois leiloadas e o dinheiro revertia a favor da 
igreja. 

Angariação de meios 

As chouriças que ofereciam a São Sebastião eram leiloadas por miúdos que andavam 
rua abaixo, rua acima dizendo: “quem mais dá por esta chouriça para São Sebastião”, 
isto há 50 ou mais anos. O dinheiro obtido deste leilão revertia a favor da igreja. 

Perpetuação 

O juiz de um ano escolhia o juiz do ano seguinte. Em cada ano cabia ao juiz escolher os 
restantes elementos (festeiros) para colaborarem consigo na organização da festa. 

Mais recentemente é um número indeterminado de festeiros. Foi hábito existirem 
soldados como parte desta comissão. 

Outras notas: Na meia-noite de 19 para 20 de Janeiro era hábito tocarem o sino. 
Desconhecem o porquê. 

É costume cantarem as alvíssaras a São Sebastião, mas não estão relacionadas com a 
festa. As alvíssaras são cantadas no Sábado de Aleluia à meia-noite. Vários grupos de 
pessoas, um de cada rua pretende ser o primeiro a chegar à porta lateral da igreja para 
começar a cantar as alvíssaras logo que o sino dê as doze badaladas. Depois vão 
cantá-las à porta do senhor padre, do sacristão, às portas das capelas e pelas ruas 
todas. 

Por altura da festa toda a gente matava uma cabra ou um borrego para fazer “sopas de 
carne fresca”. Ao nível da doçaria faziam tigeladas, arroz doce, esquecidos e bolo finto. 

Existe grande número de indivíduos de nome Sebastião. 

Existe capela do Espírito Santo. 

Informantes: João Gonçalves Santos, 72 anos, Sarnadas de Ródão; Maria Salete 
Oliveira Gonçalves, Sarnadas de Ródão; Tomás Farinha, 58 anos, Sarnadas de Ródão. 

Bibliografia: AFONSO, 1985; HENRIQUES, 1981; HENRIQUES, 1985; PAULA e SÃO, 
inédito. 



DEVOÇÃO E FESTA A SÃO SEBASTIÃO NO SUL DA BEIRA INTERIOR: PRIMEIRA LEITURA 
Francisco Henriques 

 AÇAFA On Line, nº 12 (2017-2018)           Associação de Estudos do Alto Tejo           www.altotejo.org  193 

Sarzedas (Castelo Branco) 

Existe capela de São Sebastião a uns 600 metros a nascente de Sarzedas. Tem um só 
altar com a imagem do santo (Estudos de Castelo Branco, vol. 22, 1967, p.121). 

Em 29.04.1824 

Possui esta vila o São Sebastião no altar-mor da matriz, ao lado da Nossa Senhora da 
Conceição (orago) e de São José. 

Houve capela do Espírito Santo (Estudos de Castelo Branco, vol. 21, p.106).  

“As principais festividades realizadas em Sarzedas são: Endoenças, que já foram de 
extraordinária pompa; Festa do Coração de Jesus (primeira comunhão das crianças) e 
Festas de Setembro. Estas últimas são o resultado de uma promessa, feita 
remotamente a Nossa Senhora e ao Mártir S. Sebastião aquando de uma epidemia que 
vitimou inúmeras pessoas. Festa de penitência, anualmente celebrada, era levada a 
efeito por uma comissão de que faziam parte quatro senhoras, as quais, vestidas de luto 
e descalças, acompanhadas por quatro cavalheiros, pediam esmolas pelas casas. Tal 
costume extinguiu-se a ponto de, actualmente, as Festas de Setembro terem perdido a 
maior parte da feição de que se revestiam e se limitarem a uma vulgar festa religiosa, 
com procissão, tendo a seu lado surgido uma festa de carácter profano cuja realização 
tem lugar no mês de Agosto com características idênticas às verificadas nas de outro 
qualquer ponto do país e, portanto, sem nada que a individualize.” (OLIVEIRA, s/d, 
p.133). 

“Outra procissão de longo percurso é a que se realiza no dia das Festas de Setembro 
(no 2º Domingo deste mês, em cada ano) e na qual tomam parte os andores de Nossa 
Senhora da Conceição, do Mártir São Sebastião e do Menino Jesus.” (OLIVEIRA, s/d, 
p.135). 

A imagem de São Sebastião está no altar-mor da igreja matriz. Embora exista capela 
específica para este santo, recuperada não há muitos anos, ele continua na igreja pelo 
receio de roubo. A capela de São Sebastião fica a uns 600 metros a nascente da 
povoação, no meio de uma tapada de sobreiros e ao lado da estrada velha, ou estrada 
romana como também é conhecida, que dava acesso à cidade de Castelo Branco. 

Era preferencialmente denominado por Mártir São Sebastião. 

  
 Figura 20. Imagem de São Sebastião, Sarzedas. 
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Festa 

Desde há algumas dezenas de anos que não se regista qualquer tipo de festividades 
relacionada com este santo. Houve festa, dia 20 de Janeiro, com missa, sermão, 
procissão e arraial. A missa com o respectivo sermão fazia-se na capela do santo. O 
arraial era no Largo da Praça (interior da aldeia) e para isso era contratada uma 
aparelhagem, paga pelo padre. 

Procissão 

Saía no final da missa. Vinha até ao Largo da Misericórdia, no interior da povoação. 
Seguia o sentido dos ponteiros do relógio. 

Na procissão participava São Sebastião e outra figura sacra, que também estava na 
capela. 

O padre organizava-a e os “Irmãos do Santíssimo” disciplinavam-na. Para isso vestiam 
uma opa, pegavam nuns bastões e seguiam na procissão. 

Na procissão os homens seguiam sempre à frente da imagem, as mulheres seguiam 
atrás das duas imagens que participavam. Os quatro homens nomeados, anualmente, 
para a irmandade de São Sebastião é que transportavam o andor. Excepto se houvesse 
promessa. 

O dinheiro dado ao santo era colocado numa bandeja. 

São Sebastião participa na procissão da festa de Santa Margarida e da Senhora da 
Conceição. 

Devoção, promessas 

A São Sebastião só prometiam missas e dinheiro. O dinheiro ia para a posse da fábrica 
paroquial. 

Perpetuação 

A irmandade de São Sebastião, quando a havia, era composta por cerca de seis 
homens, dos mais remediados da terra. 

Outras notas: 

Fazia-se ramo a Santo António e nunca a São Sebastião. Quando o porco estava 
doente, ou quando se comprava, era a Santo António que se pedia protecção. Em 
contrapartida era a ele que ofereciam os chouriços. 

As mães e outros familiares, quando os filhos iam para a guerra, pediam protecção à 
Senhora da Conceição, que é a padroeira, não a São Sebastião. 

Outras festas: Santo António dia 13 de Junho; São Pedro dia 29 de Junho; Santa 
Margarida e Senhora da Conceição no segundo Domingo de Setembro. 

Acerca da Senhora da Conceição conta-se que numa ocasião os campos agrícolas da 
aldeia foram infestados por gafanhotos. Então as senhoras mais ricas da terra 
prometeram, caso os gafanhotos debandassem, andarem descalças a fazer um 
peditório para a realização de uma festa à senhora da Conceição, que se mantem até 
aos dias de hoje. Na procissão desta festa sempre participou a figura São Sebastião. 

Outras capelas além da de São Sebastião: Santa Margarida; São Pedro; Santo António; 
São João (particular). 

Informante: José Marinho da Fonseca, 60 anos, Sarzedas. 

Bibliografia: OLIVEIRA, (s/d), Estudos de Castelo Branco, vol. 21 e 22. 

Segura (Idanha-a-Nova) 

Desconhece-se a data da sua fundação. Em 1758 a capela de São Sebastião era fora 
de muros. Em 1927 houve um incêndio provocado pelas velas, no cumprimento de uma 
promessa, de uma devota. Do incêndio só ficaram as paredes em pé. A própria imagem 
desapareceu. Foi comprada uma nova imagem e levada para a igreja matriz. Há cerca 
de 20 anos a capela foi recuperada sendo nela reinstalado São Sebastião. A capela fica 
no limite sul da povoação. O santo é preferencialmente denominado por Mártir da 
Guerra. 

Festa 

Tem festa anual em 20 de Janeiro. A parte religiosa da festa consistia em missa, sermão 
e procissão. 

No dia da festa traziam o santo em procissão da capela para a igreja matriz. Dizia-se 
missa e fazia-se procissão com todas as imagens. 

Terminada a festa traziam o santo, com o mesmo cerimonial, para a respectiva capela 
(ANDRADE, 1949). A missa é celebrada na própria capela e daqui sai a procissão. 

O culto a São Sebastião teve um grande incremento por altura da Guerra do Ultramar. 
Mas a festa não movimentava muita gente, nem tinha grandes atractivos, etc. 
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O santo tinha uma “banda” cor-de-rosa (ANDRADE, 1949). 

Procissão 

O santo era transportado pelos rapazes que tinham cumprido o serviço militar e que 
regressavam com saúde e pelos seus pais. Nos tempos mais recentes o transporte do 
santo, na procissão, tanto pode ser feito por homens como por mulheres. 

Além de São Sebastião, que é o último, participam na procissão a Senhora de Fátima, 
Nossa Senhora da Conceição e São José. 

No interior da povoação a procissão segue o sentido contrário ao do movimento dos 
ponteiros do relógio. 

Os homens vão sempre à frente e as mulheres atrás daqueles. O padre vai atrás da 
figura de São Sebastião. 

No final da procissão costumavam colocar o São Sebastião, sobre o andor, no cimo da 
escadaria que dá acesso ao templo e aí fica durante toda a tarde para que as pessoas 
pudessem tirar as medidas ao santo. Recolhia-se ao anoitecer. 

O andor é decorado pelas mulheres “as que andam mais de volta da igreja”. Não há 
flores nem cores específicas para a sua decoração. 

Nunca se conheceu leilão do andor nem marcação das pernas do santo. 

Devoção, promessas 

São Sebastião preservava as pessoas contra inúmeras moléstias mas, principalmente, 
contra “as bexigas” (varíola). Para isso mediam com um fio de algodão a altura do santo, 
no dia da festa, e enrolavam o fio ao pescoço, dando-lhe duas voltas, se era rapariga. 
Se era rapaz faziam uns laços, com uns feitios, e colocavam-no na lapela do casaco. 
Ficavam assim protegidos da terrível doença. 

Antes de saírem para o ultramar os soldados e os seus pais prometiam a São Sebastião 
que se voltassem com saúde que o levariam na procissão. 

São Sebastião não estava ligado à protecção de qualquer animal. Protegia unicamente 
os soldados. 

Não é hábito alumiar o santo. 

 

 

Angariação de meios 

“Era hábito, naquele dia, realizar-se o “jogo do frango”. Entre as oferendas destinadas a 
custear as despesas da festa apareciam galos e frangos, que eram destinados ao jogo 
referido. Enterravam-se vivos, deixando-lhes de fora somente a cabeça. Assim ficavam 
expostos para quem quisesse alvejá-los à pedrada, de uma certa distância, marcada 
pelos festeiros que presidiam ao jogo e que cobravam determinada importância por 
cada pedrada ou “tiro”. O galo era ganho por aquele que o conseguisse matar. 
Desenterrava-se e entregava-se ao vencedor, no meio da algazarra e dos aplausos dos 
que se juntavam a presenciar o jogo.” (ANDRADE, 1949, p.173). 

Actualmente, o jogo do frango e o ramo só se realizam para a festa de Santa Marina. 

Os devotos só oferecem dinheiro a São Sebastião. As moedas vão para uma bandeja 
que acompanha o santo durante a procissão e as notas são pregadas na fita. Este 
dinheiro é propriedade da igreja. 

Perpetuação 

No presente, não há qualquer tipo de comissão que se responsabilize pela realização da 
festa. 

Outras notas: Na igreja Matriz existe a imagem do Espírito Santo (ANDRADE, 1949). 

Os locais informam-me da inexistência da imagem. Existe uma bandeira que participa 
em todas as procissões. A bandeira está em casas particulares durante um ano, de 
Maio a Maio, as pessoas inscrevem-se para a ter em casa. Há festividades específicas 
do Espírito Santo. 

Outras festas: 5.ª Feira Santa - Procissão do Senhor dos Passos; 6.ª Feira Santa - 
Procissão do enterro do Senhor; Festa do Domingo de Páscoa. Na terça-feira a seguir à 
Páscoa realiza-se a festa de Santa Marina que é a padroeira. Em 15 de Agosto realiza-
se a festa da Nossa Senhora da Conceição. Esta imagem encontra-se na igreja e é a 
festa mais importante. 

Informante: Joaquim do Carmo Vinagre, 44 anos, Segura. 

Bibliografia: ANDRADE, 1949. 
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Sobreira Formosa (Proença-a-Nova) 

A imagem de São Sebastião encontra-se na capela do mesmo nome que era à entrada 
nascente da povoação, junto à principal via que dava acesso a Castelo Branco, embora 
não o seja pela construção do desvio. 

É mais conhecido por Mártir São Sebastião. 

A festa era essencialmente constituída por missa, sermão, procissão e arraial. 

Festa 

A festa realizava-se no dia 20 de Janeiro, mas foi antecipada para o Domingo anterior. 
Acontece uma feira na mesma data, à qual se atribui o declínio acentuado da festa. 

As pessoas desta povoação e das aldeias do seu aro, cerca de trinta e duas, tinham 
uma grande devoção por São Sebastião. Costumavam vir assistir à sua festa que se 
realizava na rua ao lado da capela, na altura estrada nacional. Esta rua, numa distância 
de cerca 150 m, estava toda cheia de pessoas e ali se faziam, durante a tarde, 10, 15 e 
mais bailes, um aqui, outro ali, outro acolá, etc. Era tanta a população que não dava 
para se fazer um baile único. Os bailes eram animados pela Filarmónica Sobreirense e 
pelos harmónios que as pessoas traziam de casa, propositadamente para o efeito. 

Quando chovia, por não haver um espaço coberto que albergasse toda a gente, a festa 
não se realizava. 

Após a 2ª Guerra Mundial deixou-se de realizar a festa profana. Passou a haver só festa 
religiosa. A Filarmónica Sobreirense continuou a actuar mas agora só na procissão. A 
partir desta data houve um nítido declínio da festa. 

Para a missa e procissão costumavam vir padres de fora da terra que eram 
renumerados pelos seus serviços. 

Devido à realização da feira não se faz a procissão, continuam a colocar os cestos para 
os devotos deixarem as oferendas em carne para São Sebastião. 

Procissão 

Para tocar na procissão e depois alegrar os bailes contratavam a Filarmónica 
Sobreirense. 

Na procissão só participava a imagem de São Sebastião, nem bandeiras participavam. 

No mesmo dia a imagem do santo era levada da capela para a igreja matriz, 
acompanhado pelos cânticos dos participantes e pela filarmónica, onde havia missa. 
Depois era a procissão de retorno do santo à sua capela. Sempre em sentido contrário 
aos ponteiros do relógio. 

Era o padre que organizava a procissão e não havia ninguém responsável pela sua 
disciplina. 

Na procissão, constituída por duas filas paralelas, o lugar dos homens era à frente e o 
das mulheres à retaguarda. O padre vinha a meio da procissão. 

Na véspera da procissão o andor era decorado com flores, sem cores ou espécies 
específicas e o santo era lavado com vinho branco. 

O andor era sempre transportado por rapazes ou raparigas, desconhecem qualquer 
critério para seleccionar estes jovens. 

As ofertas em dinheiro iam para dentro de um açafate, nunca as pregavam na fita. Eram 
propriedade da igreja e destinavam-se geralmente, a custear despesas de reparação de 
templos. 

Devido à feira, nesta mesma data, não se realiza procissão. A feira ocupou o espaço 
que seria percorrido pela procissão. 

Devoção, promessas 

Prometiam a São Sebastião quando compravam o porco, ou quando adoecia que, caso 
o matassem (sinal de que não tinha morrido), lhe ofereciam um chouriço do tamanho do 
animal (a medida da chouriça era tirada de entre as orelhas até ao início do rabo), um 
presunto, ou um chispe. Chegavam a aparecer chouriços com 1, 2 metros de tamanho. 

Informaram-me que não era hábito dar ex-votos a São Sebastião. Mas na visita que fiz 
ao templo tive oportunidade de ver no chão, a um canto, um conjunto de ex-votos em 
cera. 

Era a Santo António que pediam a protecção para os soldados na guerra. 

Angariação de meios 

Eram os festeiros que colocavam, no dia da festa, dois cabazes à porta da capela de 
São Sebastião onde os devotos depositavam as oferendas constituídas unicamente por 
carne de porco (chouriços, chouriças, presuntos e chispes). 
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O tesoureiro leiloava a carne oferecida ao santo. Algumas vezes chegou a vendê-la a 
uma única pessoa. Outras vezes era distribuída por duas ou três pessoas, aqui mesmo 
da terra. 

O dinheiro obtido do leilão era para saldar as despesas da festa. 

Havia pessoas que davam dinheiro (fruto ou não de promessa). 

No final da festa o saldo era quase sempre positivo. 

Perpetuação 

Eram dois os festeiros de São Sebastião, tesoureiro e secretário. Tinham como função 
organizar a festa e administrar os valores gerados pela mesma. 

Qualquer dos elementos poderia manter-se no cargo durante muitos anos (6, 7, 10, 
etc.). 

Há muitos anos, para este par ser escolhido, reuniam-se os homens e escolhiam-se 
dois. A escolha final dos dois elementos recaía em quem manifestasse interesse e 
estivesse mais avalizado para o cumprimento da função (soubesse ler, escrever e 
organizar as contas).  

A sua nomeação passou a ser da responsabilidade do padre. 

Caso houvesse alterações, à comissão anterior, a sua publicitação era sempre feita no 
final da missa da festa de São Sebastião. 

Os festeiros não davam almoços aos padres nem aos músicos. Aos músicos davam-lhe 
apenas umas bolachas com vinho. 

Outras notas: Durante os anos de Guerra no Ultramar não se notou um incremento de 
culto a São Sebastião. 

A capela de São Sebastião praticamente só abria no dia da festa. 

Não há capela do Espírito Santo. 

O padroeiro da Freguesia é São Tiago Maior com festa dia 20 de Agosto. 

Capelas existentes: Santana; Santo António e São Sebastião. 

A capela de São Sebastião é utilizada como capela de velaturas. 

Informantes: Belmira da Conceição, 72 anos, Sobreira Formosa; Bernardino Ribeiro 
Louro, 60 anos, Sobreira Formosa; Fernanda Joaquina Moreira, 64 anos, Sobreira 

Formosa; José Nogueira Grilo, 65 anos, Sobreira Formosa; Maria do Carmo Ribeiro, 67 
anos, Montes da Senhora; Maria Vaz Filipe, 83 anos, Sobreira Formosa. 

Sobral do Campo (Castelo Branco) 

A figura de São Sebastião encontra-se no altar da igreja matriz desta povoação. 

Tem festa em Agosto. 

Procissão 

O dinheiro é colocado na fita do santo ou numa faixa que envolve todo o andor. 

O andor é decorado pelas mulheres que se dedicam mais à igreja. Não há flores 
específicas para a decoração do andor. 

O dinheiro que o santo leva na banda, ou na faixa que envolve o andor, é utilizado para 
pagar a missa e ao pregador, se houve sermão e o restante é para despesas da igreja. 

Devoção, promessas 

É costume oferecerem ex-votos em cera a São Sebastião. Fruto de devoção e 
promessas alumia-se, com velas e lamparinas, este santo. 

Angariação de meios 

Fazem uma mesa a São Sebastião, pela sua festa. A mesa uma substituição 
terminológica de ramo. Os bens (produtos hortícolas e frutas) obtidos para a mesa são 
posteriormente vendidos em leilão. 

O dinheiro obtido, de vários modos, é canalizado para a festa e o que porventura possa 
sobrar para melhoramentos da igreja. 

Perpetuação 

A festa é organizada por uma comissão que prepara, igualmente, todas as outras. Os 
elementos para esta comissão são nomeados nos finais de Setembro. Da comissão 
fazem parte quatro pessoas. São elas: O juiz, o tesoureiro e dois mordomos. 

Cada elemento da comissão nomeia a pessoa que o substituirá. Antigamente eram 
somente os mais remediados que faziam parte dela. Pertence à comissão qualquer 
elemento do povo, independentemente da sua riqueza. 
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Outras notas: Referem-me existir grande número de indivíduos de nome Sebastião. 

Nesta aldeia era a Santo António e não a São Sebastião, que pediam para “guardar os 
porcos”. 

Outras festas desta comunidade: Senhora da Saúde, quinze dias depois da Páscoa; 
Divino Espírito Santo finais de Agosto e Santo António. Esta última festa tem mais do 
que uma comissão devido aos muitos afazeres. 

Confrarias existentes: temos a Confraria das Almas e a do Santíssimo. A direcção 
destas confrarias mudava todos os anos. No interior da confraria cada elemento da 
direcção anterior nomeava um para o substituir. Cada confraria tinha um juiz e um 
tesoureiro. 

Fui informado, com certo orgulho, que esta imagem foi a França. 

Informante: Sebastião Santos Bonifácio, 65 anos, Sobral do Campo. 

Tinalhas (Castelo Branco) 

A imagem de São Sebastião encontra-se no altar-mor da igreja matriz desta povoação. 

Houve capela de São Sebastião na entrada norte da aldeia. Após ter entrado em ruínas 
foi destruída para alargamento da estrada municipal. 

Na aldeia é preferencialmente denominado por Mártir São Sebastião. 

Festa 

A festa de São Sebastião está integrada nas festas de Verão. É na 2.ª Segunda-feira de 
Setembro. No Domingo imediatamente anterior é a festa do Santíssimo Sacramento. 
Nunca se conheceu outra data para a festa. 

Para explicar a origem da festa conta-se que uma vez esta área foi invadida por uma 
nuvem de gafanhotos que atingiu os terrenos agrícolas comendo tudo o que era verde. 
As gentes aflitas prometeram fazer uma festa a São Sebastião caso ele os livrasse 
dessa calamidade. Vendo-se livre desta praga começaram a fazer a festa anualmente. 

A festa era sempre feita no adro da igreja. Desde há dois anos que é feita em recinto 
construído para o efeito. 

 
        Figura 21. Imagem de São Sebastião, Sobral do Campo. 
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Consta da festa missa, sermão e procissão. No sermão contam sempre a vida do santo. 
Vêm geralmente padres de fora. O padre da terra ajusta todo o serviço religioso, feito ou 
não por si. É a comissão que paga o serviço religioso a esses padres. 

O dinheiro oferecido ao santo, sob a forma de notas, é espetado com um alfinete na fita 
do santo. 

Nesta festa participa muita gente local, naturais, emigrados e gente das redondezas. 

Na noite do dia da festa há um grande arraial. 

Este ciclo de festas (Santíssimo Sacramento e São Sebastião) começa Sexta-feira e 
termina Terça-feira seguinte. 

O jogo do galo fazia parte da festa. Não se realiza há mais de 30 anos. Informam-me 
que as pessoas consideravam este jogo bárbaro. Quem queria oferecia um galo para 
esse fim. Depois o galo era enterrado ficando apenas com a cabeça de fora. 
Seguidamente as pessoas atiravam pedradas e qualquer uma o podia fazer, até matar o 
galo. Quem o matasse ficava com direito a ele. Naturalmente que se pagava um valor 
estipulado por pedrada ou conjunto de pedras. 

Posteriormente o galo foi substituído por uma laranja que dependuravam por um fio. 
Neste caso o desafio consistia em destruir a laranja. Neste jogo também se pagava um 
tanto por pedrada. Com a substituição do galo pela laranja este jogo deixou-se de 
realizar pouco depois. 

Procissão 

Realiza-se no dia da festa de São Sebastião, imediatamente após a missa. Percorre a 
aldeia em sentido contrário aos ponteiros do relógio. 

Nesta procissão participam a Senhora de Fátima, o Santíssimo Sacramento, a Rainha 
Santa, São Sebastião, as bandeiras e o guião. 

A procissão é organizada pelo pároco e pela comissão de festas. Os festeiros participam 
na procissão, para a disciplinar e orientar. Envergavam opas vermelhas e grandes 
bastões. 

O lugar dos homens é à frente, em duas filas paralelas, as mulheres vão logo atrás 
deles. O padre vai à frente do andor e atrás vai logo a música. 

O andor é levado por rapazes, excepcionalmente por raparigas. Mas, tanto os rapazes 
como as raparigas são quase sempre solteiros. Os casados transportam o andor se 
tiverem feito promessa. 

Na altura da Guerra do Ultramar eram os soldados, geralmente fardados, que após a 
sua vinda levavam o andor. Era quase sempre o cumprimento de uma promessa “se 
viessem bem”. 

Há muitos anos chegou a haver leilão da “perna do santo”. O leilão era da 
responsabilidade da comissão. Mas não era feito à porta da igreja no final da missa. 
Estava feito quando era preciso. 

A decoração do andor era função da zeladora da igreja. Não havia flores nem cores 
específicas utilizadas para a decoração do andor. 

Devoção, promessas 

A São Sebastião pediam protecção para os militares. Costumavam-lhe acender velas. 

Não se conhece ofertas de ex-votos a São Sebastião. 

Angariação de meios 

Até 1992 todo o dinheiro angariado pela festa, fosse ele colocado ou não na fita do 
santo, era propriedade da comissão (que pagava depois ao padre o valor previamente 
estabelecido). Em 1992 começou-se a colocar o problema da propriedade do dinheiro 
colocado na fita do santo ou na bandeja. 

É costume realizar ramo para São Sebastião, uma vez por ano, no dia da festa. As 
pessoas oferecem feijão, abóboras, batatas, etc. As pessoas ofereciam estes bens por 
esmola e não no cumprimento de uma promessa. O ramo é feito junto da igreja matriz, 
lado sul. É costume os festeiros percorrem a aldeia a leiloar os produtos oferecidos. Era 
a comissão que tomava conta de tudo. 

Mesmo no tempo em que havia duas comissões as pessoas davam no Domingo para o 
ramo do Santíssimo e na Segunda-feira para o ramo de São Sebastião. 

O dinheiro obtido por todas as formas era propriedade da comissão. Por sua vez a 
comissão responsabilizava-se pela execução das obras na igreja ou nas capelas. 

A existência do ramo não impede a existência de quermesse. 
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Perpetuação 

Primitivamente havia dois grupos de festeiros. Uns faziam a festa Domingo (do 
Santíssimo Sacramento) e outros faziam a festa Segunda-feira (de São Sebastião). 
Existe apenas um grupo de festeiros que realiza ambas as festas. 

Quando havia duas comissões, a comissão de São Sebastião era constituída pelo juiz, 
secretário e tesoureiro. Este grupo de três pessoas nomeava, depois, mais três ou 
quatro outras pessoas denominadas de mordomos. Cada indivíduo com uma função 
específica nomeava um outro, com função idêntica, para o ano seguinte. 

A lista dos novos elementos era tornada pública no final da missa de São Sebastião. O 
juiz, o secretário e o tesoureiro eram escolhidos entre os mais remediados da terra. 
Posteriormente deixou de se escolher os mais remediados para se optar pelos que 
tinham mais tempo livre e maior competência. 

Outras notas: De registar a existência de duas confrarias. A da Nossa Senhora do 
Rosário e a do Santíssimo Sacramento (que realiza a festa no Domingo anterior à de 
São Sebastião). 

A padroeira é a Senhora da Assunção (não se faz festa). 

Outras festas desta comunidade: em Janeiro temos a festa dos Reis. Pela Páscoa 
realiza-se a maior festa da comunidade que é a da Rainha Santa. Depois temos a do 
Santíssimo Sacramento e a de São Sebastião em Setembro e finalmente a da Nossa 
Senhora do Rosário no primeiro Domingo de Outubro. 

Nesta povoação as pessoas, numa aflição eminente, preferiam recorrer ao Santíssimo 
Sacramento e à Nossa Senhora de Fátima. 

O Santo António aqui era protector dos porcos. Por isso ofereciam-lhe chouriças do 
tamanho do porco que matavam. 

Festa dos Reis 

A comissão que organiza a festa de São Sebastião organiza também a festa dos Reis, 
dia 6 de Janeiro. Nesta data solteiros e casados formam um grupo com bombos, 
cornetas e pífaros e, por volta de 8/9 horas da noite, juntam-se ao pé da capela do 
Espírito Santo e começam a cantar os reis. Depois vai-se juntando mais e mais gente. 
Os solteiros cantam um verso e os casados cantam outro e tocam sempre. Dão a volta à 
povoação e param sempre junto à porta dos mais remediados (1 a 2 minutos). A capela 
do Espírito Santo é aberta e as pessoas da aldeia vêm vindo para a capela trazendo 

consigo vinho, tremoços, figos secos e filhós, quem não vai manda este tipo de bens. 
Estes produtos são aceites e arrumados na capela pela comissão. Depois as pessoas 
vão entrando por uma porta e pedem aos elementos da comissão o que desejam (vinho 
e os outros produtos mencionados) e saem por outra porta (lateral). Toda a gente come 
e bebe à vontade. Há sempre muita bebida. Incentiva-se a beber. 

No largo da capela fazem, novamente, uma grande fogueira (pelo Natal é no Largo da 
Igreja Matriz) para melhor se passar a noite. 

Contratam uma aparelhagem e fazem festa durante toda a noite. 

O vinho que sobra é vendido e o dinheiro resultante é pertença da comissão de festas 
do Mártir Santo. 

Informante: Hermenegildo dos Santos Ginja, 70 anos, Tinalhas. 

Vila Velha de Ródão 

No limite norte da povoação, junto do antigo caminho que ia para o Gavião, existiu uma 
capela a São Sebastião. Não existe figura sacra, dizem que foi roubada pelos espanhóis 
e apenas resta a microtoponímia, Mártir. 

Desta capela no início dos anos 30, do século passado, só restavam ruínas, em 
avançado estado de degradação. 

Na povoação não há tradição de festividades ou culto a São Sebastião. 

Existiu uma capela ao Espírito Santo no interior da Vila e dela também não restam 
vestígios. 

A quase generalidade das capelas desta povoação fora destruída, quando da 
implantação da República. 

Bibliografia: HENRIQUES, 1986. 

Zebreira (Idanha-a-Nova) 

A figura de São Sebastião está em capela própria, implantada no interior da aldeia, 
região este. É provável que quando da sua construção ficasse no extremo este-sudeste 
da povoação. A informação recolhida é a de que no início do século XX, a capela de 
São Sebastião ficava no limite das casas, ao lado de um dos principais caminhos que 
davam acesso à povoação. 
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A festa é dia 20 de Janeiro e realiza-se em frente da capela de São Sebastião. É 
preferencialmente denominado por Mártir São Sebastião. Continua a ser uma figura 
sacra muito respeitada, mesmo pessoas que não vão à igreja costumam tirar o chapéu 
quando passam em frente da capela. 

Festa 

A festa era e é constituída por missa, sermão (que não se faz) e procissão. A missa é 
dita na igreja matriz para onde levam antecipadamente o santo e não vêm padres de 
fora para colaborar nas festividades. 

Procissão 

A primeira procissão realiza-se na véspera da festa e consiste no transporte do santo 
para a igreja matriz onde, no outro dia, se celebra missa. 

No dia da festa e terminada a missa inicia-se a procissão que vai da igreja para a capela 
de São Sebastião, onde termina. 

O sentido da procissão é contrário ao movimento dos ponteiros do relógio. Na aldeia 
todas as procissões têm este sentido, excepto a procissão do Enterro do Senhor. 

Hoje ninguém disciplina a procissão, só se for o senhor padre que diga alguma coisa. 
Mas nem sempre foi assim. Há algumas dezenas de anos havia uns homens que 
vestiam opas vermelhas e que se encarregavam da procissão “ir direitinha”. 

O lugar dos homens é, em aglomerado, na traseira da procissão. As mulheres vão na 
dianteira da procissão, em duas filas paralelas. Nos enterros a ordem é inversa. O padre 
vai junto da figura do santo. 

Na procissão só participa São Sebastião e a bandeira do Espírito Santo. Não há 
bandeira de São Sebastião. 

Quando há procissão de qualquer santo todos os outros participam, quando é a 
procissão de São Sebastião ou de São Pedro só participam os próprios. 

O andor é levado pelos rapazes “conhecidos das raparigas mordomas”. 

O andor é decorado pelas mordomas, com flores vermelhas. 

Devoção, promessas 

O culto a São Sebastião sofreu um grande incremento na altura da Guerra do Ultramar. 
Nessa ocasião as pessoas costumavam meter debaixo da imagem do santo fotografias 

dos soldados e os familiares, com maior incidência as mães, vinham acender velas ao 
santo. Por isso o tecto da capela estava defumado. Mesmo agora o santo está quase 
sempre iluminado. Por exemplo, os familiares acendem uma vela ao santo quando: 
alguém vai ser operado; por quem vai de viagem e até que não chegue ao destino. 

Costumavam pedir ao santo para livrar os rapazes da tropa e protegê-los na guerra. 

Costumavam prometer: “uma esmolinha ao santo” para proteger os animais bovinos de 
“mau olhado”; “se o meu porquinho não morrer prometo uma esmolinha ao santo”; ou “a 
minha vaca está a parir, se parir bem venho botar uma esmolinha ao santo”. 

Para proteger as pessoas das febres e maleitas costumavam medir, com um fio de 
algodão, o braço esquerdo de São Sebastião e atar o fio ao pulso. 

Angariação de meios 

As ofertas em dinheiro costumam ser espetadas na fita (as notas) ou deitam-nas numa 
bandeja (as moedas). 

O dinheiro oferecido ao santo (banda ou bandeja) “devia ser para o fundo paroquial da 
igreja. E há festeiros honestos que o dão para a igreja. Há outros que ficam com ele”. 

Algum deste dinheiro é utilizado para reparações ou melhoramento da capela. Mas a 
qualidade, bom gosto e sensatez de algumas reparações deixam muito a desejar, 
embora a intenção seja, naturalmente, a melhor. Com este dinheiro há quem tenha 
comprado um fio de prata para colocar no pescoço do santo no qual mandaram gravar 
“oferta da festeira tal”. 

É costume fazerem ramo no dia da festa. O ramo é feito à porta da capela e é 
organizado pelas mordomas. Cada mordoma tem por costume oferecer um bolo com 
uma garrafa de vinho do porto. 

“Há alguns anos fazia-se um bolo caseiro e oferecia-se. Hoje as pessoas não querem 
fazer bolos caseiros e encomendam-nos em Castelo Branco (bolo de pastelaria), 
acrescenta-lhe uma garrafa de vinho do porto, uns cachos de uva” e uns tremoços. 
Cada bolo é vendido em leilão e rende 12, 14, 15 mil escudos. 

Estes bens são geralmente comprados por grupos de rapazes e raparigas que os 
comem conjuntamente, no baile, se o houver. Outras vezes é o avô ou a avó da rapariga 
que o “pica” e comem-no em família e outras vezes é comprado pelo namorado da 
mordoma, se o tiver, por se sentir na obrigação. 
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Hoje as pessoas mais honestas retiram o dinheiro que o bolo custou e dão o resto para 
a igreja, outras ficam com o dinheiro todo. 

As esmolas da caixa de São Sebastião revertem a favor do fundo paroquial. 

Há muitos anos era costume dar, para o ramo, galos, dióspiros, romãs, além de outros 
bens e as receitas obtidas revertiam a favor do santo. 

A única coisa que permanece no ramo são os bolos referidos. 

Há dezenas de anos atrás na tarde do dia da festa era costume fazerem o jogo do galo, 
em frente da capela, que na altura era uma tapada com oliveiras e hoje está coberta de 
casas. 

O jogo do galo consistia em enterrar um galo vivo, dos oferecidos para o “ramo, 
deixando-lhe unicamente a cabeça de fora. Depois, os interessados em participar 
punham-se a uma certa distância atirando-lhe pedradas. Cada pedrada custava um 
tanto. Este dinheiro parece que era para a festa. O árbitro era um festeiro. Quem 
matasse o galo tinha direito a ficar com ele. 

Perpetuação 

Em cada ano são nomeadas 3 mordomas (juiz, tesoureira e secretária). São sempre 
raparigas muito novas (13 a 16 anos aproximadamente) e solteiras. São elas que velam 
pela higiene da capela durante o ano. Que preparam o andor e a imagem para a 
procissão, “pela sua idade algumas até já pintaram as unhas do santo com verniz das 
unhas e limpam-no com “Dabri”.” Estas raparigas são nomeadas no segundo Domingo 
antes de fazerem o ramo. Cada mordoma escolhe uma substituta para o seu lugar. A 
sua função é organizarem o ramo e tomarem conta da capela e do santo durante todo o 
ano (limpeza e demais cuidados). 

O conhecimento público da nova comissão é dado pelo padre no final da missa. 

Acontece, com frequência, os elementos nomeados recusarem-se e então fica apenas 
uma ou duas. 

Ao contrário das mordomas da festa da Senhora da Piedade, que são sempre as filhas 
dos mais ricos da terra, estas mordomas são sempre filhas de gente mais humilde. 

Perante a questão colocada, porque devem ser as mordomas sempre novas e solteiras? 
Foi-me respondido desconhecerem o facto mas ao nível da povoação passa-se o 
seguinte: Para a festa de São Pedro, da Senhora da Piedade e de São Sebastião são 
sempre raparigas novas e solteiras. Para a festa da Senhora da Conceição são sempre 

mulheres casadas e para a festa de São Domingos (no campo, a caminho de Toulões) 
são sempre 5 casais (5 homens e 5 mulheres casados entre si). 

Outras notas: Têm-se visto bêbados a falar, através da janela da capela, com São 
Sebastião. A auto lastimarem-se, a desabafarem com o santo. Nesta situação tratam-no 
de igual para igual. 

O culto a São Sebastião está em franca regressão. 

Há capela do Espírito Santo no interior da povoação. 

Outras festas desta comunidade: Senhora da Piedade com festa no Verão. É a festa 
mais importante. Como se disse a comissão era unicamente composta por raparigas de 
bem. Senhora da Conceição é a padroeira; São Pedro; São Sebastião e São Domingos. 

Nunca se conheceu confraria de São Sebastião. A única existente é a do Sagrado 
Coração de Jesus. 

Há alguns atrás a capela estava em ruínas e foi reconstruída por empreiteiro, bem 
sucedido, da terra mas residente em Castelo de Vide. 

Informantes: Domingos Moreira, 61 anos, Zebreira;  Maria da Piedade Salgueiro 
Ramos, 55 anos, Zebreira. 



DEVOÇÃO E FESTA A SÃO SEBASTIÃO NO SUL DA BEIRA INTERIOR: PRIMEIRA LEITURA 
Francisco Henriques 

 AÇAFA On Line, nº 12 (2017-2018)           Associação de Estudos do Alto Tejo           www.altotejo.org  203 

Anexo 1 Listagem dos informantes 
 

Nome Idade Residência 
 

  
Abílio dos Santos  Almaceda 
Angelina da Conceição Pereiro 77 Aldeia de Santa Margarida 
António Augusto Alves 44 Partida 
António Justo  Lardosa 
António Manuel Pina da Costa 35 São Miguel de Acha 
António Roberto Mendes Martins  Lousa 
Aurora Pires Gomes 63 São Miguel de Acha 
Belmira da Conceição 72 Sobreira Formosa 
Benvinda Lopes Esteves 67 Mata 
Bernardino Ribeiro Louro 60 Sobreira Formosa 
Domingos Moreira 61 Zebreira 
Ermelinda de Jesus 85 São Miguel de Acha 
Fernanda Joaquim Moreira 64 Sobreira Formosa 
Francisco Fernandes 77 Escalos de Cima 
Hermenegildo Santos Ginja 70 Tinalhas 
Ilda da Conceição 60 Cimadas Cimeiras 
Isabel Cândida Falcão Navarro 65 Escalos de Baixo 
Jaime Torres 63 São Miguel de Acha 
João Carlos Antunes 42 Benquerenças 
João Fernandes Carrega 62 Alcains 
João Gonçalves dos Santos 72 Sarnadas de Ródão 
João dos Reis Couto 67 São Vicente da Beira 
Joaquim do Carmo Vinagre 44 Segura 
Joaquim Dourado 84 Escalos de Cima 
Joaquim Manuel Batista dos Santos 33 Idanha-a-Velha 
Joaquina Nunes Pereira 60 Póvoa Rio Moinhos 
Joaquina dos Reis Barata 73 Medelim 
José António Calmeiro 58 Freixial do Campo 
José António Nunes Calmeiro 66 Freixial do Campo 
José Fernando Alexandre Martins 47 Fratel 
José Manuel dos Reis Lourenço 43 Escalos de Cima 
José Marinho da Fonseca 60 Sarzedas 
José Marques Lourenço 66 Escalos de Cima 

José Marques Rato 63 Medelim 
José Nogueira Grilo 65 Sobreira Formosa 
José Sousa Bispo 44 Lousa 
Leonor Maria 82 Alcafozes 
Leonor Xavier 64 Monsanto 
Ludovina da Conceição 85 Póvoa Rio de Moinhos 
Luis Nunes Morais 82 Medelim 
Manuel Esteves Justo 57 Lardosa 
Maria Alice Dias Cardoso 65 Proença-a-Nova 
Maria dos Anjos F. Marques Alves 42 Partida 
Maria Antunes Reis 63 Escalos de Cima 
Maria do Carmo Ribeiro 67 Montes da Senhora 
Maria Conceição Fonseca 82 Medelim 
Maria Conceição Martins 36 Penha Garcia 
Maria Dias Silva 77 Lousa 
Maria Fátima Santos Pereira 53 Póvoa Rio Moinhos 
Maria Frade 69 Alcafozes 
Maria Henriqueta Josefa Bispo 65 Póvoa Rio Moinhos 
Maira Jesus Alves 58 Lousa 
Maria José Castiço 68 Medelim 
Maria José Torres Ferreira 71 Vila Velha de Ródão 
Maria Lurdes Cordeiro 53 Aldeia de Santa Margarida 
Maria Oliveira Esteves 73 Lousa 
Maria da Piedade Salgueiro Ramos 55 Zebreira 
Maria Pires Faustina 76 Mata 
Maria Salete Oliveira Gonçalves  Sarnadas de Ródão 
Maria Vaz Filipe 83 Sobreira Formosa 
Pároco  Idanha-a-Nova 
Pároco  Sarnadas de Ródão 
Pároco  Sobreira Formosa 
Pároco  Vila Velha de Ródão 
Pároco da Sé  Castelo Branco  
Rafael Agostinho Afonso Lourenço 56 Salgueiro do Campo 
Rosa Maria Correia Antunes 41 Benquerenças 
Rosário Morgado 41 Fratel 
Sebastião Santos Bonifácio 65 Sobral do Campo 
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Anexo 2 Esboço de guião 1 
  
 
Localidade Freguesia  
Concelho  Distrito  
  
 
São Sebastião encontra-se na matriz 
 
É o padroeiro? SIM NÃO 
Está no altar-mor? SIM NÃO 
Está num altar lateral SIM NÃO 
Outro local. Qual?   
Terá vindo a imagem de uma capela própria, hoje arruinada ou destruída? 
SIM NÃO DESCONHECE 
Há na igreja matriz a imagem do Espírito Santo? SIM ................  NÃO ...............  
     
 
São Sebastião tem capela própria 
É acompanhado nesta capela por outros santos? SIM ................  NÃO ...............  
Quais     
A capela localiza-se: no meio da povoação ...............  
 à entrada, ou saída da povoação ...............  
 na periferia da povoação ...............  
 no campo ...............  
Qual o estado de conservação da imagem? 
 degradado ............  
 não degradado ............  
Qual o estado de conservação da capela? 
 degradado ............  
 não degradado ............  
A capela está: 
 ao culto ............  
 não está ao culto ............  
 abandonada ............  
 

            
 
Presentemente há, nesta povoação, culto a São Sebastião? 
 
Nesta povoação o culto a São Sebastião é invocado contra a: 
fome SIM .......... NÃO ............  
peste SIM .......... NÃO ............  
guerra SIM .......... NÃO ............  
O que ofereciam e oferecem a São Sebastião? 
 ..............................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................  
Ofereciam-lhe bexigas de cera? SIM ......... NÃO ............  
Nome pelo qual é mais conhecido: 
 Mártir ...................................  
 Divino Mártir ...................................  
 Divino Mártir Bendito ...................................  
 Mártir São Sebastião ...................................  
 São Sebastião ...................................  
Nome como também é conhecido: 
 Mártir ...................................  
 Divino Mártir ...................................  
 Divino Mártir Bendito ...................................  
 Mártir São Sebastião ...................................  
 São Sebastião ...................................  
Há na povoação toponímia (rua, praça, lugar, etc.) relacionada com São Sebastião? Qual? 
 ..............................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................  
Há, ou houve, na povoação confraria de São Sebastião? SIM ............... NÃO ...........  
Está a funcionar? SIM ............... NÃO ...........  
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Festividades: 
Data do ano   
Já se conheceu outra data, qual?   
   
   
   
Porque houve alteração?   
   
   
 
Quem e como se organiza?   
   
   
 
Como se costuma denominar (de ramo, etc.) esta festa?   
   
   
 
Na procissão, quem costumava transportar o santo?   
   
   
Descrição sumária das actividades   
   
   
   
   
   
   
   
  
 
A imagem de São Sebastião 
Está em bom estado de conservação? SIM ................ NÃO ..............  
Foi restaurada recentemente?  SIM ................ NÃO ..............  
Qual o tamanho aproximado da imagem? Centímetros 

Como é representado 
 sorridente SIM ............... NÃO ...........  
 cabelo comprido SIM ............... NÃO ...........  
 tanga  SIM ............... NÃO ...........  
 calção SIM ............... NÃO ...........  
 corda aos pés SIM ............... NÃO ...........  
 amarrado a uma árvore SIM ............... NÃO ...........  
Registe tudo o que deseje acerca de São Sebastião e do seu culto e festividades  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       
       
 
Tipo de informação 
resposta a este inquérito        
 oral       
 bibliográfica       
 
Ida ao local SIM 
 NÃO 
    
 
OBSERVAÇÕES    
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Anexo 2 Esboço de guião 2 
 
Com o esboço de guião que se segue não se pretende elaborar um inquérito exaustivo. 
Foi objectivo registar um conjunto de questões para servirem como auxiliar de memória 
e criar uma certa uniformidade no trabalho. 
Naturalmente durante o trabalho de campo muitas outras questões foram colocadas, 
dependentes sempre da complexidade do culto, da necessidade de esclarecimento e 
mesmo do nível cultural do questionado. 
           
  

Localidade 
Freguesia 
Concelho 
          
  

Local onde se encontra a imagem de São Sebastião? 
Nome pelo qual é mais designado? 
 
Da festa 
Data do ano? 
Já se conheceu outra data? 
Porque houve alteração? 
História que justifique a capela ou a festa? 
Onde se faz a festa? 
Há missa? Há sermão? 
Vêm padres de fora fazer o sermão? 
Paga-se? É um serviço caro? 
Há procissão? 
 
Da procissão 
Quando se faz? 
Figuras sacras que participam? 
Qual o percurso e sentido? 
Quem organiza e disciplina? 
Qual o lugar dos homens, das mulheres, das crianças e do padre? 

Participam bandeiras? Quais? 
Qual o seu lugar? 
Quem transporta o andor? Porquê? 
Há leilão ou compra da perna do santo, varas? 
Quando? Quem o faz e organiza? 
Quem remata a vara do andor dá-lhe direito a transportá-lo durante todo o trajecto? Ou 
somente até que apareça melhor oferta? 
Marcam-se as pernas do andor? 
Cor da banda do santo? 
Onde colocam as ofertas em dinheiro? 
Decoração do andor, com que flores? De que cores? Quem a executa? 
Propriedade do dinheiro que o santo leva na banda? 
Propriedade do dinheiro obtido pelo leilão do andor? 
 
Promessas 
Que graças pedem ou pediam? 
Há hábito de oferecer ex-votos a São Sebastião? 
Que tipo de aflições recorre ao santo? 
Há hábito de se prometer ir debaixo do andor durante a procissão? 
Acendem-se ou acendiam-se velas a São Sebastião? Quando? Porquê? 
Recorriam a São Sebastião para os livrar da tropa? Para os proteger na guerra? 
Recorriam a São Sebastião para a protecção dos seus animais domésticos? Quais? 
Quando? 
 
Do ramo 
Em que consiste? 
Quem, como e onde se organiza? 
Quantas vezes ao ano? 
Que bens colocam/colocavam no ramo? São fruto de promessa? 
Onde, como e por quem se processa a venda dos bens colocados no ramo? 
Para quem reverte o dinheiro obtido? 
Qual o destino do dinheiro obtido? 
 
Da comensalidade 
Há comensalidade colectiva? 
Quando? Onde? Porquê? 
Quem organiza o bodo? 
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Quais as ementas? Descrever a sua composição e confecção. 
Quando se começam a confeccionar? 
Que tipo de instrumentos utiliza? 
Propriedade destes instrumentos? 
Quem come e bebe? 
Os ricos participam? 
Os pedintes participam? 
Vêm pedintes e outras pessoas do aro? 
O padre, qual o seu papel? 
O que se bebe? 
Quantidade por pessoa? Há limitação? 
Origem dos bens alimentares para o bodo? 
Origem dos meios para aquisição destes bens? 
Origem dos ingredientes da composição das ementas? 
Quanto, por festeiro, pode ficar a festa num ano? 
Homens e mulheres chegam a ficar bêbados? 
 
Da comissão 
Como se designa o grupo organizativo da festa? 
Quantos elementos fazem parte deste grupo? 
Quais as funções deste grupo? 
Quem e quando eram nomeados? 
Quando e como era dado conhecimento público dos nomes que constavam deste 
grupo? 
Que critérios eram seguidos para a escolha dos elementos para o grupo organizativo? 
Possibilidade de escusa? 
Havia juiz? Secretário? E tesoureiro? 
Quais as funções de cada um? 
 
Outras notas 
Calendário de festas existentes na comunidade ao longo do ano? 
Tipo de alimentação durante a festa? 
Relação entre o culto a São Sebastião e a Guerra do Ultramar? 
Há capela do Espírito Santo? 
Qual o santo padroeiro? 
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Anexo 3 Questionário devolvido 
 
Com o esboço de guião que se segue, não pretendi elaborar um inquérito exaustivo. Foi 
meu objectivo registar um conjunto de questões para me servirem como auxiliar de 
memória e criar uma certa uniformidade no trabalho. 
Naturalmente que no trabalho de campo muitas outras questões foram colocadas, 
dependentes sempre da complexidade do culto, da necessidade de esclarecimento e 
mesmo do nível cultural do questionado. 
           
  

Localidade partida 
Freguesia s. vicente da beira 
Concelho castelo branco 
          
  

Local onde se encontra a imagem de São Sebastião? Capela de s. sebastião 
Nome pelo qual é mais designado? mártir 
 
Da festa 
Data do ano? 1919 
Já se conheceu outra data? não 
Porque houve alteração?   
História que justifique a capela ou a festa? sim 
Onde se faz a festa? 
Há missa? Há sermão? sim 
Vêm padres de fora fazer o sermão? sim 
Paga-se? É um serviço caro? não 
Há procissão? sim 
 
Da procissão 
Quando se faz? Dia 20 janeiro 
Figuras sacras que participam? S. sebastião 
Qual o percurso e sentido? Percurso circular, sentido inverso aos 
ponteiros do relógio 
Quem organiza e disciplina? mulheres 
Qual o lugar dos homens, das mulheres, das crianças e do padre? 

Participam bandeiras? Quais? Sim. S. josé 
Qual o seu lugar? A seguir ao guião e antes do andor s. sebastião 
Quem transporta o andor? Porquê? Quem o rematar no leilão 
Há leilão ou compra da perna do santo, varas? sim 
Quando? Quem o faz e organiza? No fim da missa. Comissão de festas 
Quem remata a vara do andor dá-lhe direito a transportá-lo durante todo o trajecto? Ou 
somente até que apareça melhor oferta? Quem licitar mais alto no leilão tem 
direito a levá-lo todo o trajecto. 
Marcam-se as pernas do andor? (?) 
Cor da banda do santo? vermelho 
Onde colocam as ofertas em dinheiro?   
Decoração do andor, com que flores? De que cores? Quem a executa? Cravos 
vermelhos. Mulheres da comissão de festas e outras 
Propriedade do dinheiro que o santo leva na banda? Ñ leva dinheiro na banda 
Propriedade do dinheiro obtido pelo leilão do andor? Comissão de festas 
 
Promessas 
Que graças pedem ou pediam? Não sabemos 
Há hábito de oferecer ex-votos a São Sebastião? Actualmente não 
Que tipo de aflições recorre ao santo? Nenhuma em especial 
Há hábito de se prometer ir debaixo do andor durante a procissão? não 
Acendem-se ou acendiam-se velas a São Sebastião? Quando? Porquê? Sim. 
Durante a procissão. Promessa (?) 
Recorriam a São Sebastião para os livrar da tropa? Para os proteger na guerra? não 
Recorriam a São Sebastião para a protecção dos seus animais domésticos? Quais? 
Quando? não 
 
Do ramo não há ramo em partida 
Em que consiste? 
Quem, como e onde se organiza? 
Quantas vezes ao ano? 
Que bens colocam/colocavam no ramo? São fruto de promessa? 
Onde, como e por quem se processa a venda dos bens colocados no ramo? 
Para quem reverte o dinheiro obtido? 
Qual o destino do dinheiro obtido? 
 
Da comensalidade sim 
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Há comensalidade colectiva? Não não 
Quando? Onde? Porquê? 
Quem organiza o bodo? 
Quais as ementas? Descrever a sua composição e confecção. 
Quando se começam a confeccionar? 
Que tipo de instrumentos utiliza? 
Propriedade destes instrumentos? 
Quem come e bebe? 
Os ricos participam? 
Os pedintes participam? 
Vêm pedintes e outras pessoas do aro? 
O padre, qual o seu papel? 
O que se bebe? 
Quantidade por pessoa? Há limitação? 
Origem dos bens alimentares para o bodo? 
Origem dos meios para aquisição destes bens? 
Origem dos ingredientes da composição das ementas? 
Quanto, por festeiro, pode ficar a festa num ano? 
Homens e mulheres chegam a ficar bêbados? 
 
Da comissão 
Como se designa o grupo organizativo da festa? Comissão de festas, festeiros 
Quantos elementos fazem parte deste grupo? 4 casais 
Quais as funções deste grupo? H – tratar de assuntos relacionados com $ 
/ M – assuntos da igreja 
Quem e quando eram nomeados? Na missa 8 dias depois da festa de S. 
Sebastião 
Quando e como era dado conhecimento público dos nomes que constavam deste 
grupo? 
Que critérios eram seguidos para a escolha dos elementos para o grupo organizativo? É 
dada prioridade a pessoas que tenham sido festeiras há mais tempo. 
Só podem ser festeiros os casais 
Possibilidade de escusa? sim 
Havia juiz? Secretário? E tesoureiro? sim 
Quais as funções de cada um? Não estão especificados embora haja uma 
maior autoridade por parte dos tesoureiros 

 

Outras notas 
Calendário de festas existentes na comunidade ao longo do ano? S. Sebastião – 
carnaval – Sto. António (dia de Nossa Sr.ª) - São Tiago maior e 
menor 
Tipo de alimentação durante a festa? Reforçada mas não especializada 
Relação entre o culto a São Sebastião e a Guerra do Ultramar? nenhuma 
Há capela do Espírito Santo? não 
Qual o santo padroeiro? São josé 
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Localidade Lardosa 
Freguesia  
Concelho castelo branco 
          
  

Local onde se encontra a imagem de São Sebastião? na Capela  
Nome pelo qual é mais designado? Mártir santo 
 
Da festa 
Data do ano? Janeiro – maio/junho 
Já se conheceu outra data? não 
Porque houve alteração?  
História que justifique a capela ou a festa? Praga de gafanhotos 
Onde se faz a festa? No adro da capela 
Há missa? Há sermão? sim 
Vêm padres de fora fazer o sermão? não 
Paga-se? É um serviço caro?   
Há procissão?   Na 2.ª fase da festa 
 
Da procissão não assistimos à procissão 
Quando se faz? Maio/junho 
Figuras sacras que participam? S. antónio 
Qual o percurso e sentido? Direita/esquerda 
Quem organiza e disciplina?  
Qual o lugar dos homens, das mulheres, das crianças e do padre? 
Participam bandeiras? Quais?  
Qual o seu lugar?  
Quem transporta o andor? Porquê?  
Há leilão ou compra da perna do santo, varas?  
Quando? Quem o faz e organiza?  
Quem remata a vara do andor dá-lhe direito a transportá-lo durante todo o trajecto? Ou 
somente até que apareça melhor oferta?  
Marcam-se as pernas do andor?  
Cor da banda do santo?  
Onde colocam as ofertas em dinheiro?  

Decoração do andor, com que flores? De que cores? Quem a executa?  
Propriedade do dinheiro que o santo leva na banda?  
Propriedade do dinheiro obtido pelo leilão do andor?  
 
Promessas 
Que graças pedem ou pediam? Por doença 
Há hábito de oferecer ex-votos a São Sebastião? há 
Que tipo de aflições recorre ao santo? De doença 
Há hábito de se prometer ir debaixo do andor durante a procissão?  
Acendem-se ou acendiam-se velas a São Sebastião? Quando? Porquê?  
Recorriam a São Sebastião para os livrar da tropa? Para os proteger na guerra?  
Recorriam a São Sebastião para a protecção dos seus animais domésticos? Quais? 
Quando? sim 
 
Do ramo  
Em que consiste? 
Quem, como e onde se organiza? 
Quantas vezes ao ano? 
Que bens colocam/colocavam no ramo? São fruto de promessa? 
Onde, como e por quem se processa a venda dos bens colocados no ramo? 
Para quem reverte o dinheiro obtido? 
Qual o destino do dinheiro obtido? 
 
Da comensalidade sim 
Há comensalidade colectiva? Não  
Quando? Onde? Porquê? 
Quem organiza o bodo? 
Quais as ementas? Descrever a sua composição e confecção. 
Quando se começam a confeccionar? 
Que tipo de instrumentos utiliza? 
Propriedade destes instrumentos? 
Quem come e bebe? 
Os ricos participam? 
Os pedintes participam? 
Vêm pedintes e outras pessoas do aro? 
O padre, qual o seu papel? 
O que se bebe? 
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Quantidade por pessoa? Há limitação? 
Origem dos bens alimentares para o bodo? 
Origem dos meios para aquisição destes bens? 
Origem dos ingredientes da composição das ementas? 
Quanto, por festeiro, pode ficar a festa num ano? 
Homens e mulheres chegam a ficar bêbados? 
 
Da comissão 
Como se designa o grupo organizativo da festa? Festeiros (comissão) 
Quantos elementos fazem parte deste grupo? Variável (4 - 12) 
Quais as funções deste grupo? Organizar a festa 
Quem e quando eram nomeados? Na missa  
Quando e como era dado conhecimento público dos nomes que constavam deste 
grupo? Na missa 
Que critérios eram seguidos para a escolha dos elementos para o grupo organizativo? 
Possibilidade de escusa? sim 
Havia juiz? Secretário? E tesoureiro? Sim (outrora) 
Quais as funções de cada um? Normais dos festeiros 

 
Outras notas 
Calendário de festas existentes na comunidade ao longo do ano? Sto. António,  
s. martinho, S. Sebastião 
Tipo de alimentação durante a festa?  
Relação entre o culto a São Sebastião e a Guerra do Ultramar? toda 
Há capela do Espírito Santo? não 
Qual o santo padroeiro? S. martinho 
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Resumo 

O autor tem investigado e publicado alguns livros e artigos sobre a história do Ladoeiro, 
concelho de Idanha-a-Nova. Em complemento do já publicado, vem fazendo pequenas 
investigações, que juntou neste artigo. Estas investigações pretendem enriquecer a 
história contada em Ladoeiro: Pedações de Uma História, editado em 2015 e abordam 
os temas: a primeira invasão francesa e forte; os números nos portais quinhentistas; a 
ponte da Munheca; a herdade da Cardosa e a origem fenícia do topónimo «Ladoeiro»; 
cristãos-novos e a Inquisição; a Procissão dos Homens na Quaresma; o brasão da 
capela da Misericórdia; o simbolismo das cores na aldeia; mentalidades; linguagem; 
cantareira e o bostear na casa aldeã; anjo Custódio e anjo da guarda. 

Abstrat 

The author has investigated and published some books and articles on the history of 
Ladoeiro, country of Idanha-a-Nova. In addition to the already published, has been doing 
small investigations, which joined in this article. These investigations are intended to 
enrich the story told in Ladoeiro: Pedaços de Uma História, published in 2015, and 
discuss the themes: the first French invasion and the castle; the numbers in the 
sixteenth-century portals; the Munheca bridge; the homestead of Cardosa and the 
Phoenician origin of the place name «Ladoeiro»; New Christians and the Inquisition; the 
Procession of Men in Lent; the coat of arms of the Misericórdia chapel; the symbolism of 
colors in the village; mentalities; language; cantareira e bostear in the village house; 
angel Custódio and guardian angel. 

Introdução1 

O autor tem investigado e publicado alguns livros e artigos sobre a história do Ladoeiro, 
concelho de Idanha-a-Nova. Em complemento do já publicado, vem fazendo pequenas 
investigações, que juntou neste artigo. Estas investigações pretendem enriquecer a 
história contada em Ladoeiro: Pedações de Uma História, editado em 2015. 

As fotos sem referência ao autor são do autor deste trabalho. 

                                                           

1 Imagem na capa: Fonte Grande, Ladoeiro, fotografia de António César d'Abrunhosa, meados da década de 1930, 
cedida por António Silveira. 

1. A Primeira Invasão Francesa: passagem no Ladoeiro e o Forte 

As forças francesas, que partiram de Alcântara, dirigiram-se para Castelo Branco e daí 
para Abrantes, onde foram chegando entre 23 e 26 de Novembro de 1807. A marcha 
entre Alcântara e Abrantes foi a mais difícil por causa da chuva e das péssimas vias de 
comunicação, quando existiam. Oman escreve que «todas as peças de artilharia, 
excepto quatro peças espanholas de artilharia a cavalo, ficaram pelo caminho; a 
cavalaria estava praticamente desmontada.  

 
           Mapa 1. A rota das tropas invasoras. 
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Metade da infantaria encontrava-se fora da estrada a saquear ou a descansar, mortos 
de cansaço, nas poucas e pobres aldeias por onde passavam». (1902:28). É esta última 
frase que permite pensar que os soldados franceses também passaram e estiveram pelo 
Ladoeiro. Além disso, é bem provável que houvesse pelotões que não seguiam o grosso 
da coluna, antes viajavam nos lados a fim de o proteger. 

Os mapas que indicam o percurso dos soldados da primeira invasão francesa apontam 
Alcântara, Idanha-a-Nova, Castelo Branco. Entram em Portugal pela ponte de Segura e 
vão diretos a Idanha-a-Nova. Daqui, descem a SE e sobem para Castelo Branco, como 
se vê no mapa 1, tirado de  
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/Mapa_da_1%C2%AA_invas%C3
%A3o_francesa.jpg.  

Estiveram em Idanha-a-Nova, como atesta Carvalho: «Junto á Praça estão as Cazas da 
Cadeia que tem huma pedra d’Armas Reais picada» e «A Fonte do Chafaris da 
Marmeleira tem uma bica de pedra por onde corre a agua, e tem uma Pedra de Armas 
Reais picadas por ordem de Gino na invasão Franceza». (2016b:16, 20).  

Do Ladoeiro, a propósito da medição da Ladeira, diz Carvalho: «todo este Terreno que 
hoje se acha em grande parte ocupado por muitas cabanas e furdas tem o seu asento 
nas ruinas de huma grande parte deste Povo, que muito padeceo nas antigua invazoes 
dos inimigos deixando-se ainda hoje conhecer muitos vestigios de ruas antiguas pello 
decurso do tempo se tem ido arruinando». (2016:67). É pois possível que algumas 
tropas francesas por aqui tenham passado e parado. As palavras que coloquei a negro 
parecem referir-se a, entre outras, à invasão francesa. Contudo, não destruíram o 
brasão/ escudo de D. Sebastião da Fonte Grande, ao contrário do que fizeram em 
Idanha-a-Nova, onde, segundo o Tombo dos Bens … (1818), destruíram os brasões da 
Casa da Câmara e da Fonte do Chafariz da Marmeleira. 

Na memória paroquial (1758), o Cura Luís Barbosa escreve do Ladoeiro «ao vigésimo 
quarto se responde que não tem muros mas tem um forte quase demolido». Sessenta 
anos depois, 1818, data do Tombo…, haveria ainda vestígios deste forte? E, a crer nas 
palavras que coloquei em itálico, ficaria localizado na Ladeira, a par da colina onde se 
ergue a igreja matriz, a parte mais alta da povoação? Carvalho (2016a), com muitas 
reservas, afirmou que o forte se erguiria onde hoje está a casa de balcão da Ladeira e 
muitas das pedras de cantaria desta casa, que hoje são três, pertenceriam ao forte. É 
nos locais altos, regra geral, que se constroem fortes e castelos e o granito é raríssimo 
no Ladoeiro. Esta casa terá sido erguida sobre as ruinas do forte, utilizando algumas das 
suas cantarias. O terreno da Ladeira é privado, como se lê no Tombo…, «tornando-se 

publico este terreno, que realmente he particular com o que igualmente se confirmou o 
Procurador deste Tombo por se não achar medição nem declaração alguma a este 
respeito no antiguo Tombo, que exebio». (2016:67). Ser dono deste grande espaço 
pressupõe ser rico e ter poder. Poderia pertencer, e seria o construtor desta casa, um 
dos Rufino nomeados no Tombo …, (1818), famílias ricas: Simão Pires Rufino, Manuel 
Pires Rufino e António Pires Rufino, que era um Procurador do Povo. 

2. Os chamados Portais Quinhentistas 

Vários portais chamados quinhentistas têm um número nele rasgado. Carvalho (2016), 
para o Ladoeiro, afirmou que estes números serão a numeração de pedras para a 
construção do forte e do curral do concelho do Ladoeiro e que, daí, terão sido roubadas. 
Em Enchabarda, Castelejo, os populares dizem algo semelhante: que as pedras vieram 
doutro sítio. 

Santo escreve que, aqui, em Enxabarda, bem como em outras povoações próximas, têm 
números gravados nas ombreiras das portas. «Há-os das várias séries de centenas, da 
série do 300 à do 1000 em ordem completamente dispersa. Algumas dessas casas 
numeradas parecem datar da Renascença, pelo menos. Ninguém nos soube explicar a 
origem de tais números». Não é numeração polícia. Tal apenas acontece na década de 
1960, com o início da distribuição do correio porta a porta. No Ladoeiro, aconteceu em 
1961, era Presidente da Junta de freguesia o Dr. António Pina Gonçalves. 

 

Figura 1. O número 175, na ombreira de uma varanda 
da casa de Andrade da Silveira, 1815-1837, Rua da 
Misericórdia, nº 2. Ladoeiro, 2016. 
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A Figura 3 mostra os números que vi e copiei no Ladoeiro. São 19. Nota-se a 
semelhança dos 1 (um), seja o primeiro, seja o último, seja o caracter do meio. 
Igualmente, a semelhança dos números 8 (oito), 2 (dois), 5 (cinco), 9 (nove) e 6 (seis). 

Os números, de alto a baixo, estão nas Ruas e números seguintes: Rua João António da 
Silveira, antiga Rua da Misericórdia, 2; Rua da Amoreira, 24; Rua do Adro, 2 e 4; Rua do 
Outeiro, 15; Largo Eng. Carlos da Costa, Largo da Avenida, 24 e 20; Rua Heróis do Mar, 
7; Rua Afonso Henriques, 39; Rua de Angola, 9 e por informação oral terá havido um 
número no 3; Rua da Misericórdia, 6 (janela); Rua do Outeiro, 2; Rua do Saco, 34 e 24; 
Rua da Porta, 7 e 10; Rua de Santo Antão, 8; Rua Afonso Henriques, 38 e 32. 

Em Enchabarda, apenas vi três números, os três na Rua de Santo António. 

 

 

                    Figura 3 e 4. Ladoeiro e Enxabarda, respectivamente, 2017. 

O costume, continua Santo, «de numerar as casas não é vulgar, e só o notamos com 
persistência nestas aldeias. Parece tratar-se de um registo de mútua de gado, 
corporação ou colectividade cujos membros seriam as famílias/ casas de pastores, o 
número equivalia à certidão, ou carta de sócio, dos nossos dias». (1989: 256).  

Voltando ao Ladoeiro, os números vão do 12 ao 175. O 175, visível na foto 1, pode ser 
datado. Andrade da Silveira, abastado proprietário, troca um terreno por este assento de 
um edifício em ruinas pertencente à Confraria de Nossa Senhora do Rosário, em 1815. 
Pretendendo ter porta aberta de sua casa para a capela da Misericórdia, ao nível do 
primeiro andar, donde assistiria aos ofícios divinos, faz pedido de abertura em 17 de 
Dezembro de 1837 e a autorização é concedida no ano seguinte. Poderemos colocar 
1830 como o ano da inscrição do número 175 e do número 133. Contudo, como refere 
Santo (1989), visto a maioria dos portais serem quinhentistas, coloco a existência da 
Mutualista de criadores de gado do século XVI ao XIX, inclusive. Um espaço de quatro 
séculos, o que diz da funcionalidade e permanência de um acto, bem como da 
actividade da criação de gado. 

3. A Ponte da Munheca 

A ponte da Munheca foi construída durante três anos, de 1872 a 1875, e constituiu um 
marco da engenharia para as aldeias vizinhas. Lembro que o meu pai, e o pai de muitas 
crianças como eu, me levou, na bicicleta, ver a ponte e poder observar esta admirável 
construção. Falo em anos anteriores à inauguração da Ponte Salazar, hoje ponte 25 de 
Abril. 

A meio, do lado direito, para quem se dirige ao Ladoeiro, está esta placa: 

REINADO S(UA) M(AJESTADE) D. LUIZ 1º (PRIMEIRO) 

SENDO MINISTRO DAS O(BRAS) P(ÚBLICAS) O EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
 ANTONIO CARDOSO AVELINO 

PRINCIPIOU A CONSTRUIR-SE AOS 4 DE SETEMBRO DE 1872 

CONCLUIU-SE AOS 12 DE AGOSTO DE 1875 

A PONTE DE PONSUL 

CONFORME O PROJECTO E SOB A DIRECÇÃO 

DO CAPITÃO D’ ENGENHEIROS A. M. A. GIFIDIE 
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A ponte tinha quatro bancos de granito, dois de cada lado, entretanto roubados. Tinha 
duas cruzes/ cruzeiros, de mais de metro e meio, nas duas pontas, que também 
desapareceram. Não me lembro de haver a cruz do lado esquerdo, no início da ponte, 
quem se dirige a Castelo Branco, mas os mais velhos dizem que havia. A outra, no fim 
da ponte, à direita, desapareceu por volta de 2010. 

Esta cruz, segundo a tradição oral, terá sido erguida em memória do engenheiro chefe, 
que se suicidou. Conta-se que ele terá afirmado que se sobrasse alguma pedra se 
laçaria da ponte abaixo. Ora, sobrou uma pedra das que servem de guarda da ponte e o 
engenheiro fez o que prometera. Segundo contam, essa pedra ainda lá estava em 
meados do século XX.  

As cruzes marcam a manifestação do sagrado, positivo ou negativo. Positivo, o 
aparecimento de Nossa Senhora, Jesus ou um santo. Negativo, o aparecimento do 
Diabo ou acidente, ou suicídio, como foi o caso, diz-se. É tradição, que ficou escrita nos 
contos populares ou canções populares, que, no início de uma ponte estava o Diabo e, 
no final, estava Deus. No conto «Com Deus e com o Diabo», Oliveira e Ferreira (1977), 
vendo o mau estado da ponte de madeira, o pobre lavrador chamou por Deus e o Diabo 
apareceu ofendido por não ter sido chamado. O lavrador lá foi passado, pé ante pé, 
«com Deus e com o Diabo». 

Quando alguém estava à beira da morte, vinha uma velha da aldeia rezar as 12 palavras 
ditas e tornadas; à cabeceira do quase defunto estava o seu anjo da guarda, anjo 
Custódio; aos pés estava o Diabo. E a velha dizia, pelo Diabo: «Custódio, amigo meu». 
«Custódio sim, amigo não». 

Na canção «Que Linda Falua» há algo semelhante. Para pagamento da portagem terá a 
mãe de ficar ela própria ou deixar um filho: «Passará, não passará, Algum deles ficará, 
Se não for a mãe, à frente, É o filho lá de trás». Nos três casos, há a passagem de algo 
difícil: a ponte, a morte, o rio. 

No blogue http://beira-baixa-historia-oculta.blogs.sapo.pt/411.html lê-se que que uma 
das colunas da ponte assenta nuns restos de uma ponte romana. Contudo o autor 
problematiza bem: não faz sentido construir aqui uma ponte quando o caminho pedonal 
de Castelo Branco para o Ladoeiro se fazia, e continuou afazer por séculos, por Belgais: 
«seria natural que a passagem fosse mais a sul a jusante na confluência do Ponsul com 
a Ribeira do Povo, pois ali a travessia seria bem mais fácil ficando assim junto do 
importante sítio romano da Granja dos Belgaios».  Hormigo (1979) escreve que a antiga 
via romana ia de Castelo Branco a Belgais. 

Assim, não anulando a possibilidade de haver uma ponte, em pedra ou em madeira 
mais antiga, esta, terminada em 1875, seria a primeira e da data da estrada em 
macadam que, possivelmente, sucedeu a um caminho. 

Figura 5. Ponte da Munheca, de António César d'Abrunhosa, meados da década de 1930. 
Foto cedida por António Silveira. 

4. A Herdade da Cardosa e o Esporão. Fenícios e Lusitanos 

A propósito dos Lusitanos que povoaram a Beira Interior, Alarcão escreve: 

A localização dos Tapori na área de Castelo Branco parece-nos suficientemente 
credível. Talvez a cidade de Verurium, citada por Ptolemeu, tenha sido a sua capital. 
Com a mesma componente -ur ou, numa simples variação gráfico-fonética, -or, os 
Elbocori poderiam ser étnico-linguisticamente afins dos Tapori e seus vizinhos, se bem 



LADOEIRO: PEQUENOS ESTUDOS PARA A SUA HISTÓRIA 
António Maria Romeiro Carvalho 

 AÇAFA On Line, nº 12 (2017-2018)           Associação de Estudos do Alto Tejo           www.altotejo.org 217 

que muito longe, a sul do Douro, os Paesuri revelem ainda a mesma componente. A 
partir da forma Elcoboris, que se encontra num dos manuscritos de Ptolemeu (Müller, 
1893), e tendo em atenção o nome de Alcoba que teve a serra do Caramulo pelo menos 
até ao século XVI (Ferreira et al., 1957), aventámos a hipótese de os Elbocori de Plínio 
se situarem na área de Bobadela (Oliveira do Hospital) (Alarcão, 1990b:378). A forma 
Elbocoris para a cidade e a de Elbocori para o populus são, porém, possivelmente, as 
correctas. Ora Ptolemeu situa Elbocoris a oriente de Sellium (Tomar). Ainda que as 
coordenadas ptolemaicas não sejam elemento seguro para localizarmos as cidades que 
a Geografia regista, é muito provável que esta civitas ficasse entre os rios Tejo, Zêzere e 
Ocresa. Este último, em parte do seu percurso e depois, para norte, a serra do Muradal 
dividiriam Elbocori, de Tapori.  

São estes os populi, continua o autor, «que propomos para integrarem os Lusitani do 
lado actualmente português. Vejamos se o testemunho dos cultos confirma alguma 
comunidade entre eles». (2001:299-300) 

Quanto à sua instalação no território, Alarcão escreve que  

Raquel Vilaça (1995:375-376) conclui que os povoados da Beira interior terão sido 
instalados no século XII ou XI a.C.; os da Beira central, com ligeira maior antiguidade 
aparente, no século XIII a.C.; os do Noroeste, nos meados do mesmo século XIII. As 
datações são poucas mas não inviabilizam a hipótese de uma invasão do Noroeste por 
volta de 1250 a.C. (2001:322). Não sendo possíveis quaisquer certezas, parece todavia 
admissível que os Lusitani, no momento da sua instalação em 1250 a.C., não fossem 
centenas de milhares, nem sequer muitas dezenas de milhares, mas se situassem entre 
um mínimo de 15.000 e um máximo de 40.000 habitantes, o que daria uma densidade 
máxima de c. 2,4 habitantes por km2, muito superior à dos índios do continente 
americano a norte do México na época dos primeiros contactos com os Europeus 
(Akoun, 1983:332-333). (2001:324). 

Nesta Lusitânia, que se diz toda impregnada de celtismo, escreve Sarmento, «não só 
não encontramos vestígios alguns de usos e costumes célticos, mas os usos e 
costumes dos lusitanos, cotejados com os usos e costumes célticos da mesma 
categoria, são de todo em todo diferentes, senão diametralmente opostos» (1882:1). E 
mais à frente, Sarmento continua afirmando que «a história, a etnologia, a arqueologia 
repelem una voce a celticidade dos lusitanos, a onomástica da Lusitânia não pode ser 
céltica. E ainda: se é certo que só pelas línguas chamadas neo-célticas se pode explicar 
esta onomástica, tais línguas não podem ser célticas». (1882:25). 

A propósito dos Fenícios, Arruda afirma: «parece-me indesmentível que os grupos 
fenícios que atingiram o espaço hoje português no início do 1º milénio a.n.e. «foram 
responsáveis pela introdução de um amplo conjunto de tecnologias, espécies vegetais e 
animais, hábitos sociais, práticas e rituais funerários [por outro lado] tudo indica que, 
num espaço de dois séculos, esses componentes foram manipulados por grupos 
autóctones, com um relativo à vontade». (2008:19). A verdade é que, continua Arruda, o 
papel dos colonos fenícios foi determinante na construção e alteração nos sistemas 
social, político, económico e cultural o que determinou «a quase dissolução dos 
sistemas culturais das comunidades menos sofisticadas do ponto de vista tecnológico, 
neste caso as indígenas, ainda que pareça certo que, destas últimas, sobreviveu, pelo 
menos, um efectivo legado genético». Esta dissolução não foi imediata, escreve Arruda, 
«nem sequer generalizada em termos geográficos e cronológicos. Mas, a partir da 
segunda metade do século VII a.n.e., é impossível «desenhar fronteiras entre 
comunidades cultural e geneticamente diferenciáveis nas áreas orientalizadas do actual 
território português. E a realidade empírica evidencia que os elementos exógenos 
prevaleceram sobre os das comunidades autóctones». (2008a:20). 

Comparando a religião fenícia com a religião das populações tartéssicas, Arruda e 
Celestino estabelecem diferença acentuada. A religião fenícia, dizem os autores, «fazia 
parte integrante de um sistema social estratificado e com características eminentemente 
urbanas». Já sociedade do Bronze Final ibérica «parece possuir uma organização social 
pouco complexa e o que sabemos permite afirmar que o processo de urbanização era 
ainda incipiente». Os autores chamam a atenção para o facto de a língua ser o suporte e 
articulação entre o pensamento e a religião, pelo que falariam a mesma língua. Por outro 
lado, lembram Arruda e Celestino que a coerção política, económica ou militar não 
consegue, muitas vezes, o domínio desejado. É controlo ideológico que 
permite/favorece esse domínio. (2008b:1). 

Em resumo, os Lusitanos ter-se-ão estabelecido nesta região entre 1.100 a.C. e 1.000 
a.C. e não têm qualquer relação com os Celtas, que nunca por aqui estiveram. E, pouco 
depois, terão chegado os Fenícios que influenciaram os Lusitanos em toda a ordem: 
economia, sociedade, religião, e, inclusive, na língua. 

A propósito dos Celtas, Santo afirma que «sob o império romano, «celta» significava o 
não romano; na actual Inglaterra, dizer-se celta significa atribuir-se uma identidade não 
saxónica, quer dizer que o termo encobre o desejo da recusa da identidade da maioria 
da nação, um inconformismo, a busca de uma identidade «o termo celta utilizado na 
Península no sentido de não romano podia ser o termo fenício-cartaginês selte, salte 
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que significa «governador absoluto, tirano, dominador local, isto é, um regime político 
fora do conceito romano de Estado; sèlete também significa escudo redondo pequeno 
como o das estátuas lusitanas, e sèleton, autoridade, domínio». (1993:43,48). 

Por outro lado, o limite sul da Herdade da Cardosa, seguindo mapa de Alarcão, que 
apresento, seria uma linha recta traçada da Ponte da Munheca ao Rio Aravil, 
atravessando o ribeiro do povo a uns 2,5 km a ocidente do Ladoeiro. (2001:301). 
Ladoeiro seria então o esporão desta herdade. 

Herdade é a tradução de monte, palavra fenícia. Seguindo Santo (1993), monte, no 
sentido de monte alentejano, termo muito utilizado na Beira Interior, não vem do latim 
mons, montis, que significa monte, elevação, outeiro, colina. Vem de mnt, que significa 
porção, ração; parte que cabe em herança. Herdade é o que cabe em herança. Quanto 
a Cardosa, Almeida escreve que «topónimos como "Cardo", "Cardosa" ou "Cardoso" 
devem ter geralmente pouca relação com a planta espinhosa a que chamamos "cardo". 
"Qaradu" (ou "qrd") significa "guerreiro", "herói" e "âz" é "ser forte" (daí também o nosso 
"ás"). Logo "Monte da Cardosa" é provavelmente um local onde existiu uma fortificação 
com guerreiros». (2015:58). Assim, Herdade da Cardosa significa terras cabidas por 
herança onde está afortaleza do guerreiro. 

Mas o problema é saber quando se chamou Esporão e Ladoeiro. Hormigo escreve que 
«os documentos de mil quinhentos e cinco chamam-lhe Lodoeiro; em 1610, são válidos 
os dois termos Ladoeiro ou Esporão para designar o povoado. Em 1628-1629, parece 
ter-se dado a quebra do termo esporão passando a partir de então a escrever-se 
Ladoeiro» (1979:5).  

Porém, dois documentos de Filipe I, que dão as ervagens à Misericórdia do Ladoeiro, de 
1581 e 1588, para as venderem e poderem construir a capela, chama Esporão à 
povoação. Parece possível afirmar que o termo Esporão aparece nos documentos 
oficiais no tempo dos Filipes, 1580-1640. Não sabemos como o povo chamava à sua 
terra, nem por que razão os documentos escritos achados a designam de Esporão nesta 
época e porque terminou tal designação. 

No Tombo dos Bens… (1818), aparece Ladueiro. No Decreto de 6 de Novembro de 
1836, aparece Ladario. Temos, pois, Lodoeiro, Ladoeiro, Ladueiro, Ladario. Daqui 
ressalta, à boa maneira das línguas canantitas, que só têm consoantes, a permanência 
das consoantes «L», «D» e «R». Como escreve Santo, «as línguas semitas estão 
concebidas em função da oralidade. A entoação, as nuances vocálicas, a fluência ou as 
rupturas, a pressão da voz, etc… é que determinam a significação da mensagem, 
definem como os fonemas estão organizados». (1993:88). E Santo apresenta o exemplo 
de «berashit» (no princípio), Gênesis 1,1. O autor apresenta 159 significados para a 
palavra. (1993:90-94). 

 

Figura 6. Mapa da herdade da Cardosa. 
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Decididamente, Ladoeiro é palavra de origem fenícia. Não vem de lodos, poças de água, 
como escreve Hormigo (1979), pois centenas de povoações tinham ou têm lodos e não 
são Ladoeiro; além de que os lodos desapareceriam na Primavera/Verão, pelo que a 
povoação teria de ter dois nomes: um para o Inverno, outro para o Verão. 

Ladoeiro também não vem de Lodoeiro, a árvore também denominada lódão, lódão-
bastardo, ginginha-do-rei, agreira,  ou nicreiro, e celtis australis, como escreve Silva 
(2017). Ainda que esta árvore dure 200 ou até 300 anos, não é eterna e os nomes são 
eternos. Eternos como os rios e as montanhas, eternos como as rochas e os caminhos 
por onde caminham homens e rebanhos há milhares de anos. Se Ladoeiro viesse de 
Lodoeiro, árvore que nasce espontaneamente juntos a ribeiros e rios e em terrenos 
húmidos, milhares seriam as povoações Lodoeiro ou Ladoeiro ou mesmo Ladário. E não 
há. Abrindo o Google, anota-se: Caminho do Lodoeiro, concelho de Baião; Lodoeiro, 
concelho de Mesão Frio; Ladoeiro, concelho de Idanha-a-Nova; Ladário, concelho de 
Sátão. 

Como escreve Carvalho,  

LODEIRO, LODOEIRO: Santo (1989) escreve que Lodeiro vem de ld ary (prazeres dos 
vizinhos); ld’ ry (prazeres a nu, prazeres a descoberto). 

LADOEIRO: leido (pessoas -crianças/ queridos/ namorados- amadas) + eiro (nus e 
excitados). 

LIDOEIRO: Santo (2015) diz que vem de lido (prole, filhos pequenos) + eiro (nus e 
excitados). 

LEDOEIRO: o mesmo autor, afirma que vem de leDHa (dar à luz) + eiro (nus e 
excitados). 

LADOEIRO significa pessoas/ namorados e crianças nus e excitados. 

O local da Fonte Grande chama-se POÇO DA GOLA, que vem de g’l (resgatar, redimir). 
Significa: local de pagamento de promessas, local de remissão de pecados. Face ao 
exposto, pode-se afirmar que, entre o século VI a.C. e I a.C., talvez até IV d.C., houve 
aqui um santuário dedicado ao deus Molok. (2017:70,72). 

Mas porque vieram e se estabeleceram os Fenícios e, mais tarde, os Cartagineses, na 
Península Ibérica? Os Cartagineses, para se aliarem aos Lusitanos na luta contra os 
Romanos na Segunda Guerra Púnica (218 a.C. – 201 a.C.). Uns e outros para 
explorarem o ouro de aluvião de que eram férteis os rios peninsulares e minas do 
mesmo metal. Estrabão (63 a.C. – 24 d. C.) escreve dos rios peninsulares: «quase todos 

são navegáveis e são os que mais areia aurífera possuem». (1992:80). Por seu lado, 
Henriques, Caninas, Carvalho e Chambino escrevem: no Rio Ponsul, da Munheca à 
Barroca da Castanheira, um troço de 19 Km, «podemos afirmar que a mancha de 
exploração mineira é praticamente ininterrupta variando a largura da faixa explorada 
entre 100 m. e 1.500 m. […] Admite-se, de igual modo, que os sítios arqueológicos 
romanos, da Granja (Ladoeiro) e da Senhora de Mércules (Castelo Branco) estejam 
associados a esta área mineira, e um deles pode ter sido centro administrativo». 
(2016:1). 

Anos antes, Henriques, Batata, Chambino, Caninas e Cunha escreveram que «nas 
margens dos rios Tejo, Erges, Aravil, Ponsul, Ocreza e de alguns dos seus afluentes são 
frequentes os vestígios de antigas explorações mineiras em depósitos cascalhentos 
aluviais e fluviais, ricos de blocos quartzíticos. Os metais extraídos (placer) foram o ouro 
e talvez o estanho […] Segundo admitimos, com base em algumas evidências 
arqueológicas encontradas no terreno, pode ter sido os povos que habitaram esta região 
no final da Pré-História Recente que terão iniciado processo de “exploração” mineral de 
alguns destes terraços fluviais».  (2010:2-3). 

Não há pois dúvida da exploração aurífera por fenícios, cartagineses e, mais tarde, 
romanos. E em que língua se escrevia e falava? Sem dúvida, a língua dos fenícios e, 
mais tarde, dos cartagineses, um criolo fenício, como há muito escreveu Santo (1993). 

Pereira afirma: «Em 2014, uma escavação em Lisboa encontrou a prova definitiva: 
escreveu-se em fenício na fachada atlântica da Europa durante a Idade do Ferro». 
(2016:49) 

Naves escreve que o arqueólogo Rui Cortes, que esteve ligado à criação do Museu da 
Escrita do Sudoeste, em 2007, afirma tratar-se de uma herança fenícia. Amílcar Guerra, 
e o responsável pelos conteúdos científicos do Museu da Escrita do Sudoeste diz que 
«A maior parte dos signos que usa são importados diretamente da grafia fenícia e 
depois há um pequeno conjunto que foi criado pelos seus inventores, num total de 27 
símbolos». (2015:1).  

Isto está correcto, pena é que não tenham dado importância a Santo (1993) e Almeida 
(2009), que já haviam decifrado várias estelas e colocado o fenício como a língua falada 
pelos nossos lusitanos. 
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5. Judeus, Cristãos-Novos e processos na Inquisição 

O Ladoeiro, como toda a Beira Interior, teve muitas famílias judias, famílias de cristãos-
novos. Poderão ser estudados no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, on line, os 
processos: 

15/05/1753 - JOSEFA NUNES 

Estatuto social: Parte de cristã-nova  
Idade: 30 anos  
Crime/Acusação: judaísmo  
Naturalidade: Ladoeiro, termo de Idanha-a-Nova  
Morada: Zebreira, bispado da Guarda  
Pai: Manuel Lopes, "o Bicho", 1/2 cristão-novo, rendeiro, que foi dos terços.  
Mãe: Clara Nunes, cristã-nova  
Estado civil: casada  
Cônjuge: Pedro Lopes, sapateiro  
Data da prisão: 10/05/1753  
Sentença: 19/05/1754. Confisco de bens, ir ao auto-da-fé, abjuração em forma, cárcere 
e hábito penitencial a arbítrio, penitências espirituais.  
Em 12/12/1749, a ré já se tinha apresentado 

1712-06-06  a 1713-07-18 - JOÃO LOPES CALAÇA 
Outras formas do nome: João Lopes Colaço  
Estatuto social: cristão-novo  
Idade: 45 anos  
Crime/Acusação: judaísmo  
Cargos, funções, actividades: jornaleiro  
Naturalidade: Lisboa  
Morada: Ladoeiro, bispado da Guarda  
Pai: Diogo Lopes Penteado, sargento-mor de ordenança  
Mãe: Mariana Franca  
Estado civil: viúvo  
Cônjuge: Francisca Lopes  
Data da prisão: 28/07/1712  

Sentença: auto-da-fé de 09/07/1713. Confisco de bens, abjuração em forma, cárcere e 
hábito penitencial a arbítrio, penitências espirituais. 

1629-01-18  a 1629-10-03 - CATARINA GONÇALVES 

Estatuto social: 1/2 cristã-nova  
Idade: 30 anos  
Crime/Acusação: judaísmo  
Naturalidade: Ladoeiro, termo de Idanha-a-Nova  
Morada: Castelo Branco  
Pai: António Rodrigues, cristão-velho  
Mãe: Maria Gonçalves  
Estado civil: viúva  
Cônjuge: Francisco Lopes Brandão, "o Pisco", cristão-novo  
Data da prisão: 12/02/1629  
Sentença: auto-da-fé de 02/09/1629. Confisco de bens, abjuração em forma, cárcere e 
hábito penitencial a arbítrio dos inquisidores, instrução na fé católica, penitências 
espirituais. 

1745-06-30  a 1746-11-03 - ANA RODRIGUES 
Estatuto social: cristã-nova  
Idade: 30 anos  
Crime/Acusação: judaísmo  
Naturalidade: Ladoeiro, termo de Idanha a Nova  
Morada: Vila de Monsanto  
Pai: António Mendes, lavrador  
Mãe: Brites Rodrigues  
Estado civil: casada  
Cônjuge: Sebastião Lopes Capote, ferrador  
Data da prisão: 28/11/1745  
Sentença: auto-da-fé de 16/10/1746. Confisco de bens, abjuração em forma, cárcere e 
hábito penitencial a arbitrio, penitências espirituais. 

1609-07-14  a 1611-08-01 - ISABEL FERNANDES 
Estatuto social: cristã-velha 
Idade: 33 anos  
Crime/Acusação: bigamia 
Naturalidade: Castelo Branco 
Morada: Castelo Branco 
Pai: Domingos Fernandes  
Mãe: Domingas Fernandes 
Estado civil: casada 
Cônjugue: Domingos Baltazar, lavrador 
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Data da prisão: 29/10/1610 
Sentença: auto-da-fé de 31/07/1611. Abjuração de leve suspeita na fé, degredada por 
cinco anos para o Brasil, faça vida marital com o primeiro marido, penas e penitências 
espirituais e pague as custas. 
A ré casou segunda vez com Miguel Afonso, trabalhador natural de Palvarinho, termo de 
Castelo Branco,  
o primeiro marido era natural de Ladoeiro, termo de Idanha-a-Nova. 

1715-09-16 a 1715-09-20 - FRANCISCO MARQUES 
Outras formas do nome: Francisco Lopes 
Estatuto social: parte de cristão-novo 
Idade: 36 anos 
Crime/Acusação: judaísmo 
Cargos, funções, actividades: barbeiro 
Naturalidade: Idanha-a-Nova 
Morada: lugar do Ladoeiro 
Pai: Francisco Lopes Penteado  
Mãe: Catarina Marques 
Estado civil: solteiro 
Data da prisão: 16/09/1715 
Sentença: auto-da-fé privado de 18/09/1715. Abjuração em forma, instrução na fé 
católica, penitências espirituais, pagamento de custas. 

1726-09-07 a 1728-08-28 - JOÃO RODRIGUES MORÃO 
Estatuto social: cristão-novo 
Idade: 43 anos 
Crime/Acusação: judaísmo 
Cargos, funções, actividades: ferreiro 
Naturalidade: Idanha-a-Nova 
Morada: lugar do Ladoeiro, termo da Covilhã 
Pai: João Rodrigues 
Mãe: Maria do Valle 
Estado civil: casado  
Cônjuge: Branca Rodrigues 
Data da prisão: 02/10/1726 
Sentença: auto-da-fé de 25/07/1728. Abjuração em forma, cárcere e hábito penitencial 
perpétuo, sem remissão, instrução na fé, penas e penitências espirituais. 
Em 23/08/1728 o réu teve licença para ir para a Idanha-a-Nova. 

1752-07-09 a 1752-08-01 - MANUEL MENDES DOURADO 
Crime/Acusação: sacrilégio 
Cargos, funções, actividades: tratante 
Morada: Ladoeiro, Idanha-a-Nova 
Estado civil: casado 
Cônjuge: Guiomar Nunes 

JOÃO NUNES 
Outras formas do nome: de alcunha "Pancha" 
Crime/Acusação: sacrilégio 
Cargos, funções, actividades: oficial de barbeiro 
Naturalidade: Idanha-a-Nova 
Morada: Ladoeiro, Idanha-a-Nova 
Estado civil: casado 
Cônjuge: Maria Nunes Bonifa 

MARIA NUNES BONIFA 
Crime/Acusação: sacrilégio 
Naturalidade: Monsanto 
Morada: Ladoeiro, Idanha-a-Nova 
Estado civil: casada  
Cônjuge: João Nunes Pancho 

MANUEL RODRIGUES PINHEIRO 
Crime/Acusação: sacrilégio 
Cargos, funções, actividades: tratante 
Naturalidade: Castelo Branco 
Morada: Ladoeiro, Idanha-a-Nova 
Estado civil: casado 
Cônjuge: Maria Nunes Pancha 
MARIA NUNES PANCHA  
Crime/Acusação: sacrilégio 
Naturalidade: Idanha-a-Nova 
Morada: Ladoeiro, Idanha-a-Nova 
Estado civil: casada 
Cônjuge: Manuel Rodrigues Pinheiro 

ISABEL DOMINGAS PENTEADA 
Crime/Acusação: sacrilégio 
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Naturalidade: Ladoeiro, Idanha-a-Nova 
Morada: Ladoeiro, Idanha-a-Nova 
Estado civil: casada  
Cônjuge: Manuel Domingues Brido, lavrador 

ANTÓNIA FERNANDES 
Crime/Acusação: sacrilégio 
Morada: Ladoeiro, Idanha-a-Nova 
Estado civil: casada 
Cônjuge: Manuel Peres Barreiro, lavrador 

MANUEL LOURENÇO DOURADO  
Crime/Acusação: sacrilégio 
Cargos, funções, actividades: foi taberneiro 
Morada: Ladoeiro, Idanha-a-Nova 
Estado civil: casado 
Cônjuge: Isabel Lopes Penteada. 

Em 1926 é criada a Comunidade Israelita da Covilhã. 

Estatutos, Artigo 1º: 

«De conformidade com o Decreto nº 11.887 de 6 de Junho de 1926,é constituída a 
Comunidade Israelita da Covilhã com o fim de praticar a religião Israelita, fortalecer a 
Cultura Hebraica e dar assistência moral e, tanto quanto possível, material aos seus 
irmãos de fé». 

Covilhã, 25 de Julho de 1929 
Manuel de Sousa Chicha 
João de Sousa Morão 
Francisco António da Cunha 
António Almeida Teixeira 
José Rodrigues Morão 
Manuel de Sousa Chicha Junior 
António da Cunha 
José de Sousa Chicha 

Apresento excertos de dois processos dos vários disponíveis no portal da Torre do 
Tombo e que coloco na bibliografia. O primeiro diz respeito a uma denúncia contra 

cristãos novos num acto levado a cabo na Ribeira do Monte do Rochão, em 28 de Junho 
de 1752: 

M(ui)to I(lustr)es I(nquisidor)es 
Da denunciação inclusa consta q(ue) os xx. Nn. Na 
Mesma confrontados, m(orad)ores do lugar do Ladoeiro, t(e)rm(o) 
Da Idanha a nova, em 28. De junho proximo passado  
A horas de almosso, achando se todos juntos no citio  
Da Rib(ei)ra do Rochão ao olival do Conde de S. Vic(en)te por 
occazião de hirem a huma pescaria, meterão em hu(m)a 
poça hu(m)a pouca de laã, e dentro hu(m)a imagem de Chris= 
to, despregado da Cruz, embrulhado em hu(m) pano de es= 
topa, e atado por fora co(m) hu(m)a volta de pescoço, q(ue) 
tem nas pontas hu(m)as fitas azuis uzadas, e tudo exis= 
te na mão do Com.ro Simão da Costa Moutoso, q(ue) tomou  
a denuncia, e por cima da d(i)ta laã pozerão hu(m) cobertor 
amarello, e continuadam(en)te he mandarão lançar 
auga fervendo em cima por hu(m) rapaz x.n., q(ue) 
a tirava de dous tachos, em q(ue) a tinhão posto ao  
lume p(ar)a o mesmo fim, desacato q(ue) foi visto, e 
observado p(e)los denunciantes, q(ue) p(e)la prova de tão 
exacrando delito devem ser inquiridas j(gu)lme(en)te 
por ordem deste tribunal, a q(ue)m pertence conhecer 
delle: e por isso 
 Reqero a um.ces mandem passar as or= 
 dens n(o)vas p(ar)a serem perguntadas as t(o)das 

denunciantes, e as mais p(esso)as q(ue) souberem 
do referido facto, e do ajuntam(en)to q(ue) en= 
tão se fez, e do q(ue) resultar se me dé 
v(is)ta p(ar)a requerer o q(ue) for a bem da Just(iç)a. 

 
E prezentado em Meza o Requeremento 
assima  do Promotor para os Senhores 
Inquiridores se haverem   de deferir 
de seu mandado E fiz 
Alexandre Henrique Arnaut 
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Facesse o que Requer  
para que se passem as ordens necesa 
rias, e do que resultar se lhe de vista 
 em Meza. 1º de Agosto de 
1752. 
(Assinaturas) 
Luis Barata de Lima  M(ano)el Mareja(?) e Tavora 

 
M(ui)to Ilustres S(enho)res Inquisidores 

Anna Ramalha Solteira filha de Manoel 
Jorge Semedo, e Sua Irmã Isabel Lopes casa- 
da com Manoel Martins lavrador naturaes, e 
ambas do Lugar de Ladoeiro termo 
da V(il)a de Idanha Nova deste Bispado da Guarda 
vierão perante mim delator. Que no dia Vin- 
te, e outo do mês de Junho da Resente Era de 
1752 no Citio da Ribeira do Rochão ao olival 
de Conde de S(ão) Vicente serião horas de almoço 
estando varios, e Cristaes Novos ne mesma ri- 
b(ei)ra aonde forão a hu(m)a pescaria, virão, e resencearão 
 que junto á R(ibei)ra tinhão hum cobertor de panno 
amarello estendido, e duas caldeiras com agua 
sobre o Lume, e as mulheres q(ue) lá estavão, Lan- 
çavão agua sobre o cobertor, e indose todos p(ar)a  
a pescaria p(ar)a outro citio da rib(ei)ra passarão todos 
por cima do Cobertor, e deixarão hum rapas 
q(ue) será Ban. filho de Marcos Simão do m(esm)o  
lugar de Ladoeiro xx.nn. que continuava a deitar 
agua sobre o cobertor. Estando o rapás só 
naquele citio forão as pessoas  Anna Ramalha 
e Isabel Lopes buscar lume, e descobrindo o co- 
bertor virão que debaixo estava hu(m)a peça  
de lám, e querendo concertar-lhe a lám , disendo 
ao rapas, que assim se não escaldava, acharão 
dentro da lám a Imagem de hum crucifixo, sem  
estar pregado em crus, mas envolto em hum pano 
de estopa, atádo por fora com hu(m)a volta de pescoço 

de pescoço, que tém hu(m)as fitas asuea ata- 
das nas pontas, e a Imagem hé de pao, 
encarnado, e com ambos os braços des- 
prendidos de seu lugar: e nesta forma 
me disseram a acharão, e ma trouxeram, 
e a recolhi, e conservo em minha mão. 
As pessoas que se achavão na d(it)a pescaria 
e todas Cristãas Novas São as Seguintes. 
Manoel Mendes Dourado tratante ca- 
sádo com Guimar nunes, n(atur)al e mor(ad)or do  
Lugar do Ladoeiro. 
João Nunes  Panela de  oficial  
de barbeiro casádo com M(ari)a Nunes Bo- 
nifa n(atur)al de Idanha Nova, e mor(ad)ora no  Ladoeiro.  
Aprez(enta)do lá 11 Agosto 1749 
Fo(lha) 248] 
Maria Nunes Bonifa  João Nu- 
nes Penela, n(atur)al  da V(il)a de Mon- 
santoe mor(ad)ora no Ladoeiro. 
[Reconhecido no Auto de 16.de 9.bro(novembro) de 1749.] 
Manoel Rodrigues Pinheiro tratante, ca- 
sádo com M(ari)a Nunes Panela, ou Chula  
n(atur)al que da V(ill)a de Cas(tel)o Br(anc)o, e mor(ad)or no La- 
doeiro. 
Maria Nunes Panela, ou Chula  
M(ano)el Roiz Pinheiro, n(atur)al da V(il)a de I(danh)a Nova, 
e mor(ad)ora no Ladoeiro. 
[Reconhecido no Auto de 16.de 9.bro(novembro) de 1749.] 
Isabel Domingues Penteáda casada, n(atur)al  
e mor(ad)ora no Ladoeiro. 
Antonia Fernandes casáda com Manoel 
Pires Barreiros Lavrador, n(atur)al e mor(ad)or no 
Ladoeiro. 
Manoel Lourenço Dourado, que foi taber- 
Neiro, casádo com Isabel Lopes Penteádo 
 mor(ad)or no Ladoeiro. 
Ponho na presença de o referido.  
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Cast(el)o br(anc)o. 
9 de junho de 1752     
Em 1758, o 6º Conde de São Vicente, de quem se fala neste processo, é Manuel Carlos 
da Cunha e Távora e detém o Morgado de Santa Eulália, a que pertence o Ladoeiro, 
desde o século XIII. Tem no Ladoeiro casa e forno na Rua do Alentejo, montado no 
Gramezinho e Rochão, pelo que lhe pagam 700$000 anuais. Os moradores do Ladoeiro 
pagam-lhe 2 alqueires de trigo e 1/12 dos frutos colhidos, anualmente. 

O segundo processo é sobre Josefa Nunes datado de 2 de Maio de 1753: 
Jozefa Nunes: 
1754 
Processo de Jozefa Nunes X N 
Casada com A(fons)o Çapat(ei)ro n(atur)al do lugar 
Do Ladoeiro n(atural) da Idanha a nova e m(orado)ra 
No da Zebreira Bisp(a)do da Guarda 
Ficou em L(i)x(boa) 
Jozefa Nunes 
Processo de Jozefa Nunes x n, cazada 
Com Pedro Lopes 
Preza aos 10 de Mayo de 1753  
 
Auto de entrega 
Anno do Nascimento de Nosso Senhor Je 
sus Christo de mil setecentos, e Sincoenta e 
tres aos des dias do mês de Mayo em 
Lisboa nos  carceres de 
cretos desta Inquisição aly foy entregue 
ao alcaide dos mesmos Antonio Go 
mês esteves pelo Capitao Francisco Mar 
ques Goulao a presa Josefa Nunes, que  
Veyo da Villa da Ribeira Bispado da  
Guarda, e Sendo buscada na forma do Re 
gimento, se lhe não achou cousa algu(m)a 
e de como deste alcaide se deu por entregue 
da dita presa --- termo que assignou 
Francisco de Sousa o escreveu. 

 

Figura 7. Processo de Josefa Nunes. Nota: O número de processos e de 
prisões é em tal número que os inquisidores utilizam já uma base impressa para 
todos os réus, conforme a página 5 deste processo. 
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6. Procissão dos Homens 

Para o camponês, a aldeia é «a minha terra». «Terra», grande Mãe que o gerou e o irá 
receber no fim da vida. «Terra», espaço sagrado, que ele, integrado no colectivo, 
ritualmente delimita e toma posse, ao mesmo tempo que a aldeia e o colectivo aldeão se 
regenera, renasce. 

A Procissão dos Homens, que se realiza nas Sextas-feiras da Quaresma, excepto na 
Sexta-Feira Santa, é um destes ritos processionais, um rito agrário, que pretende que 
todos ajudem no frutificar da semente. Compreende-se: se o trigo der palha, será a fome 
e a morte; se der boa espiga, será a fartura e a alegria. Por isso, todos são chamados a 
participar neste acto/riti vital. Os homens, desafiando a escuridão e o perigo da noite; as 
mulheres colocando na janela velas acessas em número igual aos habitanes da casa. 

Não é correto dizer-se que a frutificação da semente é colocada na Quaresma, mas esta 
naquela. Muito antes de Cristo vie ao mundo já há milénios se realizavam estes rituais. 
O deus morre, morre a Natureza, no Inverno; o deus ressuscita, ressuscita a Natureza, 
na Primavera. É verdade com Cristo, como era verdade com Adónis ou Osíris. 

Conforme Figura 8, a Quaresma é o domínio da noite, do sagrado negativo, da 
escuridão. O pentecostes é o domínio do Sol, da partilha, das festas do Pentecostes. 
Semelhante se passa com o dia, Figura 9.  

Esta procissão também era chamada de «Procissão de Penitência» e estaria tão 
generalizada, pelo menos na Beira Interior, como generalizada era a agricultura. 
Nalgumas povoações chama-se «Procissão dos Penitentes», casos de Paul e 
Lavacolhos; noutras, outros nomes teria, mas semprre com o mesmo fim e significado 
próximos. O autor debrucou-se sobre este tema em 1994, percorrendo a região na 
procura destas procissões. À data, só havia a do Ladoeiro e a de Alcafozes, esta 
realizada apenas às vezes. 

Os circuitos processionais agrários serão tão velhos quanto a agricultura, o que 
facilmente se compreende. Esta procissão, ou semelhante, já existiria no século IV d.C., 
século em que o Cristianismo passa a ter liberdade de culto, com Constantino, e a 
religião oficial do Império Romano com o imperador Teodósio. Ou, no mínimo, nos finais 
do século VI. Isto porque o canto é «canto chão», que já existiria no século IV ou, pelo 
menos, com Gregório Magno, século VI, que introduziu o «canto gregoriano», muitas 
vezes identificado como «canto chão». Em segundo lugar, porque a letra do Glória é 
«latim macarrónico», o que nos coloca  num ou noutro século: «gloria et páter et filió, et 
spirito santó, et principi é et nunca et sempré, et séculórum, amén». 

  

    Figura 8. Ano agrícola-religioso. 

 

          Figura 9. Dia agro-religioso. 

Ainda no século XVIII, estas procissões, à semelhança do que acontecia com a 
procissão de quinta-feira santa, ou Endoenças, participavam nela homens que se auto-
flagelavam como penitência e esta característica de sacrifício, embora mais sublimado, 
manteve-se até há poucas décadas.  

As procissões dos flagelantes existem há muitos séculos e tiveram maior repercussão 
em meados do século XIV, por causa da Peste Negra, que matou um terço da 
população europeia. Justificava-se tal, pois a morte estava próxima e era certa. A 
procissão dos flagelantes, que podia realizar em terra firme ou nos rios, está bem 
descrita em dois filmes, respectivamente: Det sjunde inseglet (O Sétimo Selo), um 
filme sueco de 1956, escrito e dirigido por Ingmar Bergman e Black Death (Morte 
Negra), de 2010, dirigido por Christopher Smith. 

As Procissões de Flagelantes ficaram na toponímia. Santo (1989) escreve que Fazemão 
vem de pzgman e significa flagelantes; Midões vem de mid un, mid wn e significa 
flagelantes, penitentes, doentes; Rio Porsim vem de porsh’m e significa flagelantes- 
ritual dos rios. 
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Por fim, neste processo em que todos são chamados para ajudar à frutificação da 
espiga, inserem-se/ inseriam-se outros rituais como a Encomendação das Almas, a 
Procissão das Trévoas e a Procissão dos Nus. Quando dizemos todos, são todos: 
homens, mulheres e crianças; deus e o diabo; os vivos e os mortos.  

Como escreve Carvalho (1994), a Procissão das Trévoas realizava-se, 
extraordinariamente, embora com alguma frequência, às quintas-feiras da Quaresma, 
em sentido contrário no percurso processional e em passo de corrida, ambos sinais do 
Diabo. A última ter-se-á realizado por volta de 1930. 

A Procissão dos Nus desenrolava-se no circuito processional, sentido positivo, saída 
pela direita da porta da igreja matriz, mas os seus participantes eram todas as crianças 
do Ladoeiro, 5 aos 10 anos, nuas, pela mão de alguém próximo, que não pai ou mãe, à 
noite e em pleno Inverno. Era uma procissão realizada excepcionalmente, em caso de 
anos seguidos de más colheitas ou outras «pestes». A última ter-se-á realizado por volta 
de 1910. 

7. Brasão da Misericórdia 

O Brasão da Misericórdia, muito bem delineado, visível na foto 4, ao fundo, à direita. O 
brasão foi executado numa pedra de granito, maior que ele, e ela incrustada na parede 
que segura a capela-mor. Este facto permite afirmar que o brasão é contemporâneo da 
capela e terá sido pertença e colocado pelo primeiro Provedor ou um dos primeiros. 

Não tem qualquer relevo. Apresenta-se totalmente liso como se tivesse sido lixado, 
limado.  

Acresce que em 1581 e 1588, o rei Filipe I, melhor, alguém na Corte em Lisboa, 
concedeu, em nome do rei, as ervagens do concelho por quatro mais quatro anos à 
Misericórdia para que, com o dinheiro da sua venda, pudesse ser erguida a Misericórdia. 
Tal, pressupõe que quem pediu tivesse bons conhecimentos na capital do Império, pois 
as ervagens rendiam/ renderam 20 mil réis anuais. O que dá, no total: 160 mil réis, uma 
fortuna. Para se perceber o valor, em 1758, cento e setenta anos depois, na memória 
paroquial, lê-se que a Misericórdia do Ladoeiro tem uma receita anual de 30 mil réis.  

Estes três factos, apresentados por Carvalho (2017), leva o autor a dizer que é possível: 

 
 

        Figura 10. Brasão da Misericórdia. Foto de Joaquim Manuel Baptista, 2016. 



LADOEIRO: PEQUENOS ESTUDOS PARA A SUA HISTÓRIA 
António Maria Romeiro Carvalho 

 AÇAFA On Line, nº 12 (2017-2018)           Associação de Estudos do Alto Tejo           www.altotejo.org 227 

(i) O brasão pertencer a um Provedor com muita influência na Corte; talvez mesmo 
um Provedor com ligação e ou partidário da causa espanhola. 

(ii) Findo o período filipino, 3ª Dinastia, alguém, ou alguns, que odiassem o regime 
filipino, limassem o brasão de modo a não deixar qualquer vestígio desse período e 
desse Provedor. 

São apenas conjecturas, mas parecem-me racionais e perpicazes. 

8. As cores e o seu simbolismo na aldeia 

8.1. Amarelo, a cor do divino imaculado e da mãe 

O amarelo é ambivalente: pode indicar a crueldade e o cinismo (ao contrário do 
vermelho, que indica lealdade e honestidade), como pode indicar a condição de 
nobreza. Esta ambivalência faz do amarelo a mais divina das cores.  

O amarelo é a dos deuses. É o raio de luz doirado e torna-se, por vezes, no caminho 
entre os homens e os deuses, como aparece em certos quadros na «Anunciação» da 
Virgem Maria anunciando a concepção imaculado por desejo divino. Intenso, violento e 
agudo até à estrindência. O amarelo é a cor mais expansiva e mais quente, sendo 
impossível encerrá-la.  

É a cor da eternidade e está também ligada ao mundo ctónico: é a cor da terra fértil e 
anunciadora da velhice, do declínio e da morte. Por fim, substitui o negro. O amarelo 
emerge do negro tal como a terra emerge das águas primordiais.  

O amarelo aparece com duas grandes tonalidades: a doirada e a terrosa. O amarelo 
doirado é masculino, solar, nobre; é cor activa, projectiva e expansiva. O amarelo 
terroso, é fechado, introvertido, terra e feminino. Por isto é que o ocre amarelo era usado 
nas cozinhas da Beira Interior; porque é feminino e a cozinha, na cultura portuguesa, é o 
local feminino por excelência; mais do que em toda a casa, que é «sua», a mulher-mãe 
exerce o seu domínio gineocrático, ou matriarcal, de forma mais evidente na cozinha. 
Assim se compreende a afirmação generalizada entre os estudiosos das cores que o 
amarelo, usado nas cozinhas, favorece as reuniões familiares (foto 5). Atenção porém 
ao excesso do amarelo doirado, porque o ouro é silencioso e, quando e muita 
quantidade é monótono, que o diga um tal rei Midas. 

 

Figura 11. Cozinha da casa de um lavrador. Ladoeiro, 1992. 

 

Figura 12. O branco da pureza e o amarelo ocre, feminino. Idanha-a-Nova, 2013. 

8.2.  Branco, a cor pura, a cor iniciática 

O branco simboliza a pureza, a inocência, o sagrado e o divino. É a cor das noivas, no 
último século e meio. É a cor dos vestidos dos baptizados, como a das fitas da primeira 



LADOEIRO: PEQUENOS ESTUDOS PARA A SUA HISTÓRIA 
António Maria Romeiro Carvalho 

 AÇAFA On Line, nº 12 (2017-2018)           Associação de Estudos do Alto Tejo           www.altotejo.org 228 

comunhão e comunhão solene. É a cor da iniciação, do noviciado e das cerimónias de 
passagem, onde existe uma relação estreita entre a luz e a alegria. É a cor da 
espiritualidade e santidade, da verdade e da revelação, sendo por isso usado pelos 
sacerdotes. 

 

Figura 13. A brancura do casario. Segura, 2013. 

 

No mundo animal tem na pomba branca o símbolo da paz e no mundo vegetal tem no 
lírio branco a castidade. Possui também conotações negativas: frieza, medo, cobardia, 
palidez de morte. Assim se compreende que seja a cor tanto do nascimento como da 
morte, dependendo das culturas. É a cor do Este e do Oeste. O branco é a cor da 
passagem e do candidato (candidus). É a cor do iniciado, na acepção diurna, 
aproximando-se do oiro.  

8.3. O cinzento 

O cinzento é uma cor que simboliza maturidade, mas também tristeza, incerteza ou 
neutralidade. O céu cinzento é céu monótono, precessor de meu tempo. O cinzento 
simboliza luto suavizado, além do que é a cor do nevoeiro e do triste tempo cinzento. 

8.4.  Verde, a cor da natureza, mãe e regeneradora 

Símbolo positivo, daí o seu uso nos semáforos como «avançar». Universalmente ligado 
à vida vegetal, à renovação da Primavera, à juventude, à frescura, à fertilidade e à 

esperança. O verde esmeralda é emblema cristão de fé. É a cor mais importante no 
Islão e era a cor do Profeta.  

O verde é valor mediador entre o amarelo celeste e o vermelho infernal. O verde é a cor 
do equilíbrio entre duas cores diametralmente opostas, casos do azul e do amarelo. A 
adição de amarelo ao verde torna este mais activo, torna-o verde mais jovem e alegre. É 
uma cor refrescante, tranquilizante, humana. O verde é a cor do reino vegetal e da água, 
como o vermelho é a cor do fogo; por isso o homem sempre se sentiu bem no verde. O 
verde tem um valor mítico que é o dos paraísos verdes dos amores infantis. É também a 
cor da regeneração e, por isso, a cruz na Idade Média era pintada de verde. 

Verde é a cor da mulher grávida, do futuro e do imprevisto; cor da arte. Cor macia e 
terna. Nos rituais pagãos, era a cor da iniciação. É a cor do desvendar dos mistérios. 

A terapia diz que o verde é a Cor da harmonia e equilíbrio. É vista como cor terapêutica, 
daí o seu uso nas farmácias.  

 

Figura 14. O casario branco e o verde luxuriante primaveril. Soalheiras, 2013. 

8.5.  Rosa, a cor do feminino e da fragilidade 

O rosa é uma cor suave e, no Ocidente, é uma cor das mulheres. No Oriente também, a 
crer nos personagens dos desenhos animados japoneses, onde os cabelos cor-de-rosa 



LADOEIRO: PEQUENOS ESTUDOS PARA A SUA HISTÓRIA 
António Maria Romeiro Carvalho 

 AÇAFA On Line, nº 12 (2017-2018)           Associação de Estudos do Alto Tejo           www.altotejo.org 229 

estão reservados a personagens femininas frágeis, sensíveis e pouco violentos. A rosa, 
e a cor-de-rosa, são a hipóstase da mulher.  

As festeiras, ou mordomas, de Santa Catarina, 2017, levaram vestido vermelho e 
casaco branco, e levam a bandeira da santa, em rosa; um homem, na mesma procissão, 
leva a bandeira da Santa, em vermelho. 

Figura 15. Procissão da romaria de Santa Catarina. Ladoeiro, 2017. 

8.6. A História do vermelho 

A tríade cromática mais antiga e famosa, escreve Zahan (1990), é 
preto/branco/vermelho seja no Mundo Antigo Ocidental, seja na Malásia (pelos 
aborígenes australianos), seja para alguns índios da América do Norte, seja, sobretudo, 
na África Negra. No que diz respeito à China, continua o autor, foram estas três cores 
que restaram das denominações das fronteiras do seu vasto império: Mar Vermelho, 
Mar Branco e Mar Negro. 

A hipótese de Zahan é que no grande espaço de mil anos que vai do século VI a.C. a IV 
d.C., durante o qual a humanidade se teria lentamente começado a orientar no sentido 

de uma policromia generalizada. Neste milénio, passou-se de três termos que designam 
o violácio, o verde-amarelado e o vermelho, para seis: violácio, azul-anilado, verde, 
amarelo, alaranjado e vermelho. A separação entre o azul e o anilado ainda não fora 
realizada, enquanto o verde e amarelo, e o amarelo e o alaranjado, foram, durante 
algum tempo, designados pelo mesmo termo. (1990:97-98). 

O vermelho é a cor das superfícies vitais para o homem: o sangue, o sol da aurora e do 
poente, o fogo. Para além disso, e embora não sabendo biologia ou fisiologia, a tradição 
popular diz que «o vermelho atrai»; na verdade, a sensibilidade retiniana central está 
particularmente associada ao vermelho. 

O vermelho, afirma Zahan (1990), é cor de fogo, cor de sangue; o vermelho é 
universalmente considerado o símbolo fundamental do princípio de vida. É ambivalente 
e todas as culturas o notaram: vermelho claro, brilhante, centrífugo, diurno, masculino, 
tónico incitando à acção, sedutor, provocador, encorajador, é o vermelho dos cartazes, 
das insígnias, das bandeiras; e vermelho escuro é secreto e sagrado, escondido no 
fundo das trevas e dos oceanos primordiais, cor da alma e da líbido, do coração, 
matricial, só visível no decurso da morte iniciática. 

Vermelho é símbolo de vida, de fogo e de sangue. O vermelho manifesta, pois, vida 
intensa e até liderança; é impulsivo, é avidez e força de vontade, no que se opõe ao 
verde. O vermelho alaranjado significa o desejo, todas as formas de apetite e ânsia 
insaciável. 

O vermelho é a cor preferida da maioria das pessoas. Na cultura popular, é a cor do 
amor, associada à rosa, mas também a cor da vida e da ira. Proporciona energia, 
potência e sensualidade. O vermelho pode desencadear na pessoa uma vibração 
interior como se fosse fogo, pois o vermelho é também a cor deste. Não será por acaso 
que os clubes que equipam de vermelhos são/ têm sido dos que têm mais adeptos, 
mesmo quando não ganham troféus, tal como na escuderia da Ferrari. Nalgumas 
tradições agrárias, faziam-se bonecos de molhos de trigo com cabeça preta e lábios 
vermelhos, as cores mágico-simbólicas do órgão feminino. Não será por acaso que no 
universal conto da Branca de Neve esta se apresenta com o cabelo negro como o 
ébano, lábios vermelhos como o sangue e a pele branca como a neve; a brancura que 
realça o vermelho e o preto.  
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Figura 16. Bandeira vermelha do Espírito Santo, na procissão de Santa Catarina. Ladoeiro, 2017 

8.7. Azul, a cor da hierogamia, do casamento do Céu com a Terra 

Na tradição judaica está ligada à misericórdia e no Budismo à sabedoria. Nas tradições 
populares europeias, representa a fidelidade. Nalgumas regiões da China, a erudição e 
o casamento feliz. 

O azul é a mais profunda e a mais imaterial das cores: nele o olhar penetra sem 
encontrar obstáculos e a natureza apresenta-o transparente. O azul manifesta, como o 
vermelho e o ocre amarelo, as hierogamias ou a rivalidade (ou casamento) entre o céu e 
a terra: azul claro, no cimo; azul escuro no fundo. O azul indica calma total. É a cor da 
tranquilidade, do contentamento; é requisito prévio da empatia, bem como para a 

experiência estética e consciência meditativa. É a cor do temperamento calmo. É 
doçura, é ternura. 

O azul e o branco, cores marianas, simbolizam o desprendimento em relação aos 
valores mundanos e a libertação da alma em direcção a Deus. O azul profundo projecta 
o homem para o infinito, desperta-lhe o desejo de pureza e uma sede sobrenatural. É 
doçura. É ternura. Azul é a cor da justiça, da abastança, da perseverança, da nobreza, 
da vigilância. O azul é a cor da formosura e da lealdade. 

 

Figura 17.  Senhor dos Passos vestido de azul, fora dos dias da Quaresma. Penha Garcia, 1995. 

8.8. Violeta ou roxo, a cor da entrega e da delicadeza 

Significa realeza e dignidade no mundo antigo. Era usado pelos sumo-sacerdotes, 
magistrados, chefes militares e imperadores romanos. Escreve Kandinsky, que grinaldas 
de violetas eram flores de memória em Roma e usavam-nas nos banquetes para 
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refrescar a testa. Dá uma sensação de intimidade no ambiente. Talvez pelas duas 
razões anteriores, os filhos dos imperadores bizantinos nasciam num quarto com 
cortinas roxas. 

O violeta, continua o autor, está também ligada a uma mudança do activo para o 
passivo, do masculino para o feminino, da vida para a morte. Isto porque o violeta 
resulta da mistura do vermelho (paixão, fogo, terra) e azul (intelecto, água, céu). Isto 
explica que, nalgumas pinturas, Maria e Jesus usam mantos violeta na Paixão e na 
Adoração. Na verdade, o violeta, no horizonte vital, opõe-se ao verde, porquanto não 
significa evolução, antes involução, isto é, passagem outonal para a morte. O violeta é 
«um vermelho arrefecido, no sentido físico e psíquico do termo. Existe algo nele de 
doentio, de extinto, de triste». (1954:84,86,88-89). O violeta, no horizonte vital, opõe-se 
ao verde, porquanto não significa evolução, antes involução, isto é, passagem outonal 
para a morte. Consequência tardia deste simbolismo, o Ocidente transformou o violeta 
em cor do pré-luto, o que mais ainda evoca a morte em passagem.  

Por fim, o violeta é cor de apaziguamento, porquanto adoça o ardor do vermelho. Unifica 
vermelho e o azul, a conquista impulsiva e a entrega delicada. Pode significar união 
íntima ou erótica. É possível ser uma cor preferida de pessoas mental e emocionalmente 
imaturas, bem como dos homossexuais. 

9. Mentalidades 

No século XX, na continuidade de séculos anteriores, como são vistos os ladoeirenses? 

Dias escreve que «entre os rios Aravil e Ponsul, em campo bem aberto onde o Sol 
vagueia sem o obstáculo de grandes montes ou altas serras, vive agarrada ao chão, 
sumida na alvura do horizonte, a pequena mas feracíssima [fertilíssima] povoação do 
Ladoeiro.  

Em pleno contraste com a claridade do Sol, os moradores, consequência talvez da 
inclemência do clima, ardências insuportáveis no Verão e rigorosos temporais no 
Inverno, são tristes. 

E nascem, criam-se, vivem e morrem - quantos deles! – sem terem passado além de 
Idanha-a-Nova ou de Castelo Branco, para lá do Tejo ou da raia». (1929:55). 

O médico António Pina Gonçalves, que viveu no Ladoeiro quase meio século, de 1947 a 
1992, dos seus primeiros contactos com a população local, escreveu: «que felizes são 

os habitantes da aldeia! Era o comentário lógico que me despertara aquela atmosfera 
impregnada de paz e alegria […] Que bom era viver na aldeia!». Porto (1981:42-43). 

Porém, anos mais tarde, Porto pensa de modo bem diferente: «conhecia já o 
temperamento vingativo dos habitantes da aldeia e conhecia, também, a existência de 
uma complicada rede de inimizades, que só uma longa permanência e um aturado 
convívio podiam destrinçar completamente […] Amizades, a bem dizer, não havia. Os 
aldeões só eram amigos de eles próprios: eram frios e calculistas, condicionavam as 
suas simpatias à conveniência momentânea dos seus interesses […] Consideravam 
sempre, como primordial, o argumento económico». (1981:87,88,89). É interessante que 
este médico, profundamente pró-germânico e anti-comunista, termine o seu comentário 
com uma afirmação bem dentro da doutrina económico-social de Karl Marx. 

Ficamos a saber que os ladoeirenses são pessoas tristes, que trabalham terras férteis e 
o clima tem uma terrível amplitude: gelado no Inverno; inferno no Verão. Dias (1929) tem 
razão quanto ao clima, ainda que, desde 1955, no Verão, o calor seja um pouco 
esbatido em virtude do fresco do regadio. Não tem razão quanto à fertilidade dos 
campos pois que, exceptuando os campos da Várzea, os terrenos do concelho são de 
quarta e última categoria. 

Quanto à tristeza, de que fala o autor, talvez esta se confunda com a frieza, calculismo e 
interesseirismo de que fala Porto. Em último caso, diz este autor, os ladoeirenses optam 
sempre pelo superior interesse económico. Na verdade, estes aldeões têm muito 
orgulho nos seus haveres, terras ou «sortes» e casa ou casinha. Falavam do doutor 
como se este fosse inferior, pois nem uma «casinha tem para morar». (1981:90). 

A emigração da década de 1960, a par do regadio, da guerra colonial e da 
industrialização de Lisboa, que trouxeram mais riqueza e outros modos de pensar, 
outras culturas e contactos, vieram mudar um pouco esta mentalidade. Escreve Porto 
que «a minha aldeia despovoou-se. Alguns venderam por dez réis ricas propriedades, 
cultivadas com amor por seus maiores, só para poderem fugir também […] todos 
abandonavam sem mágoa nem saudades o que tanto suor tinha custado aos seus 
antepassados». (1981:227). Contudo, os primeiros dinheiros ganhos em França, 
Luxemburgo e Alemanha, principalmente, são empregues na compra de terra e casa. 
Algumas vezes, compraram aos mais ricos da aldeia, alguns que foram seus patrões. 
Talvez a mentalidade não tenha mudado muito! 
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10. Linguagem 

Jaime Lopes Dias (1940:308-378) recolhe cerca de 1.500 palavras e expressões, 
algumas repetidas, da linguagem popular e o seu significado. No seguimento de material 
já publicado sobre a origem fenícia de centenas de palavras do Concelho de Idanha-a-
Nova, e Beira Interior, apresento alguns exemplos do que afirmo. 

ABEIRO – Chapéu de abas largas. Almeida (2013) escreve que aba vem de aba (palio, 
alpendre; isto é, cobertura). Próximas estão owb (aôbe), significa obscurecer, e owp 
(aôpe), significa cobrir com trevas, desaparecer. 

ACAREAR – Guardar, recolher. Acareia lá a roupa! Almeida diz vir de a+qrh+ar. Qrh 
(carê) significa encontrar; qhrh ou qrh (cârâ) significa encontrar, deixar-se ver e cara; qri 
e qry que significam encontro e encontrar-se com. 

ALÇA / ALÇAR – Dizem para os animais levantarem as patas. Almeida (2013) diz que 
vem de olh osh (âlââssâ), que significa fazer subir. 

ALTOR – Tem uma tal Altura! Seguindo Santo (1993), vem de al/el (árvore majestosa, 
coluna, poste) + tôr (montanha). Significa coluna, poste do tamanho de uma montanha.  

AMANHAR-SE – Preparar-se, vestir-se. A palavra amanhar, que também se usar para o 
trabalho das terras, vem da ideia fenícia amn (omon) ou amôn (amon), que significa 
artesão, escreve Almeida (2013). Do substantivo, se criou o verbo. 

AMOJO – Úbere de animal que dá leite. Almeida diz que amojar vem de msh (maghê), 
que significa tirar, puxar para fora; de mss (masse), que significa mamar, sorver; ou de 
msy (massi), que significa sorver, absorver. 

ARRAIAL – Casas e cabanas, no campo, geralmente em coutos, onde se recolhe os 
gados e os ganhões. Este arraial não sei a sua origem. Aproveito para indicar os outros. 
Santo (1988) escreve que arraial vem de harr al (monte sobranceiro); Santo (1989) 
escreve que Arraial, festa aldeã, vem de ah r’ ly (fraternidade de parentes/congéneres/ 
vizinhos); Arraial de «arraial, arraial por el-rei de Portugal» vem de ahr ah ‘l (atrás irmãos 
com ele), de ahr’ ‘l (irmãos, companheiros levantemo-lo). 

Almeida (2013) escreve que arraial vem de haraiou (âaraiôu) que significa gritar, berrar, 
clamar, emitir brado de guerra, convocar às armas, aclamar. Esta palavra, em fenício, 
continua, também se usou rwo (raiôu) pelo que, no português antigo, arraial e real 
aparecem associadas. 

ASSANHAR e DISPUTAR – Disputa entre ranchos da azeitona. Almeida (2013) diz que 
a portuguesa sanha vem de sna (sana), que significa odiar, abominar. Também é 
costume dizer que os gatos estão assanhados. 

ATAFONA – Aparelho de moer cereais. Almeida (2013) cita o cardeal Saraiva e escreve 
que vem do hebraico thn (tafn), de thnh (tafnâ) ou de thôn (tafôn) que significam moer, 
moinho e mó.  

ATAZANAR – Almeida escreve que atazanar ou atezanar vem de tazanar. O radical twh 
(teâ) significa entristecer, molestar e em snh (sanâ) que é repetir, fazer de novo. 
Portanto, continua, twhsnâ (teâsanâ) evoluiu para atazana. Ainda se diz «estás a 
atazanar-me o juízo». 

BADALHOCA – Porcaria que pende da lã das ovelhas. Almeida diz que vem de bl dwh 
(mal, sem, lavar, enxaguar). Portanto, bldwh (baladôco) terá evoluído para bdlwh 
(badalôco) e para o português badalhoco, que significa sujo, mal lavado. 

BULIR – Mexer. Almeida diz que vem de b’l (bôle), bhl (bale), bol (bôle) e pol (pôle). 
Todas as palavras estão relacionadas com trabalhar, fazer. 

BURRA – Troça ou surriada que fazem os malhadores quando não acertam a pancada. 
Almeida (2013) escreve que burro (estúpido) vem de bor (baar), que significa estúpido, 
ignorante. Há uma evolução fonética convergente continua, entre buru e bor. 

CACHAÇO – Pescoço. Almeida escreve que vem de qss (qasse) ou (qassasse), que 
significa decepar. 

CALETE – Terra de má qualidade. Seguindo Santo (1993), vem de qlt que significa 
defeituoso; abominação, desprezo; humilhação. 

CANADA – Unidade de medida. Canada, Cantil, Cântaro devem ter origem, diz Almeida 
(2013), em tkn (takana), que passou a knt (kanata) e significa unidade de medida. 

CARAPUÇA – Carapuça, barrete de lã de formato cónico ou afunilado. Almeida (2013) 
diz que vem de côbo + rws = côborws (côpârôcha), que significa, à letra, capacete do 
pobre. Genericamente, significa proteção para a cabeça do pobre. 

NO DIA DE SÃO SEREJO, o mesmo que «no dia de são nunca à tarde». Santo aponta 
24 origens, como sempre, com significados próximos. Destaco srg (embrulhar, enganar), 
sr hs (insídia de andar depressa), srit (a mentir estar), srr it (a ocultar estar). (1989, p. 
125). 
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POIAL – Lugar onde assentam os tabuleiros no forno. Almeida afirma que vem de boh 
(pôê), que significa formar barriga, formar saliência; aqui é completado com ol (âl), que 
significa por cima de. Formar saliência por cima de. 

QUARTEL – Morada, residência. Almeida (2013) escreve que quartel e quadrilha 
contêm o radical qôh, que significa esperar, aguardar ansiosamente, aguardar em 
emboscada. O termo redu significa soldados e tl significa colina, outeiro. Assim, 
qôhredutl (qôâretele), que significa colina dos soldados a esperar. Esta é origem mais 
apropriada para o quartel da tropa. Aqui, terá havido uma evolução semântica de 
quartel, habitação de soldados, habitação, residência. 

QUEIMADO – Poia tirada para a lenha que se queima no lagar. O nosso queimar, diz 
Almeida (2013), vem de qamu (qame), que significa queimar, flamejar. O cremar e 
crematório virá do latim cremare, mas a comida queimada popular vem do fenício. 

RABO – Restos, rabeiras, sementes ruins… que saem dos cereais nas eiras. Este sair 
tem a ideia de rabo! Almeida escreve que rabo vem da ideia de ser grande, aumentar, e 
deve vir de rabu ou rb, que significam exactamente ser grande. 

SACAR – Puxar, rapar. Sacou da navalha e espetou-lha. Almeida (2013) escreve que 
sacar (tirar) vem de sq (saqa), que significa agarrar, tirar.  

SAFRA / FREGA – Período da colheita da azeitona. Almeida (2013) escreve que vem de 
sbr (safara), que significa amontoar; ou de sbl (safala), que significa carregar, levar e ser 
uma referência a colheita. 

TALHA, TALHA DA BEIRA – Pote, Cântara, Pote grande. Almeida escreve que vem de 
tallu (talle), que significa vaso. 

11. A casa da aldeia: a cantareira e o bostear 

O piso térreo das casas do Ladoeiro era bosteado. Vivi na casa de meus pais, que o 
teve até 1976. As fotos que apresentam o chão bosteado são de 1991. Na minha 
investigação para o doutoramento, não vi casa com o piso bosteado nas outras aldeias 
do concelho de Idanha-a-Nova. Porém, não era este um motivo de investigação, pelo 
que poderia haver. Na única vez que procurei foi na Zebreira e garantiram-me que 
nunca tal uso ali existiu. Mas não era verdade. Este acto estava generalizado no 
Concelho. Contudo, começa a «parecer mal» ter merda de vaca na casa, pelo que se 
nega tal uso.  

Ser uma boa dona de casa também era saber escolher qual a bosta adequada. Depois 
de diluída em água, era espalhada no chão térreo com a vassoura e ficava o chão como 
se fosse pintado de dourado, não cheirava a nada e era um óptimo revestimento quer 
contra o frio do Inverno, quer contra o calor do Verão.  

Lembro que a mulher ia buscar «bosta de vaca», não «merda de vaca» e não «bosta de 
boi». Não se diz merda, por ser ofensivo, tipo «és uma merda», «vai à merda». Não se 
diz boi, mas vaca, pois a casa é feminino, por excelência, o lugar da mulher. 

Porto, quando viu o bosteado de uma casa pela primeira vez, diz que teve «vontade de 
fugir». (1981:166). Terá vindo este costume da Índia? Questiona ele. 

Embora a vaca seja tratada como animal sagrado, na Índia, não o é em Portugal, e não 
parece que o costume de bostear o piso térreo tenha existido ou exista na Índia. A 
utilização experimental deste cimento, por parte da mulher, terá conduzido a este 
costume.  

A cantareira era a montra que dizia da riqueza da família e da qualidade das mãos da 
mulher. Mal se abria a porta de entrada se dava com ela, em frente. Às vezes, cortavam-
se folhas de jornais, em triângulos e colocavam-se dependurados de cada divisória 
como se fosse um pano de renda. 

A propósito da cantareira, Dias diz que serve para guardar as loiças de barro, de arame 
e estanho, bem como para os copos, ou cálices, para o vinho e aguardente. No piso 
térreo, como mostram as fotos, estão os alguidares maiores, geralmente usados na 
matança do porco e as vassouras. Nos outros pisos, os pratos mais vistosos, copos e 
garrafas e o mais necessário para as refeições. Na última divisória, ao centro, ou 
próximo, a imagem do santo ou santos preferidos da família. A terminar, escreve o autor 
que as cantareira constituem uma «exposição permanente de arte e bom gosto, e 
ajudam a comodidade da dona de casa, pela arrumação e protecção dos elementos 
indispensáveis ao serviço da alimentação da família». (1970:26). 

Como escreve Porto (1981), a cantareira dava luz e cor à sala. A primeira vez que o 
médico entrou numa casa do Ladoeiro e viu a cantareira pensou tratar-se do mostruário 
da indústria artesanal. Antes era o mostruário da riqueza, ou pobreza, da louçaria da 
casa. Hoje colocamos a louça em armários fechados. É o que deu a generalização e 
banalização da louça para o serviço da casa. Mas há cinquenta anos, poucas eram as 
peças de louça, ou os talheres, existentes na maioria das casas da aldeia. A faca 
generalizou-se tardiamente, tal como o talher, as três peças (faca, colher e garfo). Fui 
criado a comer da bacia colocada ao centro de uma pequena mesa donde, os quatro, 
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tirávamos colheradas de sopa ou outro alimento. Quando, no campo, não havia colheres 
suficientes, fazia-se colher retirando o miolo da côdea de pão de um dos seus lados. 

 
               Figura 18. Cantareira e piso bosteado na casa de lavradores. Ladoeiro, 1991. 

 
Figura 19. Cantareira e piso bosteado na casa de lavradores. A divisão da esquerda que serve de 
arrumações, o quarto de dormir, à direita, e «renda dos noivos». Ladoeiro, 1991. 

13. O Anjo Custódio de Portugal e o Anjo da Guarda na religião 
popular 

O Anjo Custódio, que é o que tem a custódia, é tutor, é o anjo guarda de Portugal 
correspondente aos anjos de guarda individuais, cuja estampa está(va) generalizada 
pelo país.  O culto do Anjo da Guarda, escreve Gandra, «radica na crença primeva e 
universal de que todos os seres humanos são assistidos pessoal e vitaliciamente por 
daimones ou génios protectores (equivalentes aos jinn corânicos), o mesmo sendo 
admissível dos lugares, bem como das nações». (2012:1). O que se sabe dos Anjos? 
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A palavra anjo vem do termo grego angelos que significa "Mensageiro". A palavra 
hebraica para anjo é Malakl, que, igualmente, significa "Mensageiro". Os egípcios terão 
explicado amplamente e com detalhes os anjos, mas tudo terá sido perdido numa das 
fogueiras da biblioteca de Alexandria, uma delas por parte dos cristãos.  

Referências aos anjos aparecem tanto no Antigo como no Novo Testamento e sempre 
como mensageiros e guardas. Exemplo de guarda, depois do pecado de Adão e Eva, 
Deus «colocou ao oriente do jardim do Éden Querubins armados de uma espada 
flamejante para guardar o caminho da árvore da vida». (Gn, 3, 24). De guarda/ 
protecção, «o Anjo do Senhor encontrando-a no deserto junto de uma fonte que está no 
caminho de Sur, disse-lhe: Agar […] multiplicarei a tua posteridade de tal forma, que se 
não poderá contar». (Gn 16, 7-10). Otros exemplos: «Eis que eu envio um anjo diante de 
ti, para que te guarde pelo caminho, e te leve ao lugar que te tenho preparado». Ex 
23,20). «O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra». (Sl 34,7). 
Um anjo, um homem: «na ressurreição, os homens não terão mulheres, nem as 
mulheres maridos; mas serão como os anjos de Deus no céu». (Mt, 22, 30).  

No Auto da Alma, Gil Vicente coloca na boca da Alma, acompanhada do Anjo Custódio: 
«Anjo que sois minha guarda, olhai por minha fraqueza terreal! de toda a parte haja 
resguarda, que não arda a minha preciosa riqueza principal. Cercai-me sempre ò redor 
porque vou mui temerosa de contenda. Ó precioso defensor meu favor! Vossa espada 
lumiosa me defenda! Tende sempre mão em mim, porque hei medo de empeçar, e de 
cair». (2012). 

Mas a relação entre anjos e humanos terá sido bem mais profunda, o que explica a 
permanência, do que dizem os livros canónicos. Lê-se que «os filhos de deus viram que 
as filhas dos homens eram belas e escolheram esposas entre elas». (Gn 6, 2). Estes 
filhos de Deus são anjos: «E quando os anjos, os filhos do Céu, as virem, por elas se 
apaixonarão e dirão uns aos outros: escolhamos mulheres da espécie dos homens e 
tenhamos com elas filhos […] E ensinaram-lhes a feitiçaria, os encantamentos e as 
propriedades das raízes e das árvores». (Henoch 7, 2; 10).  

A auréola, que circunda a cabeça dos anjos é de origem oriental e, no Egipto, foi atributo 
de Rá; na Grécia, de Apolo. Em 787 dogmatizou-se a existência dos arcanjos Miguel, 
Uriel, Gabriel e Rafael. No Livro de Henoch, (19, 1-7), os anjos que velam pelos 
humanos, cada qual com seu atributo, como os santos, são Uriel, Rafael, Raguel, 
Miguel, Sarakiel e Gabriel.  

Um quadro muito espalhado pelas casas da Beira Interior, e de todo o país rural, é como 
o da figura 20. Um anjo, de vestuário, aspecto e face afeminados, junto a um abismo, 
protege duas crianças que, inocentes, apanham flores (ela) e borboletas (ele). O par é 
apresentado por referência cultural a ter filhos de ambos os sexos e por haver 
diferenciação cultural sexual quer nos gostos de brincadeiras e brinquedos, quer nos 
trabalhos e vestuário. O anjo da guarda é individual. Além da protecção ao longo da 
vida, responde connosco no final dela.  

 
Figura 20. Anjo da guarda, da custódia, da protecção. Retirado de 
http://cleofas.com.br/02-de-outubro-dia-do-anjo-da-guarda/  
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Na figura 21 está (um)a oração ao Anjo da Guarda, a permanência milenar de uma 
crença. Onde se lê «ilumina» deve-se entender «seja a minha luz, o meu guia». Persiste 
a ligação do homem, do ser vivente, a uma luz, a uma estrela que, quando aquele 
morre, esta se apaga. A linguagem é a expressão da cultura; por isso se entende 
quando se diz de alguém que morreu, «apagou-se». Igualmente persiste a ligação dos 
anjos a deus que, por ninguém saber, ou poder saber, o seu nome, entre outras 
designações, é «senhor», «anjo do senhor». 

Custódio/ Custódia/ Tutoria/ Guarda é o nome (função) do anjo que, colocado à 
cabeceira do quase defunto, esgrime argumentos com o Diabo para salvar a alma do 
paciente. São as célebres e universais, pelo menos, na Península Ibérica, as 12 ou 13 
(de acordo com as versões) palavras ditas e (re) tornadas. Só podiam ser ditas na 
situação prevista. Seria diabólico, desafiador do divino, com o consequente castigo, 
utilizá-las noutra situação. Também, quem as iniciava tinha de terminá-las sem se 
enganar. 

Eis uma versão recolhida na Beira Interior, pelo autor e é em tudo semelhante à 
recolhida por Maria Clara (2010) ou à recolhida por Jaime Lopes Dias (1929):  

- Custódio, amigo meu. Custódio, sim; amigo não.  

− Diz-me as treze palavras ditas e tornadas. 

− Digo. 

− Diz-me a primeira. 

− A primeira é a Casa Santa de Jerusalém, onde Cristo, Senhor Nosso, morreu por nós. 
Amém! 

− Custódio, amigo meu. 

− Custódio sim, amigo não! 

− Diz-me as treze palavras ditas e tornadas. 

− Digo. 

− Diz-me as duas. 

− As duas: são as duas tabuinhas de Moisés, onde Cristo, Senhor Nosso, pôs os seus 
divinos pés. E a primeira é a Casa Santa de Jerusalém onde Cristo, Senhor Nosso, 
morreu por nós. Amém! 

− Custódio, amigo meu! 

− Custódio sim, mas teu amigo não! 

− Diz-me as treze palavras ditas e tornadas. 

− Digo. 

− Então, diz-me as três. 

− As três: são as três pessoas da Santíssima Trindade; e as duas, são as duas 
tabuinhas de Moisés onde Cristo, Senhor Nosso, pôs os seus divinos pés; e a primeira, 
é a Casa Santa de Jerusalém, onde Cristo, Senhor Nosso, morreu por nós. Amém!  

− Custódio, amigo meu! 

− Custódio sim, mas teu amigo não! 

− Diz-me as treze palavras ditas e tornadas. 

− Digo. 

− Diz-me as quatro.  

− As quatro: são os quatro evangelistas; as três, são as três pessoas da Santíssima 
Trindade; as duas, são as duas tabuinhas de Moisés onde Cristo, Senhor Nosso, pôs os 
seus divinos pés; e a primeira, é a Casa Santa de Jerusalém, onde Cristo, Senhor 
Nosso, morreu por nós. Amém!  

− Custódio, amigo meu!  

− Custódio sim, mas teu amigo não!  

− Diz-me as treze palavras ditas e tornadas.  

− Digo.  

− Atão, diz-me as cinco.  

− As cinco: são cinco chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo; e os quatro, são os quatro 
evangelistas; e as três, são as três pessoas da Santíssima Trindade; e as duas, são as 
duas tabuinhas de Moisés onde Cristo, Senhor Nosso, pôs os seus divinos pés; e a 
primeira, é a Casa Santa de Jerusalém, onde Cristo, Senhor Nosso, morreu por nós. 
Amém!  

− Custódio, amigo meu!  
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− Custódio sim, mas teu amigo não!  

− Diz-me as treze palavras ditas e tornadas.  

− Digo.  

− Diz-me as seis.  

− Os seis: são os seis sarabentos; as cinco, são cinco chagas de Nosso Senhor Jesus 
Cristo; e os quatro são os quatro evangelistas; três, são as três pessoas da Santíssima 
Trindade; as duas, são as duas tabuinhas de Moisés onde Cristo, Senhor Nosso, pôs os 
seus divinos pés; e a primeira, é a Casa Santa de Jerusalém, onde Cristo, Senhor 
Nosso, morreu por nós. Amém!  

− Custódio, amigo meu!  

− Custódio sim, mas teu amigo não!  

− Então, diz-me as treze palavras ditas e tornadas.  

 

Figura 21. Costas da estampilha do baptizado de uma bébé, 
razão do cor-de-rosa! Maio de 2017. Oração ao Anjo da 
Guarda, a permanência milenar de uma crença. 

 

− Digo.  

− Diz-me as sete.  

− Os sete: são os sete sacramentos; os seis, são os seis sarabentos; as cinco, são as 
cinco chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo; os quatro, são os quatro evangelistas; três, 
são as três pessoas da Santíssima Trindade; as duas, são as duas tabuinhas de Moisés 
onde Cristo, Senhor Nosso, pôs os seus divinos pés; e a primeira, é a Casa Santa de 
Jerusalém, onde Cristo, Senhor Nosso, morreu por nós. Amém!  

− Custódio, amigo meu!  

− Custódio sim, mas teu amigo não!  

− Diz-me as treze palavras ditas e tornadas.  

− Digo.  

− Diz-me as oito.  

− As oito: são os oito guardiões; e os sete, são os sete sacramentos; e os seis, são os 
seis sarabentos; e as cinco são cinco chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo; e os 
quatro, são os quatro evangelistas; e as três são as três pessoas da Santíssima 
Trindade; e as duas, são as duas tabuinhas de Moisés onde Cristo, Senhor Nosso, pôs 
os seus divinos pés; e a primeira, é a Casa Santa de Jerusalém, onde Cristo, Senhor 
Nosso, morreu por nós. Amém!  

− Custódio, amigo meu!  

− Custódio sim, mas teu amigo não!  

− Diz-me as treze palavras ditas e tornadas.  

− Diz-me as nove.  

− As nove: são os nove meses que o Menino Jesus andou dentro do ventre da sua mãe 
Maria Santíssima; os oito, são os oito guardiões; os sete, são os sete sacramentos; os 
seis, são os seis sarabentos; as cinco são cinco chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo; 
e os quatro, são os quatro evangelistas; as três, são as três pessoas da Santíssima 
Trindade; as duas, são as duas tabuinhas de Moisés onde Cristo, Senhor Nosso, pôs os 
seus divinos pés; e a primeira, é a Casa Santa de Jerusalém, onde Cristo, Senhor 
Nosso, morreu por nós. Amém!  

− Custódio, amigo meu!  
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− Custódio sim, mas teu amigo não!  

− Diz-me as treze palavras ditas e tornadas.  

− Digo. − Diz-me as dez.  

− Os dez: são os dez mandamentos; os nove, são os meses que o Menino Jesus andou 
dentro do ventre da sua mãe Maria Santíssima; os oito, são os oito guardiões; os sete, 
são os sete sacramentos; os seis, são os seis sarabentos; as cinco são cinco chagas de 
Nosso Senhor Jesus Cristo; as quatro, são as quatro evangelistas; os três são as três 
pessoas da Santíssima Trindade; as duas, são as duas tabuinhas de Moisés onde 
Cristo, Senhor Nosso, pôs os seus divinos pés; e a primeira, é a Casa Santa de 
Jerusalém, onde Cristo, Senhor Nosso, morreu por nós. Amém!  

− Custódio, amigo meu!  

− Custódio sim, mas teu amigo não!  

− Diz-me as treze palavras ditas e tornadas.  

− Digo. − Então diz-me as onze!  

− As onze: são as onze mil virgens; e os dez são os dez mandamentos; e os nove, são 
os meses que o Menino Jesus andou dentro do ventre da sua mãe Maria Santíssima; os 
oito, são os oito guardiões; os sete, são os sete sacramentos; os seis, são os seis 
sarabentos; as cinco são as cinco chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo; os quatro, são 
os quatro evangelistas; as três são as três pessoas da Santíssima Trindade; as duas, 
são as duas tabuinhas de Moisés onde Cristo, Senhor Nosso, pôs os seus divinos pés; e 
a primeira, é a Casa Santa de Jerusalém, onde Cristo, Senhor Nosso, morreu por nós. 
Amém!  

− Custódio, amigo meu!  

− Custódio sim, mas teu amigo não!  

− Diz-me as treze palavras ditas e tornadas.  

- Digo.  

− Diz-me as doze!  

− As doze: as doze são os doze apóstolos; os onze são as onze mil virgens; os dez, são 
os dez mandamentos; os nove, são os meses que o Menino Jesus andou dentro do 
ventre da sua mãe Maria Santíssima; os oito, são os oito guardiões; os sete, são os sete 

sacramentos; os seis, são os seis sarabentos; as cinco, são as cinco chagas de Nosso 
Senhor Jesus Cristo; os quatro, são os quatro evangelistas; as três são as três pessoas 
da Santíssima Trindade; as duas, são as duas tabuinhas de Moisés onde Cristo, Senhor 
Nosso, pôs os seus divinos pés; e a primeira, é a Casa Santa de Jerusalém, onde 
Cristo, Senhor Nosso, morreu por nós. Amém! 

− Custódio, amigo meu!  

− Custódio sim, mas teu amigo não!  

− Diz-me as treze palavras ditas e tornadas.  

- Digo.  

− Diz-me as treze!  

− As treze?! Sete raios tem o sol; seis raios tem a lua. Arrebenta pecado infernal, que 
esta alma não é tua! É de Deus e da Virgem Pura! Aleluia! Aleluia! Aleluia! 

A respeito do nome Custódio, lembra-se que a função precede o nome. Mais tarde, 
fundem-se ambos. Exemplo é «Satanás». Até ao século VI a.C., à redacção do Livro de 
Job, escreve Carvalho, «Satan aparece com o artigo, O Hassatan (o Adversário), no 
sentido de acusador e, dentre de todos os filhos de Deus, ele é o fiscal das acções 
humanas e o distribuidor do mal». (2011: 20). Também os personagens centrais dos 
contos de fadas não têm nome individualizado, antes uma função ou situação: Branca 
de Neve, Gata Borralheira, Rapunzel ou a Bela e o Monstro. Igualmente os apelidos 
dados na aldeia: Ti Jaquim ferreiro ou Ti Maria Zé taberneira. 

A pedido do rei Dom Manuel e dos bispos portugueses, escrevem AaVv (2012), o Papa 
Leão X instituiu em 1504 a festa do «Anjo Custódio do Reino» cujo culto há muito existia 
em Portugal. Aliás, só existindo há muito e tendo elevada participação popular se 
compreende o pedido de legalização eclesiástica. Oficializada a celebração tradicional, 
continuam os autores, Dom Manuel expediu alvarás às Câmaras a determinar que essas 
festas em honra do Anjo da Guarda de Portugal fossem celebradas com a maior 
solenidade. Nesta festa deveriam participar as autoridades e instituições das cidades e 
vilas, além de todo o povo, muito à semelhança da (talvez) maior festa institucional, 
portuguesa, o Corpo de Deus. É isto mesmo que as Ordenações Manuelinas 
determinam. A celebração do Anjo Custódio de Portugal manteve o seu esplendor 
durante os séculos XVI, XVII e XVIII.  

Por fim, o anjo Custódio, tal como os anjos da guarda e os santos jovens, é apresentado 
com espada e armadura, como se fosse um guerreiro. Contudo, o seu ar angelical não 
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assusta ninguém, o que contradiz a representação iconográfica. Aliás, anjo ou anjinho 
ainda hoje significa inocente ou mesmo papalvo. 

De acordo com o testemunho dos Pastorinhos de Fátima, em 1915 e 1916 o Anjo de 
Portugal apareceu por diversas vezes a anunciar as aparições de Nossa Senhora. 
Contudo, no interrogatório oficial, a 8 de Julho de 1924, Lúcia não foi interrogada sobre 
as visões do “vulto branco”, nem sobre as aparições do Anjo de Portugal, em 1916. Nem 
ela disse algo acerca do assunto.  

Se o facto tivesse acontecido, teria sido abordado. Ninguém se pronunciou sobre este 
assunto, nem sequer, no relatório final do processo canónico diocesano, redigido pelo 
Dr. Formigão, aprovado pela comissão, a 14 de Abril de 1930, e entregue ao Bispo de 
Leria, que nele se baseou, para redigir a carta pastoral de 13 de Outubro do mesmo 
ano. Só nas Memórias 2, Lúcia refere o episódio. Lúcia que foi colocada no mosteiro, 
logo após a última aparição, sem nunca ser entrevistada por alguém fora da alça 
apertada da hierarquia católica. Como escreve Santo, os primeiros escritos são de uma 
«impressionante singeleza». A segunda fase dos escritos sobre Fátima, inicia-se em 
1927, com a aceitação das aparições por parte da Igreja Católica e são textos de 
«conteúdo muito diferente, de elaboração eclesiástica». (1995:20). Estaremos perante 
uma formatação religiosa e política realizada a posteriori, que pretende centralizar em 
Fátima (Cova de Iria) dois cultos católicos populares muito profundos e universais: Maria 
e o Anjo Custódio (de Portugal). 

Interessante que, em vez de Custódio, há quem diga Cristóvão, como os dois autores 
que referi. Mas Dias (1929) escreve Cristóvão, na versão recolhida na Cumeada, Sertã. 
No início do Capítulo, o autor escreve que as «treze palavras ditas e retornadas […] 
Também são chamadas do Anjo Custódio». (Dias, 1929:187-196). E, quando recolhi, no 
Ladoeiro, a mulher de virtude, que mas rezou, começou com Custódio, mas estava 
sempre a enganar-se e a dizer Cristóvão. Será por ambos serem gigantes?! 

Conclusão 

Os soldados franceses da primeira invasão terão estado no Ladoeiro, como em muitas 
aldeias vizinhas, mas, interessante, não destruíram o brasão da Fonte Grande. 

O forte de que fala a memória paroquial (1758) localizar-se-ia no cimo da Ladeira e um 
Rufino terá construído a grande casa de granito com pedras deste forte. 

Os números dos portais quinhentistas seriam o número de associado de uma mutualista 
de criadores de gado que terá durado do Século XVI ao XIX. 

Aponte da Munheca terá sido construída de raiz. Uma ponte romana não existiria aqui, 
mas em Belgais, junto à foz do Ribeiro do Ladoeiro no Ponsul. 

Ladoeiro, e dezenas de outros topónimos, é de origem fenício-cartaginesa. No Ladoeiro 
houve, durante séculos, um santuário dedicado ao deus Molok. O termo Esporão, que 
aparece em textos oficiais para designar o Ladoeiro, terá existido (apenas) durante o 
domínio filipino e seria a ponta sul da Herdade do Esporão. A razão da estadia de 
fenícios, cartagineses e, mais tarde, romanos nesta região, entre outras, deve-se à 
abundância de ouro de aluvião e de minas. 

O brasão da capela da Misericórdia foi incrustado na parede de acesso ao altar por um 
dos primeiros Provedores que seria afecto à causa espanhola e, por esta razão, terá 
sido destruído com a Restauração. 

À semelhança de toda a Beira Interior, o Ladoeiro tem muitos judeus, cristãos-Novos, a 
avaliar pelos processos existentes na Torre do Tombo.  

A Procissão dos Homens, realizada nas Sextas-Feiras da Quaresma, excepto Sexta-
Feira Santa, é um dos muitos rituais da estação realizados para que o trigo germine e dê 
espiga farta. 

No Ocidente, habituámo-nos a ver as cores muito no «fica bem», «parece mal», 
«gosto», «não gosto». Contudo, se ainda não pensamos na influência das cores como 
pensa o Oriente, para lá parecemos caminhar, pois que, cada vez mais, a moda e a 
publicidade, entre outros, jogam com elas, cores e tonalidades, para atingirem os seus 
objectivos. O uso das cores na aldeia obedeceu e obedece a arquétipos, um modelo 
ancestral, milenar, que explica os usos e os costumes; por exemplo, o preto na morte e 
no luto, o branco na pureza na primeira comunhão. 

O bostear o piso térreo da casa revela um costume prático e eficaz, pois isola quer do 
frio, quer do calor, ao mesmo tempo que é indicador da arte de uma boa dona de casa. 
A cantareira, por seu lado, era a montra da riqueza, ou pobreza da casa, enquanto 
mostrava os dotes decoradores da dona. 

O anjo da guarda individual, a par do anjo custódio de Portugal, continua o culto milenar 
que atribui um anjo a cada indivíduo ao mesmo tempo que o liga ao céu e às estrelas. 

 



LADOEIRO: PEQUENOS ESTUDOS PARA A SUA HISTÓRIA 
António Maria Romeiro Carvalho 

 AÇAFA On Line, nº 12 (2017-2018)           Associação de Estudos do Alto Tejo           www.altotejo.org 240 

Fontes Manuscritas 

http://digitarq.arquivos.pt/details?id=2307804 

http://digitarq.arquivos.pt/details?id=2308090 

http://digitarq.arquivos.pt/details?id=2309447 

http://digitarq.arquivos.pt/details?id=2310141 

http://digitarq.arquivos.pt/details?id=2310877 

http://digitarq.arquivos.pt/details?id=2311504 

http://digitarq.arquivos.pt/details?id=2312557 

http://digitarq.arquivos.pt/details?id=2313595 

http://digitarq.arquivos.pt/viewer?id=2300396 

http://digitarq.arquivos.pt/viewer?id=2300837 

 (1758). http://digitarq.dgarq.gov.pt/viewer?id=4240434, memórias paroquiais. 

Leis 

Decreto de 6 de Novembro de 1836 em http://arquivo.cm-
vidigueira.pt/viewer?id=81069&FileID=208890 
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Resumo 

O Vale do Tejo, na zona do médio curso do rio, evidencia-se pelas suas características 
singulares e pela forte relação com a paisagem. Relação que se manteve 
predominantemente estável durante milénios até um passado bastante recente. 

Situação que se alterou devido ao processo de desertificação e abandono do mundo 
rural, e pelo sistemático aproveitamento do potencial hídrico do seu curso de água, que 
submeteu os territórios a transformações profundas, por vezes abruptas e não 
acompanhado do adequado reconhecimento do seu valor arqueológico, antropológico, 
arquitetónico e ecológico. 

Perante uma realidade que é fatual e inevitável, que se repete em Portugal nos cursos 
de água mais significativos, propomo-nos refletir sobre um modelo de intervenção que, 
dirigido ao Vale do Médio Tejo tire partido da singular herança cultural, mas também dos 
impactos das barragens construídas desde a Década de 70, e que identifique e procure 
resoluções às problemáticas que emergem da transformação abrupta da paisagem. 

Uma estratégia de revitalização de lugares de elevado reconhecimento patrimonial, que 
ainda prevalece e se estende ao longo das margens do Tejo, pode ser encarada como 
um princípio de ordenamento do território, permitindo dessa forma projetar uma rede 
interativa de sítios visitáveis, um verdadeiro museu ao ar livre, dinâmico e intimamente 
ligado à história destes lugares.  

Abstract 

Located in the middle course of the Tagus River in its peninsular extension, the Tagus 
Valley stands out due to its unique characteristics and the  strong connection with the 
place and the landscape. This connection has remained predominantly stable for 
millennia until quite recently. 

This situation changed due to desertification and abandonment of the countryside’s life, 
and to the systematic exploitation of the water potential of its watercourse, subjecting the 
territories to deep, sometimes abrupt, transformations, which are not accompanied by an 
appropriate recognition of their archaeological, anthropological, architectural and 
ecological value. 

It is against this factual and unavoidable reality that we intend to find an intervention 
model, directed to the Middle Tagus Valley, and taking advantage not only of its cultural 

heritage, but also of the impacts of dams built since the 1970s, that tries to solve the 
problems emerged from the abrupt transformation of the landscape. 

A strategy for the revitalization of places with high patrimonial recognition can be seen as 
a principle of land-use planning, manifested in the huge archaeological, cultural and 
natural heritage that still prevails and extends along the Tagus’ banks. Therefore, it 
allows planning an interactive network of visitable places in the territory, a true open air 
museum, dynamic and closely linked to the history of this place. 

Introdução1 

A investigação efetuada e o trabalho apresentado neste artigo situam-se entre duas 
problemáticas contemporâneas - a alteração submetida à paisagem, pela submersão de 
uma vasta área, e o seu consequente subaproveitamento. 

Sobre a matéria vasta que as duas temáticas envolvem, interessa-nos salientar alguns 
temas em concreto: a definição de uma metodologia de intervenção arquitetónica em 
sítios arqueológicos, com especificidade ao património rupestre em condições 
acrescidas desta complexidade, a relação do homem com a paisagem alterada por uma 
albufeira e as possibilidades de gestão cultural e patrimonial do território no sentido de 
explorar as suas potencialidades. 

Será sobre este campo de ação que nos propomos encontrar novas abordagens e 
novas respostas, assumindo-se a disciplina da arquitetura como o instrumento 
mediador, que por um lado visa a reinterpretação do território e a valorização do lugar, e 
por outro, estabelece o diálogo e conciliação entre as duas realidades descritas. 

O sítio arqueológico e o processo de musealização in situ são considerados como 
campos privilegiados de atuação, pela relação intrínseca e genealógica que o sitio 
mantém com o lugar e pela forma que este se impregna na paisagem, proporcionando 
um conjunto de possibilidades a explorar. 

O lugar (sítio arqueológico) pode refletir desta forma duas leituras em simultâneo, a 
imediata, que pretende promover e salvaguardar o lugar histórico, e a segunda mais 
extensa, que contextualiza o achado arqueológico com a envolvente e com a paisagem 
onde esta está inserida.  

                                                      
1 Trabalho desenvolvido no âmbito da tese de doutoramento em investigação através do projeto de arquitetura, na 
Universidade de Évora, sob a orientação da Prof.ª Aurora Carapinha, Profº Jorge Rivera e Dr. Martinho Batista. 
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É através do diálogo entre as duas realidades que a arquitetura se pode integrar, como 
instrumento operativo através do projeto. Potenciando um novo olhar, um novo enfoque, 
que não restringido apenas à sua visibilidade, proporcionará um novo entendimento 
sobre a complexidade, globalidade, e reciprocidade do sítio arqueológico. 

 
Figura.1. Planta de Implantação da Estação Paleolítica da Foz de Enxarrique (MB-
Arquitectos / Arq. Pais. José Manuel Pires). 

A área objeto de estudo situa-se na Beira Interior Sul, no centro-interior de Portugal, e 
insere-se no concelho de Vila Velha de Rodão, distrito de Castelo Branco, baliza-se no 
corredor fluvial entre a barragem de Cedilho até à foz do rio Ocreza, numa extensão 
com de cerca de 40km. 

O carácter do lugar  

O conceito de Lugar está diretamente relacionado com o conceito de carácter,  como 
afirmação identitária desse lugar que expressa na sua cultura específica, através da 
relação que o homem concretizou e ainda mantém com o espaço que habita. 

Ambos os conceitos, que se sobrepõem são transpostos para a arquitetura pelo termo 
de “Genius Loci” ou espírito do lugar, termo que permite reconhecer uma realidade 
fundacional, e a possibilidade de intervir e conceber ideais condições para o ato de 
habitar. 

É através deste conceito que o lugar, espaço ou paisagem vinca o seu caráter próprio, 
diferenciável e único, estruturando-se a partir do meio envolvente, e de um conjunto de 
caraterísticas fisiográficas, morfológicas e culturais, que refletem a ocupação 
humanizada desse lugar.  

São elementos definidores do carácter do lugar a forma, função e história. Estes três 
elementos, determinantes no desenho e na compreensão da paisagem, remetem para a 
matéria (viva e inerte) e para o tempo (histórico e biológico;Aurora, 2016). 

A Forma é definida pelas componentes naturais, que no caso do Vale do Tejo se 
transcrevem pelas suas características especificas vinculadas a uma forte matriz 
geológica, que se expressam no relevo e nos processos de construção da paisagem. 

Na caracterização geológica e geomorfológica de Vila Velha de Ródão, (Carvalho et al., 
2006), explicita-se resumidamente os fatores físicos condicionantes do território que se 
dividem por dois grupos distintos, o geológico e o geomorfológico.  

No primeiro grupo, encontramos na carta geológica de Vila Velha de Ródão diferentes 
litologias que constituem as unidades litostratigráficas, nas quais destacamos os 
seguintes conjuntos geológicos:  

• Grupo das Beiras, unidade mais antiga dominado por filitos e metagrauvaques, 
que se estende por todo o território; 

• Formação do Quartzito Armoricano, que forma os flancos do dobramento em 
sinclinal, que se interrompe na zona das Portas de Ródão pelo rio Tejo; 

• Xistos argilosos, que por serem consideradas rochas mais brandas, permitiram 
desenvolver vales de vertentes abruptas convergentes para o Tejo; 
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• Formações conglomeráticas e arcósicas, testemunho da vasta drenagem 
torrencial/fluvial durante o Cenozóico na bacia do Baixo Tejo. 

 
  Figura.2. Delimitação de Zona de Intervenção / Área de Estudo. 

Nos conjuntos geológicos referenciados, merece destaque pela sua relevância na 
paisagem o sinclinal, denominado por Serra das Talhadas e do Perdigão, e as 
formações arcósicas e conglomeráticas, derivadas dos enchimentos cenozóicos que 
prevaleceram durante um longo período de deposição, possibilitando a formação de 
escadarias de terraços e diversificados depósitos sedimentares (Gouveia, 2009).  

Esta matriz geológica e morfológica define física e geograficamente a paisagem, e pode 
sintetizar-se na formação natural das Portas de Ródão, momento em que o Tejo 
atravessa a dupla crista quartzítica. 

Um pouco por toda a região ocorrem depressões acentuadas que resultam da erosão 
vertical provocada pelos diversos cursos de água, constituindo-se formas de relevo que 
resultam do encaixe da complexa rede hidrográfica, dos níveis de erosão e dos terraços 
de acumulação. 

Estrutura hidrográfica que devido ao seu enquadramento geográfico (no bordo do 
Maciço Ibérico) possui uma expressão significativa quer em extensão como em área 

drenada, formando através das suas linhas de água vales encaixados e transversais ao 
curso do rio principal.  

Linhas naturais, que para além de recurso, promoção de proteção e constituição de 
corredores de circulação, são consideradas em termos espaciais, linhas de força na 
paisagem que se encerram, se movimentam e dinamizam, com grande visibilidade e 
expressão cénica em pontos de cota mais elevada.  

Ao nível do enquadramento administrativo este trecho do rio, abrange dois distritos, dois 
concelhos e 9 freguesias2. O curso do Médio Tejo em igual trecho, é também gerido por 
três albufeiras e por um complexo sistema de controlos de caudais, que mantém entre si 
o equilíbrio de funcionamento e de produção de energia elétrica. 

Com uma utilização quase exclusivamente direcionada para o aproveitamento dos 
recursos energéticos, toda a área apresenta-se como uma “manta de muitos retalhos” 
(MATTOSO, et al, 2010, 406) fragmentada e monopolizada que dificilmente se 
coordenará em conjunto, perante o elemento singular que os une, o Rio. 

Rio que no passado desempenhou um papel catalisador de povos e de culturas, hoje, 
sinónimo de fronteira e de elemento divisível. Antítese do papel de união e de encontro, 
que apesar das suas margens abruptas e da intensidade de corrente em alguns troços, 
foi lugar de encontro e meio privilegiado de circulação de bens e ideias, influenciando 
modos de vida e condicionando aspetos de ordem económica, social e religiosa. 

Em termos de características demográficas, a área de estudo transcreve os mesmos 
fenómenos de desertificação que outras áreas do interior de Portugal em zonas de raia.  

O concelho de Vila Velha de Rodão mantém, no entanto, um cariz de desenvolvimento 
industrial significativo, alicerçado na instalação de uma unidade de fabricação de pasta 
celulósica na década de 70, que contraria os censos económicos e demográficos para 
um território com estas características, mas que contrasta com o cenário natural e 
patrimonial que o Vale do Tejo apresenta, comprometendo o desenvolvimento e o 
aproveitamento sustentado dos seus amplos recursos, e do qual não são alheios os 
frequentes focos de poluição detetados.  

As restantes áreas envolventes são marcadas predominantemente por uma feição rural 
pouco explícita, refletida por pequenas explorações agrícolas de uso familiar e por 

                                                      
2
  Freguesia do Fratel, Vila Velha de Rodão e Perais no concelho Vila Velha de Rodão (distrito de Castelo Branco). 

Freguesias de Montalvão; Espírito Santo, Nª Sr.ª da Graça e São Simão; Santana; S.Matias e; Arez e Amieira do Tejo 
no concelho de Nisa (ditrito de Portalegre) e Cardigos no concelho de Mação (distrito de Santarém). 

Barragem de Cedilho 

Rio Ocreza 
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olivais sustentados por muros de pedra solta nas encostas íngremes3, cultura arbórea 
que caiu no esquecimento e que lentamente é substituída por novas reflorestações e 
matos bravios.  

Um cenário preocupante que põe em risco não só a manutenção da autenticidade dos 
valores da paisagem característica do Vale do Tejo, como a sua própria 
sustentabilidade, pelo qual urge encontrar mecanismos e caminhos que possibilitem 
corrigir, ou pelo menos tentar alterar trajetórias e recuperar alguma da sua identidade e 
o do seu valor patrimonial. 

Numa breve súmula descreve-se o contexto histórico, territorial e patrimonial que este 
sector do médio Tejo oferece, testemunho (ímpar) da ocupação humana da Península 
Ibérica (e) cujas condições naturais são favoráveis à existência e preservação de 
habitats paleolíticos e estações de arte rupestre.  

No contexto geoarqueológico, os terraços sedimentares assumem neste território um 
papel preponderante na evolução da paisagem e da ocupação humana, condicionando a 
sua presença ao longo da sua História.  

Os vestígios mais antigos da presença humana da região encontram-se nas estações do 
Monte do Famaco, datada do Paleolítico Inferior com 200.000 anos, Vilas Ruivas (a 
estrutura de habitat mais antiga conhecida em Portugal) e Foz do Enxarique do 
Paleolítico Médio com cerca de 33.000 anos. Estações que se encontram a curta 
distância do rio sobre plataformas detríticas e terraços, associando-se aos mais 
importantes núcleos de arte rupestre do Tejo.   

As características geológicas, orientação e inclinação do fundo do vale do Tejo, 
possibilitaram a produção e permitiram a conservação de milhares gravuras rupestres, 
atribuídas a épocas desde o Paleolítico à Idade do Ferro. 

As estações Neolíticas e da Idade do Cobre existentes na região são também dispersas. 
Testemunhos desta cultura os exemplares megalíticos, executados em xisto e de 
pequenas dimensões, mantêm também uma correlação espacial com as rochas 
gravadas e sítios de habitat. Da época romana destaca-se o “Conhal do Arneiro”, uma 
exploração mineira de ouro aluvionar a jusante das Portas de Rodão e da época 
medieval o Castelo de Ródão, obra dos Templários que se inscreveria na linha de 
controlo e defesa do Tejo.  

                                                      
3 Imagem característica desta paisagem e do seu clima mediterrânico que “Vistas de longe, são como um ponteado 
geométrico e denso que sublinha todas as ondulações do relevo” (RIBEIRO, 1951, pag. 107). 

No período contemporâneo, o contexto natural dominado pelo rio Tejo, pela crista 
quartzítica e pela sua posição de charneira entre as Beiras e o Alentejo fizeram desta 
região uma zona militar de grande valor estratégico.  

Poderá interpretar-se que a fixação e a evolução humana neste território foi fortemente 
condicionada pelas suas particularidades naturais. Toda a área é testemunho de uma 
interação do homem com a paisagem particularmente na forma como este estabeleceu 
e caracterizou o lugar.  

O Rio é o definidor de grande parte da paisagem, hoje com a sua expressão aumentada 
das suas encostas dissimétricas pelos planos de água alargados e estáveis, 
contrastantes com uma expressão mais vincada antes do enchimento das diversas 
albufeiras nesta secção: Belver, Fratel e Cedilho. (D’ABREU 2004, Vol. III, p.125), 

Em todo o território se reflete esta relação expressa através dos vestígios arqueológicos, 
na herança cultural e antropológica e nos usos cotidianos que teimam em prevalecer, 
testemunhos das diferentes ocupações desde os tempos da pré-história.  

Conjunto de relações que definem o rio como o elemento estruturante da paisagem, 
como o ator privilegiado no processo de construção que as diversas comunidades 
humanas estabeleceram ao longo de demorados períodos de tempo.  

Metodologia de análise 

É sobre este mosaico paisagístico de enorme complexidade e permanente dinamismo, 
com as suas inevitáveis clivagens, que consideremos a ação da arquitetura, adaptando 
à sua leitura as necessidades e estratégias de uma sociedade atual. 

Leitura que poderá ser canalisada, através da referenciação de alguns sítios 
arqueológicos, que no nosso entendimento devem ser preservados e que podem ser 
explorados e utilizados. 

Esta posição reinterpretaiva levanta um conjunto de questões iniciais que colocamos, e 
às quais procuramos responder:  

• Qual o papel do projeto de arquitetura neste processo?  

• A que nível se pode infligir uma leitura a um lugar com estas características?  

• Qual o limite da intervenção? 
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• Que instrumentos poderão ser utilizados no processo de valorização da sua 
singularidade? 

O desafio que nos propomos alcançar concentra-se, por um lado, em compreender e 
sistematizar as diversas identidades que caracterizam o lugar, e por outro lado, através 
de uma investigação teórica, complementada em simultâneo pela prática projetual, 
encontrar convergências e pontos de interceção entre essas mesmas identidades.  

A análise de sítios arqueológicos já intervencionados pretende encontrar um modelo 
padronizado de atuação, que de algum modo, transcreva uma possível metodologia de 
intervenção em sítios em condições acrescidas desta complexidade e que corresponda 
a intervenções em contextos semelhantes.  

A abordagem aos três exemplos referenciados efetua-se em primeiro lugar na 
compreensão de cada programa estabelecido individualmente, para de seguida tentar 
correlacionar o programa e os objetivos traçados com os resultados obtidos da sua 
implementação.  

A leitura das formas de organização espacial que os projetos preconizam, e a relação 
que estabelecem com a paisagem, estruturam uma nova organização na leitura e 
interpretação do sítio arqueológico, quer no imediato quer de um ponto de vista mais 
alargado. 

Interessa-nos percecionar como a resposta do projeto foi alcançada, e que de forma 
este possibilitou o reconhecimento progressivo do lugar e a reformulação em simultâneo 
dos respetivos objetivos, “procedimento in progresso” (Scazzosi, 2006: p. 267-302), o 
que permite em respetivas atualizações a incorporação permanente de informação útil 
no processo de interpretação e intervenção no objeto de estudo. 

Uma metodologia que integra e organiza as diversas transformações submetidas, 
representativas do próprio processo de conservação da paisagem, bem como as suas 
formas de organização espacial, exemplificativas dos seus valores culturais e 
ambientais, uma visão conjunta, ancorada no entendimento das dinâmicas subjacentes 
ao lugar e à sua identidade. 

A intervenção no sítio arqueológico 

Uma das estratégias de potenciação e divulgação do património identitário de um lugar 
tem sido a intervenção efetuada em sítios arqueológicos, valorizando-se em maior parte 

das intervenções a musealização em “situ”, contextualizando desta forma, o achado 
arqueológico com a sua envolvente e com a paisagem onde estes estão inseridos. 

Intervenção que é efetuada por equipas multidisciplinares e que tem como principal 
objetivo promover e salvaguardar o lugar histórico, na qual a disciplina da arquitetura se 
reconhece, cada vez mais, como uma majoração no projeto de conceção, no diálogo e 
na mediação de todo o processo. 

Seguindo este pressuposto pode-se considerar o projeto de intervenção em sítios 
arqueológicos como um ambicioso exercício pratico e teórico de arquitetura, pela sua 
extrema complexidade: leitura de condicionantes e variantes do lugar, sistematização do 
programa definido, aplicação de soluções construtivas compatíveis, aprazibilidade da 
solução, consolidação temporal da proposta e manutenção da memória do local.  

Parafraseando Jean Nouvel, “uma arquitetura que se impregna do lugar e se impregna 
no lugar”, e que terá de ser tida mais em conta, no caso especifico de intervenções em 
sítios arqueológicos de arte rupestre ao ar livre. 

Um conhecimento do lugar, que pela natureza da sua organização e pelas relações que 
mantém comunicam noções de domínio, de utilização, de circulações, de hierarquia e de 
ordem, muito além das funções visuais, constituindo significados denotativos de forma e 
espaço, que devem ser incutidos no processo de investigação e quando possível 
inseridos no processo de conceção. 

Do sítio arqueológico, no contexto onde se insere (contentor cultural na relação 
intrínseca com a paisagem), partimos para análise da paisagem nas suas diversas 
significações.  

É neste contexto, que pretendemos introduzir o olhar e a ação do arquiteto, através da 
investigação sistemática e do entendimento das diversas relações inter e 
transdisciplinares no território, definindo -se progressivamente soluções conscientes de 
projeto. 

Exercício que se pode conjugar e enumerar pelos seguintes parâmetros:  

• leitura de condicionantes e variantes do lugar 

• sistematização do programa definido 

• aplicação de soluções construtivas compatíveis 

• aprazibilidade da solução 
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• consolidação temporal da proposta 

• manutenção da memória do local.  

Será através do diálogo com esta realidade que a arquitetura pode integrar o processo 
de investigação como instrumento operativo do projeto, potenciando um novo olhar, um 
novo enfoque, que não se tornando restringido, proporcionará um novo entendimento 
sobre a complexidade, globalidade, sustentabilidade e reciprocidade do Vale do Tejo 
enquanto referência formal, comportamental e metodológica.  

Perante a situação atual, na qual se encontra o complexo rupestre do Vale do Tejo 
(desvalorizado patrimonialmente e subjugado a um processo de ocultação 
provavelmente irreversível), o desafio de construir dispositivos torna-se muito mais 
exigente e ambicioso.  

O que nos leva a questionar, quais as medidas e instrumentos a utilizar em paisagens e 
sítios arqueológicos com alterações substanciais, e se conseguirá a ação do arquiteto, 
através da sua intervenção mediadora e criativa, reivindicar um sentido inversor na 
transformação do lugar e reconstituir a memória identitária desse local?  

Casos de estudo 

Como referido anteriormente pretende-se avaliar três recentes intervenções executadas 
na área de estudo, com intuito de encontrar um possível padrão de atuação comum, que 
de algum modo possa ser utilizado em novas propostas de intervenção. 

A escolha dos exemplos, efetuou-se tendo em atenção os seguintes parâmetros:  

• proximidade geográfica; 

• prazos de execução (projetos realizados e implementados entre 2004 a 2016); 

• pluridisciplinaridade de equipas, apesar do claro vínculo à disciplina da 
arqueologia, que de algum modo define o programa de intervenção.  

Como metodologia de abordagem, analisam-se em primeiro lugar as peças escritas e 
desenhadas dos três casos do estudo, compreendendo dessa forma as diversas 
intenções conceptuais.   

Processos que são descritos pela enumeração dos objetivos gerais das suas propostas 
e pelas respetivas estratégias de conceção. 

Projeto de valorização do Castelo de Ródão e Capela da Senhora do Castelo 
(2004-2008)  

Coordenação: P.B. ARQ – Arquitetura Paisagista  

Sobranceiro ao Tejo e ao monumento geológico das Portas de Ródão, o sitio 
arqueológico engloba dois imóveis classificados: o Castelo de Ródão e a Capela da 
Senhora do Castelo, que constituem, no conjunto, um núcleo de elevado valor 
patrimonial. 

A configuração e localização do sítio, em ponto dominante da paisagem, permite 
excelentes relações visuais sobre o rio Tejo e territórios adjacentes, conferindo-lhe 
naturalmente a função de miradouro. 

O projeto caracteriza-se pela inscrição de diferentes unidades funcionais, que 
correspondem ao programa estabelecido e unificam os dois elementos alvo de 
intervenção.  

Objetivos gerais: 

• Valorização funcional do conjunto e de cada um dos seus elementos.   

• Enquadramento paisagístico e potenciação da localização privilegiada. 

• Definir equilíbrios ente os elementos edificados. 

• Estratégia Conceção  

•  Introdução de um eixo fortemente orientador, que reforce a aproximação aos 
dois elementos edificados. 

•  Inserção de soluções construtivas que permitam uma manutenção eficaz e 
simplificada. 

•  Adaptação de construções existentes a novas funcionalidades (Instalações 
Sanitárias). 

• Resolução de acessibilidades entre imóveis e controle de acessos de 
automóveis.  

• Manutenção e acentuação da vegetação espontânea e do caracter naturalizado 
do sítio. 
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Figura 3. Proposta global de intervenção. (Desenho de base - P.B. ARQ). Legenda: A. 
Receção/Estacionamento. B. Adro da Capela. C. Plataforma de Prado/Terraço. D. Zona de 
Merendas. E. Rampa de Acesso ao Castelo. F. Recinto muralhado. G. Miradouro. H. Caminho de 
Ronda. 

 
      Imagem 1. Capela da Sª do Castelo. 

 

                Imagem 2. Rampa de acesso. 

 

                Imagem 3. Castelo de Rodão. 



O PROJETO DE ARQUITETURA NO PROCESSO DE REINTERPRETAÇÃO DO VALE DO TEJO: UMA ANÁLISE PROSPETIVA 
Mário Monteiro Benjamim 

 AÇAFA On Line, nº 12 (2017-2018)           Associação de Estudos do Alto Tejo           www.altotejo.org 251 

 

                   Imagem 4. Miradouro. 

Projeto de estudo, preservação e valorização do Caminho e Calçada da Telhada 
(2008-2012) 

Coordenação: EMERITA, Empresa Portuguesa de Arqueologia 

A Calçada da Telhada, também conhecida como Estrada Romana da Telhada entre o 
povo da aldeia de Perais, é uma antiga via de acesso a uma barca de travessia do rio 
Tejo que deu passagem a pessoas e animais entre a Beira e o Alentejo.  

Calçada que expressa uma longa e intima relação no ambiente natural pelas diferentes 
comunidades, como reflete em si, o fenómeno de desaparecimento físico e simbólico da 
paisagem ancestral. 

Cada pormenor construtivo e de adaptabilidade à geografia existente, (bem evidenciado 
no processo de preservação), conduz-nos a uma experiência de vivência única, um 
retornou à identidade desta região. 

Objetivos gerais 

• Estudo arqueológico da estrutura viária e ocorrências conectas; 

• Viabilização e recuperação da estrutura; 

• Definição sinalização e homologação do percurso pedestre;  

Produção de material promocional. 

Estratégia de conceção 

• Adaptação e aproveitamento da estrutura para visita ou lazer; 

• Interligação com a rota de visita à arte rupestre; 

• Promover a utilização como infraestrutura para pedestrianismo; 

• Reforçar um dos eixos da estratégia turística do concelho. 

 
             Figura 4. Levantamento topográfico do Caminho da Telhada (HP). 
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                  Imagem 5. Vista do rio para jusante. 

 

                 Imagem 6. Pormenor muro de suporte. 

 

                   Imagem 7. Furdão. 

 

                   Imagem 8. Ancoradouro. 
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O projeto caracteriza-se por um conjunto de sequências e de ações executadas: 

• Ações de limpeza da via; 

• Levantamento topográfico e fotogramétrico; 

• Prospeção da área do projeto; 

• Levantamento dos grafismos rupestres;  

• Execução de sondagens arqueológicas; 

• Aprofundamento de conhecimentos; 

• Reconstrução de alguns trechos; 

• Reparação das passagens hidráulicas. 

Projeto de musealização e valorização da estação arqueológica da Foz de 
Enxarrique (2012-2016) 

Coordenação: Dr. Luís Raposo 4 

A estação arqueológica, classificada como Imóvel de Interesse Público5, constitui tanto 
do ponto vista patrimonial e científico, um dos mais importantes locais da sua tipologia 
(acampamento de ar livre) e datação (Paleolítico Médio Final) conhecidos em Portugal e 
em toda a Península Ibérica.  

A configuração e localização do sítio, em ponto estratégico da paisagem, permitem 
excelentes relações visuais sobre o rio Tejo e Portas de Ródão, conferindo-se como 
uma particularidade do local. 

Objetivos gerais: 

• Proteção e musealização do núcleo arqueológico; 

• Implementação do projeto escavação-escola; 

• Construção de um espaço verde de recreio e lazer; 

• Complemento e remate ao percurso ribeirinho; 

• Integração no percurso urbano e no arranjo da frente ribeirinha.  

                                                      
4 Arqueológo, responsável pela estação e acompanhamento de escavações desde 1982. 
5 Decreto n.º 29/90, DR, I Série, n.º 163, de 17-07-1990. 

Estratégia de conceção: 

• Desenvolvimento de ações, atividades e eventos com vista, nomeadamente, ao 
funcionamento e promoção do local; 

• Dinamização cultural, social e turística; 

• Reforço da componente didática do local; 

• Realização de protocolos e iniciativas com organismos e instituições, no âmbito 
do projeto escola-escavação. 

 
Figura 5. Planta de compartimentação. (Raposo, 2013). Legenda: 
A.Acessos e nivelamentos gerais B.Áreas escavadas C. Taludes / 
estratigrafias D. Áreas de “reserva arqueológica” E. Áreas potenciais de 
“escavação-escola” F. Plataforma sobre o Tejo G. Restante Plataforma 
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Respondendo a um programa muito específico, o projeto pretende desenvolver soluções 
que, em termos de composição e ordenamento do espaço, permitam a criação de 
condições para uma utilização múltipla, em três vertentes principais:  

1. Núcleo museológico diretamente relacionado com o sítio classificado; 

2.  Escavação-escola, coincidindo com uma área especificamente demarcada no 
local (área remanescente, ainda não escavada;  

3. Espaço verde de recreio e lazer, que se assume como o remate, a nascente, da 
zona envolvente do cais fluvial de Ródão. 

A introdução de uma estrutura de proteção, em forma de anfiteatro que liga as duas 
plataformas existentes, e que protege a futura zona de musealização em “situ”, enfatiza 
a encenação cénica que o enquadramento visual nos proporciona. 

 

 

   Imagem 9. Plataforma arqueológica. 

 

                       Imagem 10. Estrutura de proteção. 

                        
                     Imagem 11. Vista superior da plataforma sobre as Portas de Rodão e estação  
                     Arqueológica. 
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                   Imagem 12. Vista superior da plataforma sobre as Portas de Rodão e estação  
                   arqueológica. 

Análise reflexiva 

Inserindo-se num modelo de gestão centralizado6, sustentado e desenvolvido pelo 
município de Vila Velha de Ródão, os exemplos descritos apresentam pontos comuns 
quer sejam de ordem conceptual, programática, ou de estratégias de implementação, 
que de alguma forma os aproxima apesar das suas diferenças inerentes. É segundo 
esta análise que se retiram algumas conclusões: 

• Apesar dos diferentes contextos de inserção, todas as intervenções estão 
vinculadas com a paisagem natural e com vestígios marcadamente 
arqueológicos; 

• Em todos os projetos analisados, verifica-se uma abordagem relativamente 
semelhante ao nível de implementação de estratégias de gestão e conceção; 

                                                      
6 Modelo de gestão centralizado, com o apoio cientifico da Associação de Estudos do Alto Tejo, e de diversos 
investigadores e instituições ao longo dos últimos anos, e que apresenta semelhanças a outros modelos já 
implementados como é o caso de Foz Côa, do Vale do Terva e de algumas Comune de Valle Camonica.  

• Em todos os projetos se verifica um enorme cuidado e atenção às pré-
existências, considerando-as como ponto de partida para o desenvolvimento do 
projeto; 

• Independentemente do sistema ou estratégia utilizados em cada um dos 
projetos existe uma clara intenção de convocação do sentido de experiência do 
lugar; 

• A relação e o discurso entre as partes acontecem através de vários momentos 
que se relacionam entre si pelo percurso físico, através de uma dialética 
temporal ou espacial. 

• A estrutura conceptual sobrepõe-se à estrutura pré-existente numa lógica 
articuladora e evocativa de significados, conferindo um carácter 
intencionalmente experimental a cada uma das propostas. 

De forma a não tornar esta leitura restrita e focalizada apenas nos exemplos citados 
procurámos encontrar ramificações e paralelismos a intervenções realizadas em 
programas e contextos similares, que clarificam algumas das estratégias de conceção 
implementadas, os quais se estabelece um exercício comparativo. 

 

Figura 6. Vale do Ocreza - Arq. José Adrião. Objetivos / Programa - Interpretar uma região: 
”implementar equipamentos que façam a ponte entre o passado e o presente e que construam 
uma paisagem cultural.” (Pereira, 2013). 
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Imagem 13. Castelo S. Jorge - Arq. Carrilho da Graça. Objetivos/Programa - Proteção e musealização: 
”Leitura de palimpsesto”.”Clarificar o carácter palindrómico” (Helm, 2012) 

 

 

Figura 7. Allmannajuvet  - Arq. Peter Zumthor. Objetivos / Programa - Reconvocar a quase esquecida 
história da mina de Zinco e reativar este  lugar. “Atrair as pessoas e criar momentos de pausa que 
despertem um sentido de história e lugar”. (Tunner, 2014). 

 
Imagem 14. Anta do Cabeço D’Ante – EMERITA. Objetivos / Programa - Ser reversível, 
minimizar o impacte negativo no sítio e estrutura arqueológica. Os novos elementos a 
introduzir (ex: esteios), serem contrastantes e não induzir em erro os visitantes. Ter um custo 
viável. Inclusão num percurso pedestre (Caninas, 2015). 

Análise conclusiva 

Sintetizando a abordagem a este exercício reparamos que apesar das diferentes 
tipologias encontram-se significativas afinidades entre projetos, e traduzem padrões de 
atuação comuns que pela sua proximidade configuram um possível processo 
metodológico. 

Por outro lado, as soluções utilizadas em qualquer das intervenções comprovam a 
adaptação tipológica e funcional a cada espaço, evidenciando-se o carácter do lugar 
pela afirmação da estrutura arqueológica. Relação que se manifesta pelo processo 
interventivo, no qual o projeto como instrumento desse processo, permite enfatizar o 
carácter desse lugar.  



O PROJETO DE ARQUITETURA NO PROCESSO DE REINTERPRETAÇÃO DO VALE DO TEJO: UMA ANÁLISE PROSPETIVA 
Mário Monteiro Benjamim 

 AÇAFA On Line, nº 12 (2017-2018)           Associação de Estudos do Alto Tejo           www.altotejo.org 257 

Esta análise vem corroborar a afirmação de um modelo de atuação padronizado em 
sítios arqueológicos musealizados, modelo que sendo similar nos casos de estudo, é 
racionalizado e simplificado na área de estudo, e que resulta da necessidade de se 
encontrar soluções equilibradas e compatíveis com uma realidade própria e vinculadora 
do carácter deste lugar. Modelo que permite assinalar um conjunto de fatores, passíveis 
de serem aplicados em novas propostas de projeto, nas quais se destacam: 

• As condicionantes físicas e funcionais que definem e estruturam o lugar 
morfologicamente; 

• A contribuição do programa pelo qual se define o processo de gestão do sítio 
arqueológico; 

• Os conteúdos funcionais: quer sejam museológicos, informativos, ou de carácter 
de lazer e educativo; 

• A articulação com o vestígio arqueológico: proximidade, visibilidade, 
envolvimento e sobreposição; 

• A relação com a paisagem envolvente e de grande alcance;  

• A acentuação do carácter formativo dos percursos; 

• Os conceitos reabilitação, valorização e reversibilidade. 

A intervenção no sítio arqueológico pode constituir desta forma uma oportunidade de 
restaurar uma visão holística entre o lugar (estrutura arqueológica) e as relações 
envolventes (naturais e culturais). 

Uma janela de oportunidade que no caso do Vale do Tejo se monumentaliza pela vasta 
herança cultural testemunhada por centenas de sítios arqueológicos, e que pode permitir 
segundo a nossa leitura, reinterpretar através de um conjunto de ações o corredor fluvial 
entre a barragem de Cedilho e a foz do Rio Ocreza. 

A polarização de novas intervenções, com o apoio das estruturas de retaguarda 
existentes no Vale do Tejo, como o centro de interpretação de Arte Rupestre (caído no 
amorfismo) ou dos diversos núcleos e sítios arqueológicos musealizados, que 
interligados em rede poderiam sustentar um modelo de organização cultural e 
patrimonial, único na região e no panorama nacional.  

Propostas de intervenção  

As propostas de projeto direcionam-se aos quatro núcleos mais representativos do 
complexo rupestre do vale do Tejo: S. Simão, Cachão do Boi, Cachão do Algarve e 
Gardete. 

Núcleos que se encontram inacessíveis devido à cota da albufeira ou ameaçados devido 
ao movimento das águas, derivado das constantes descargas de ambas as barragens: 
Cedilho e Fratel. 

Importa-nos encontrar respostas que recorram e decorram da interpretação cognitiva e 
emocional do lugar, da descodificação dos sinais de invariância e de transformação dos 
sítios da paisagem. 

A estratégia de abordagem é efetuada em três etapas, na primeira etapa clarifica-se o 
carácter do lugar, através da identificação da estrutura global da paisagem 
(MAGALHÃES, 2001). Estrutura que é entendida como um sistema constituído por 
vários subsistemas, a que correspondem à Estrutura Ecológica, Estrutura Cultural e a 
Estrutura Afetiva. 

Uma vez que os processos que dão caráter ao lugar forem determinados, serão 
utilizadas as quatro sequências definidas no conceito Eco-Revelatory Design (Thayer, 
2008), o que nos permite definir a área de atuação e as diferentes posições de trabalho 
dentro dessa área. 

A estratégia de abordagem adota em seguida os instrumentos formais da arquitetura, 
pelos quais pretende revelar e despertar os diversos sentidos, de acordo com a logica e 
a intenção do projeto para cada sitio arqueológico.   

As diversas etapas descritas, e a análise processual efetuada nas tipologias 
apresentadas, são determinantes no processo de conceção de novas propostas, quer 
sejam de índole interpretativa, representativa ou de carácter reconstrutivo. 

S. Simão 

O sítio arqueológico de S. Simão, situado junto à fronteira com Espanha, permite o 
acesso a um largo conjunto de painéis gravados, submergidos regularmente pela 
variação do caudal do rio, provocada pelas descargas controladas de Cedilho.  

Esta oscilação pontual dificulta o acesso aos painéis, o que propomos é melhorar o 
acesso através da colocação de plataformas de superfície amovíveis à tona de água. 
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Estas serão posicionadas estrategicamente de acordo com um circuito expositivo, em 
que o conteúdo museográfico e arqueológico será inscrito nas próprias plataformas. 
 

Imagem 15. S. Simão. Figura 8. Simulação de um possível 
acesso. 

Gardete  

O núcleo arqueológico do Gardete, localizado fora do limite da albufeira, é visitável. 

A proposta de introdução de um percurso interpretativo, junto à estação arqueológica de 
Gardete, que alargue o olhar, para além das gravuras rupestres, visa levantar questões 
de análise e de leitura sistemática do lugar, que se manifestam em forma de 
experiência, de ação e de subjetividade, e que se altera constantemente no campo 
percetivo de cada indivíduo através da sua própria leitura, por uma rede de 
mnemónicas, signos, imaginários e linguagens. 

Fazendo confluir diferentes momentos históricos, o contexto envolvente ao núcleo 
arqueológico  remete-nos para o entendimento do lugar e para as suas pré-existências, 
pré-históricas e atuais, nas quais se manifesta a intimidade que a arte rupestre mantem 
com a paisagem, e na qual culturalmente se expressa. 

O percurso é subdivido por temas, onde se dá o devido destaque às gravuras, mas 
também aos muros de sirga, à paisagem envolvente e à própria condicionante que é a 
barragem, uma das mais recentes formas perturbadoras dessa mesma envolvente.  

 

 
Figura 9. Proposta de percurso interpretativo, de aproximadamente 9km de extensão, representado a 
amarelo os caminhos a inserir 

Figura 10. Percurso interpretativo, pormenor do Muro de Sirga. 
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Cachão do Boi  

O Cachão do Boi junto ao apeadeiro do Fratel, primeiro núcleo a ser descoberto em 
1974, é onde se registaram as gravuras mais representativas do complexo. Núcleo que 
se encontra a cerca de 8 metros de profundidade, prevendo-se que esteja coberto por 2 
a 3 metros de sedimentos.   

Tirando partido do amplo espelho paralelizável de água que cobre a estação 
arqueológica do Cachão do Boi no Fratel, da perspetiva visual que se obtém da linha de 
ferro e do seu movimento deambulatório paralelo ao núcleo, propõem-se um conjunto de 
instalações sobre a superfície de água e próximo da linha de comboio.  

Obras que integram “dentro da ideia de memória do lugar, o que nos remete para a 
necessidade de conservação e reprodução de impressões sensoriais e imagens 
mentais. O significado vulgar de lembrança ou recordação faz-nos aceder à presença da 
coisa ausente o bastante para engrandecer a pessoa ou o povo que foi o seu autor; é 
uma evocação e um alerta.” (VandaNuno, 2015) 

No primeiro caso através da colocação na superfície de replicas dos painéis em Látex 
utlizados no levantamento das gravuras em 1974, em plano paralelo à sua localização. 
No segundo caso, pela instalação de um conjunto de paralelepípedos com a face 
superior inclinada, próximo da linha do comboio, do lado do rio, ao longo do troço que 
ladeia as gravuras rupestres.  

O comboio em movimento proporciona ao observador, do interior da carruagem, o 
visionamento duma série de fólios, em sequência, ou ao jeito dos filmes de animação, 
que nos remete para o universo das gravuras submersas. 

Cachão do Algarve 

Os painéis gravados do Cachão do Algarve situam-se numa ampla enseada, e 
encontram-se inacessíveis a cerca de 2 metros de profundidade.  Como elemento 
singular neste lugar, destaca-se uma antiga ensecadeira (parcialmente visível em 
períodos de caudal mais baixo) que canalizava água para uma azenha e que 
circunscreve a totalidade do núcleo.  

A possível redução do caudal do rio em períodos estivais, coordenada com visitas 
organizadas aos núcleos arqueológicos seria mais um processo de reconhecimento e de 
valorização deste vasto património, uma oportunidade de desenvolvimento económico 
para a região. A descida da cota de nível da albufeira, que estimamos em cerca de 2 
metros com este procedimento, seria insuficiente para aceder a alguns dos núcleos 

arqueológicos devido a elevada profundidade dos painéis, no entanto permitiria em 
outros locais o acesso temporário a alguns painéis e gravuras submersas. 

Tirar partido da pré-existência da ensecadeira do Cachão do Algarve, parece-nos uma 
oportunidade real de emergir sazonalmente um dos núcleos mais emblemáticos do 
complexo rupestre do Vale do Tejo. A sua reconstrução com alteração da cota de 
coroamento em cerca de 1 a 2 metros viabilizaria esta possibilidade. 

 

Figura 11. Instalação de superfície núcleo do Cachão do Boi – Fratel. 

  
   Figura 12. Instalação paralela à linha férrea (VandaNuno, 2015). 
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 Figura 13. Simulação de reconstrução da ensecadeira do Cachão do Algarve. 

A reintrodução de um processo construtivo vernacular, neste contexto, vem questionar a 
difusão do processo em outros sítios arqueológicos acessíveis, possibilitando desenhar 
no território uma rede de locais visitáveis em épocas de caudal reduzido, à semelhança 
da proposta proferida por Emanuel Anati após a visita efetuada em 1974:  

"Se o homem pré-histórico fez oferendas ao deus das águas para que o leito do rio 
subisse de nível, seria bom que, pelo menos uma vez por ano, a albufeira da barragem 
pudesse descer - permitindo que nas suas margens se realizasse um autêntico festival 
de cultura, que ali atrairia, sem dúvida, todos os grandes arqueólogos e historiadores do 
mundo" (Caires, 1974, p.32). 
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Introdução 

Nestes últimos anos têm-se instalado, por todo o país, muitas unidades de produção de 
cogumelos de cultura em estufa, tendo na sua maioria por base a exploração de um 
conjunto de variedades das espécies Pleurotus ostreatus e Lentinus edodes.  

No decurso do acompanhamento técnico do processo produtivo desenvolvido em meio 
condicionado, tomou-se conhecimento da ocorrência de alguns problemas graves de 
saúde, durante o período de colheita dos cogumelos, em resultado da exposição dos 
trabalhadores aos esporos em suspensão no ar. 

Um cogumelo maduro destas duas espécies, assim como de tantas outras cultivadas ou 
silvestres, para garantia da sua reprodução sexuada, produz milhões de esporos nas 
células da superfície das lâminas situadas na parte inferior do chapéu. Os esporos são 
libertados no ar e disseminados a grandes distâncias na procura de condições favoráveis 
para o seu desenvolvimento e geração de um novo ser.  

Na natureza, os esporóforos estão dispersos em ambiente aberto e, a maioria, 
implantados ao nível do solo; já nas estufas, sobrepõe-se uma grande quantidade de 
substrato (Figuras 1 e 2) em espaços de pequenas dimensões e com muitas barreiras 
físicas. 

É normal, em áreas muito reduzidas e em dias consecutivos, proceder-se à apanha de 
dezenas de quilogramas e milhares de cogumelos. Nas estufas, quando se protela a 
colheita e a maturação se arrasta, deparamo-nos muitas vezes com nuvens de esporos  

no ar e grandes quantidades de esporos acumulados nos substratos de cultura (Figura 
3), no material de suporte e no chão. 

Na natureza, ocorrendo o desenvolvimento dos cogumelos predominantemente à 
superfície ou em raízes, troncos e ramos definhados ou caídos no chão, a deposição e 
acumulação directa dos esporos na terra é maior que nas estufas (Figura 4); também o 

vento e o grande volume da atmosfera contribuem para a diluição da concentração de 
esporos no ar. Já nas estufas, durante o período de frutificação, sem arejamento ou na 
presença de apenas ventilação natural, a quantidade de esporos em suspensão pode, 
com frequência, manter-se elevada, o suficiente para afectar gravemente a saúde 
daqueles que permanecem no interior das instalações sem qualquer protecção das vias 
respiratórias. 

  

Figura 3. Esporos acumulados num tronco.   Figura 4. Esporos depositados na terra. 

 

No nosso país, não é muito comum ouvir-se falar sobre este assunto. Chega-se ao ponto 
de uma mulher, sentindo-se sistematicamente doente, durante um período de colheita de 
cogumelos dentro de uma estufa, depois de ter feito uma radiografia ao tórax para 
despiste de patologia respiratória, ter sido aconselhada pelo médico assistente a deixar 
de fumar, quando esta nem sequer fumava.  

  

 Figura 1. Toros dispostos em pilha.  Figura 2. Sacos de palha sobrepostos. 
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Neste caso ninguém equacionou que a responsabilidade fosse dos cogumelos. Só 
quando a mulher se apercebeu de que se sentia mal cada vez que ia à estufa e 
melhorava quando estava alguns dias sem ir, é que se descobriu a origem do problema. 

A divulgação de episódios, por quais alguns dolorosamente passaram, serve de alerta 
para quem tem ligação a estes meios e produtos sobre a possibilidade do 
desenvolvimento de doenças respiratórias. Com esta informação as pessoas poder-se-
ão acautelar ou, na presença de um primeiro sintoma, estarão em melhores condições 
para tomarem consciência da causa e impedir consequências futuras. 

1. Produção de esporos. Avaliação prática da quantidade e tamanho 

Como forma de comprovar a possibilidade de um cogumelo poder produzir uma imensa 
quantidade de esporos, apanharam-se alguns exemplares das duas espécies, uns no 
início da maturação e outros em plena maturação. Os chapéus, depois de retirados do 
pé com uma faca, foram colocados com as lâminas para baixo sobre uma folha de papel 
de cor castanha. 

Ao fim de 36 horas, sob um píleo de Lentinus edodes totalmente aberto e com cerca de 
9 cm de diâmetro, o papel encontrava-se completamente branco (Figura 5), coberto de 
esporos amontoados e consolidados numa pasta agarrada à superfície (Figura 6). Os 
esporos libertados, depois de raspados (Figura 7) e juntos, pesaram 160 mg e formaram 
um montículo bem visível, mais ou menos com as seguintes dimensões: 25 mm de 
diâmetro por 6 mm de altura (Figura 8). 

Nas mesmas condições, um píleo de Pleurotus ostreatus em forma de rim, com lâminas 
próximas dos 6 cm de raio, deixou a superfície do papel em idêntico estado (Figura 9). 
Aqui foram observados 90 mg de esporos que, juntos, originaram um volume (Figura 10) 
com a dimensão próxima de uma moeda de 10 cêntimos. 

  
Figura 9. Chapéu e esporada de P. ostreatus.   Figura 10. Aspecto dos esporos juntos. 

 

Já, quando os cogumelos foram colhidos mais precocemente, numa fase próxima da 
maturidade, a libertação de esporos foi residual. Decorridas 36 horas da apanha dos 
cogumelos, período suficiente para se desencadear e desenrolar a maturação do 
himenóforo, o depósito de esporos no papel, em ambas as espécies, cingiu-se a uns 
vestígios dispersos sem que se deixasse de ver a superfície do papel onde foram 
colocados (Figura 11), sendo que no caso do Pleurotus ostreatus ainda se observaram 
marcas das extremidades de algumas lâminas (Figura 12). 

  

Figura 5. Chapéu e esporada de L. edodes. Figura 6. Depósito de esporos em pasta. 

  

 Figura 7. Esporos raspados do papel.   Figura 8. Aspecto dos esporos juntos. 
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Figura 11. Chapéu e esporada de L. edodes.    Figura 12. Esporada de P. ostreatus. 

Através desta experiência, foi possível ainda averiguar, de forma indireta, a pequenez e 
a leveza dos esporos: 

- Aquando da diluição dos esporos recolhidos de cada um dos cogumelos num 
copo de água, esta ficou completamente turva (Figura 13), como se de leite de cal se 
tratasse; 

- Mesmo colocados em ambiente fechado, quando o chapéu do cogumelo não 
assentou na totalidade, bastou uma pequena nesga de espaço livre para que se desse a 
disseminação de esporos além do limite da margem do chapéu (Figura 14). 

  
  Figura 13. Água turva pelos esporos.    Figura 14. Esporos dispersos no papel. 

2. Testemunhos recolhidos 

São apresentados testemunhos de cinco pessoas que recentemente tiveram problemas 
de saúde, no decorrer do período da colheita de cogumelos produzidos em estufas 
sedeadas em três concelhos do distrito de Castelo Branco.  

Enquanto o primeiro e o segundo caso tiveram a ver exclusivamente com a apanha de 
Pleurotus ostreatus, os restantes casos em análise ocorreram na presença das duas 
espécies. 

Além de informação diversa relativa às condições ambientais em que se processava a 
colheita e às queixas apresentadas, também se incluem os dados disponibilizados sobre 
a evolução da situação clínica dos doentes sujeitos a tratamento. 

2.1. Caso de uma mulher com 27 anos 

Durante o período de colheita de cogumelos da espécie Pleurotus ostreatus produzidos 
em fardos de palha, numa estufa com deficiente ventilação, a doente iniciou queixas 
gerais sugestivas de síndrome gripal, nomeadamente mialgias generalizadas e calafrios. 
“O que sentia era muito estranho, era como se estivesse a chocar uma gripe”, referiu 
ela. 

A doente recorreu ao médico que associou a sintomatologia ao ambiente húmido da 
estufa. Entretanto foi medicada para uma alergia (comprimidos) mas o estado manteve-
se. 

Foi observada em consulta médica da especialidade de Alergologia e o estudo das 
alergias foi negativo para as substâncias estudadas, mas a exposição a um pedaço de 
cogumelo induziu sinais sugestivos de reação alérgica. 

A doente realizou uma radiografia ao tórax no hospital da área de residência, a qual 
evidenciou alterações sugestivas de patologia pulmonar, confidenciando que “os 
pulmões estavam de tal maneira afectados que o médico disse ter uns pulmões como se 
tivesse fumado a vida inteira”.  

O médico assistente sugeriu o afastamento da atividade laboral e prescreveu medicação 
oral e inalatória (em SOS se dispneia). Após instituição do tratamento e mediante 
afastamento total da estufa, manteve seguimento médico em ambulatório e realizou uma 
broncofibroscopia pulmonar que não revelou alterações sequelares. 

Durante o período de seguimento (4 meses) realizou vários exames complementares de 
diagnóstico (avaliações analíticas, provas de função respiratória, tomografia 
computorizada torácica e broncofibroscopia). 

Até hoje não voltou à estufa, não chega perto de cogumelos frescos, nem consome 
qualquer espécie. 



ESPOROS DE Pleurotus ostreatus e Lentinus edodes NO AR. PERIGO. NÃO RESPIRAR. 
José Luís Gravito Henriques e Moisés Alexandre dos Santos Henriques 

 AÇAFA On Line, nº 12 (2017-2018)           Associação de Estudos do Alto Tejo           www.altotejo.org 266 

“Nunca mais tive qualquer problema, a solução foi mesmo o afastamento. Pode não 
acontecer com todos mas o que me aconteceu, foi muito doloroso. Fazer outra 
broncoscopia seria terrível” salientou, sustentando que “o uso de mascara nas 
actividades desenvolvidas no interior da estufa ou instalações de frutificação, em 
particular durante a apanha dos cogumelos, será sempre um bom princípio”.  

Para final de conversa ainda sugeriu uma eventual relação genética com a ocorrência, 
advogando que “a avó não tolera qualquer cogumelo, mesmo os de lata”. 

2.2. Caso de um homem com 31 anos   

Sem associar à colheita de cogumelos Pleurotus ostreatus, logo no início do ano, 
quando tinha  cerca de uma dezena de sacos em produção e alguns a frutificar 
esporadicamente, começou a ter cefaleias. Depois, iniciou sintomas idênticos aos da 
gripe, nomeadamente episódios de febre, arrepios, cefaleias e tosse seca, a que não 
deu importância por associar as queixas ao tempo prolongado que passava a trabalhar 
no computador devido ao elevado número de encomendas que tinha para satisfazer, e 
ao consumo de tabaco.  

Em junho começou a apanhar os cogumelos das mangas com sensivelmente 300 kg de 
substrato, colocados num compartimento fechado com cerca de 25 m2 e sem ventilação. 
Nesse mês, as colheitas diárias variaram entre 5 a 30 kg de cogumelos. “A situação foi 
tal que o corredor apresentava uma camada de esporos e algumas pessoas, instaladas 
numa divisão ao lado, queixaram-se pois, frequentemente, passaram a tossir e a 
espirrar”, assinalou ele.  

Devido à exposição mais frequente e prolongada aos esporos, os sintomas persistiram e 
agravaram progressivamente até que se tornaram insuportáveis: tosse seca, intensa, 
mantida e incoercível de predomínio noturno com mialgias associadas; ortopneia e 
dispneia com interferência na qualidade do sono. Os sintomas (dispneia, tosse seca) 
surgiam mesmo com a exposição a 2-3 kits de cogumelos no carro, e o indivíduo referia 
já ter dificuldade em entrar no compartimento. 

No dia em que teve a maior crise colheu 30 kg de cogumelos, já todos com chapéu 
virado para cima e a esporularem. Teve um acesso de tosse incoercível,  pelo que 
recorreu ao médico. Apresentava sinais de dificuldade respiratória aguda e foi 
diagnosticada pneumonia adquirida na comunidade. Fez tratamento com 
broncodilatador inalado e teve alta para o domicílio medicado com antifúngico, 
antibiótico e anti-inflamatório. Registou melhoria das queixas 2-3 semanas depois. 

O indivíduo tinha antecedentes pessoais de diabetes mellitus e, negando alergia a 
quaisquer substâncias, recordou que “a operação de limpeza com água do 
compartimento que apresentava no chão um manto branco de esporos, feito com 
mascara, já não teve quaisquer reflexos”. 

Em sua opinião, para além de não achar conveniente e ser pouco saudável ter grande 
quantidade de cogumelos em compartimentos completamente fechados e muito menos 
interiores ou contíguos à casa de habitação, considerou ser essencial e importante: “a 
prática do arejamento antes da colheita; proceder à colheita dos carpóforos no início da 
maturação; o uso de máscara na operação da colheita; não se deixar arrastar no tempo 
qualquer situação respiratória aguda; e seguir desde o início a medicação 
recomendada”. 

2.3. Caso de um homem com 30 anos 

Fumador, sem antecedentes pessoais relevantes ou alergias conhecidas, refere, em 
cerca de 3 semanas, 3 episódios com 2-3 dias de duração caracterizados por febre, 
cefaleias, sudorese, arrepios de frio, náuseas, congestão nasal, rinorreia e tosse seca 
após um dia de colheita de cogumelos Pleurotus ostreatus e Lentinus edodes na maior 
parte. 

Refere ter bebido chá de mentol frio e inalado vapores de eucalipto sem alívio 
sintomático significativo. 

Reconhecida a associação entre as queixas e a apanha desprotegida de cogumelos, 
começou a usar máscara nesta tarefa com melhoria dos sintomas. “Pensei que poderia 
ser do tabaco e só depois, à 3ª. vez, após interromper o uso da máscara é que 
reconheci que era dos cogumelos”, revelou ele. 

Aponta também queixas ligeiras associadas a curtos períodos de colheita ou breves 
permanências sem a protecção da máscara, assinalando que “basta andar a colher 
durante uma hora ou andar esse tempo dentro da estufa fechada, que vem logo a 
tosse”. 

Questionado sobre a esporulação dos cogumelos deixados ficar até ao fim da 
frutificação no interior das instalações, constatou a formação de “nuvens de esporos, 
mais perceptíveis quando um feixe de luz incide e coincide com a libertação simultânea 
de esporos”, precisando que “a nuvem do Pleurotus é maior” e, nesta situação, “a 
ventilação ajuda mas não é suficiente”. 
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Entretanto rematou, “agora passados 3 anos, entrando quase sempre sem máscara, 
basta abrir a janela que já não noto sintomas; esporadicamente, sinto apenas alguma 
tosse ligeira”. 

2.4. Caso de uma mulher com 29 anos    

Sem antecedentes pessoais relevantes ou alergias conhecidas, refere início de 
problemas respiratórios (crises intensas de tosse seca com indução do reflexo de 
vómito) quando começou a apanhar cogumelos numa estufa. 

Recorreu ao médico assistente após um mês de evolução das queixas, tendo-lhe sido 
prescrito um antitússico em xarope. 

Refere melhoria das queixas tendo, concomitantemente, iniciado o uso de máscara com 
filtros P3 (para pequenas partículas) durante a colheita dos cogumelos; ainda assim, 
refere acessos de tosse esporádicos. Afirma que, com os cogumelos abertos, se não 
usar máscara, volta a ter os mesmos sintomas. 

2.5. Caso de um homem com 37 anos    

Com antecedentes familiares e pessoais de asma, sem alergias conhecidas, refere 
episódios, com alguns dias de duração, de tosse produtiva e dificuldade na expansão 
torácica após colheita de cogumelos em estufa sem utilização de proteção respiratória, 
mencionando que bastava “andar a colher ou entrar na estufa quando os cogumelos 
estão mais abertos”, para que quando saía ou mais à noite, “sentir os pulmões meio 
apertados, tendo muita expectoração”. 

Nunca fez medicação sintomática, apenas inalação de vapor de água. 

De início não fez a associação entre a apanha de cogumelos e os seus sintomas. “Não 
relacionava, mas depois verifiquei que era quando procedia à colheita e se viam nuvens 
de esporos”, afirmou, acrescentando que “a situação era idêntica com o Pleurotus 
ostreatus e o Lentinus edodes”.  

Quando aumentou a sua área de exploração de “meia dúzia” para 800 toros notou 
agravamento das queixas respiratórias, que deixou de ter assim que iniciou o uso de 
máscara durante as colheitas. 

Nas declarações lembra que “na maturação, quando as pilhas começam a produzir 
todas ao mesmo tempo, a libertação dos esporos em simultâneo é impressionante. 
Depois da colheita, varrido o chão, dá para observar o depósito desse fenómeno”. 

Quanto ao arejamento da estufa admitiu o funcionamento apenas com ventilação 
natural, sublinhando no entanto que, “quando havia maior circulação de ar notavam-se 
menos os efeitos e também a menor quantidade de esporos no ar”. 

3. Cuidados 

De acordo com a bibliografia, a dimensão dos esporos, de formas ovóides a elipsoides, 
varia entre 7,5-9,0 x 3,5-4,5 µm no Pleurotus ostreatus e entre 5,0-6,5 x 3,0-3,5 µm no 
Lentinus edodes.  

Os esporos destes fungos têm um tamanho tão diminuto (< 10 µm)  que lhes permite, 
através do ar, serem deslocados para longas distâncias. Além disso, podem permanecer 
em suspensão na atmosfera durante muito tempo e, com facilidade, penetrar no trato 
respiratório e atingir os alvéolos pulmonares. 

Os esporos, quando inalados, podem afectar a capacidade funcional do sistema 
respiratório e desencadear reacções alérgicas e infecções graves.  

Na época da colheita, a apanha diária nas estufas cifra-se correntemente em milhares de 
exemplares (Figuras 15 e 16). 

  
Figura 15. Produção de Pleurotus ostreatus.  Figura 16. Produção de Lentinus edodes. 

 

Como se pôde verificar, um só cogumelo destas duas espécies tem, na sua maturidade, 
potencial para produzir, no mínimo, cerca de 100 mg de esporos (Figura 17); com 
facilidade, numa apanha diária de 40 kg de cogumelos em plena maturação, serão 
possivelmente libertados na estufa mais de 100 g de esporos por dia. 
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Neste período, a concentração de esporos no ar aumenta drasticamente, pelo que há 
necessidade de criar condições ou usar meios para minimizar a sua produção e impedir 
a sua inalação. Para o efeito enunciam-se algumas recomendações: 

- Fazer a colheita dos cogumelos, próximo do início da maturação dos esporos. 

- Não promover a frutificação de cogumelos em ambientes fechados, muito menos dentro 
de habitações. 

- Promover a ventilação natural e/ou forçada algumas horas antes e durante a colheita 
ou permanências prolongadas no interior das estufas para outros trabalhos. 

- Evitar exposições demoradas nas áreas de frutificação dos cogumelos. 

- Compartimentar o material em frutificação separado do substrato em incubação. 

- Proceder diariamente à limpeza das instalações durante o período de colheita. 

- Garantir a protecção das vias respiratórias durante o trabalho dentro da estufa, em 
particular na colheita, utilizando máscara com filtro de partículas com alta capacidade de 
retenção (Figura 18), que consiga reter até os esporos de menor tamanho. 

Ao mínimo sinal de afectação respiratória deve-se solicitar intervenção médica, 
comunicando, desde logo, o relacionamento próximo das suas actividades com o 
contacto ou apanha de cogumelos. 

 

  

Figura 17. Esporos de um só cogumelo. Figura 18. Máscara com filtros adequados. 

 

4. Discussão 

Apesar dos esporos isolados não serem visíveis à vista desarmada, na experiência feita 
deu para verificar a grande quantidade de esporos que, num curto espaço de tempo, um 
só cogumelo produz e liberta para o meio envolvente.  

O depósito produzido é bem visível quando se varre uma estufa após um dia de colheita 
ou, ausente a limpeza, na camada branca que cobre chão e bancadas, mas 
transpareceu também nas avaliações do volume e do peso dos esporos acumulados 
provenientes de apenas um esporóforo.  

A disseminação, para além da projecção da margem do chapéu, observada quando o 
cogumelo não assentou integralmente no papel, deixando em aberto um espaço 
mínimo, foi indicador da leveza e pequena dimensão dos esporos. 

A deslocação dos esporos pode não ser só imputada a uma ligeira movimentação de ar, 
pois o próprio cogumelo também possui mecanismos próprios que faz com que se 
soltem do himénio e espalhem, não sendo raro, em estufa, observar-se a produção e 
dispersão de pequenas nuvens de esporos, como resultado da sua libertação em 
simultâneo. 

O facto do tamanho dos esporos do Pleurotus ostreatus e do Lentinus edodes serem 
muito pequenos, não só facilita a sua deslocação, sendo a formação de uma nuvem 
inicial de grande visibilidade resultado disso, como também contribui para a sua 
manutenção em suspensão no ar durante muito tempo. Por outro lado, a sua dimensão 
reduzida dificulta a retenção por parte das defesas do sistema respiratório, levando à 
sua inalação e deposição em profundidade, advindo daí problemas consequentemente 
mais graves.  

De forma geral, os intervenientes, apesar de constatarem a presença de esporos no ar e 
no chão, não relacionaram o aparecimento dos primeiros sintomas à apanha dos 
cogumelos, sendo que, em particular, os fumadores os associaram ao tabaco. Só mais 
tarde, na sequência de algumas evidências e coincidências vieram a imputar a 
responsabilidade aos cogumelos, sustentando as queixas respiratórias e o seu 
agravamento em alturas de maturação avançada dos cogumelos e colheitas de maiores 
quantidades.  

Os testemunhos deixaram transparecer que, as questões de saúde foram efectivamente 
acentuadas quando a colheita se realizou em instalações fechadas.  
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A apanha precoce, numa fase de produção nula ou vestigial de esporos, a ventilação e o 
uso de máscara foram premissas consideradas, por todos, indispensáveis para a 
segurança das actividades desenvolvidas no interior das instalações com material em 
frutificação. 

A relação entre a exposição laboral a esporos de cogumelos e a patologia respiratória 
está bem estabelecida na literatura científica (Liu, 2015; Nordgren, 2016). Hayes e 
Rooney estudaram 191 trabalhadores que participavam no processo produtivo de 
cogumelos (cultivo/apanha/embalamento/expedição) e encontraram uma prevalência de 
pelo menos um sintoma respiratório em 67% dos sujeitos, sendo que 82% dos 
indivíduos com perfil sintomático compatível com doença respiratória eram 
apanhadores. 

5. Conclusões 

Numa estufa, os esporos produzidos e libertados pelos Pleurotus ostreatus e Lentinus 
edodes, com o objectivo primário da sua reprodução, são em número abismal e de uma 
dimensão tão reduzida, que permite a manutenção de uma quota-parte em suspensão 
no ar e a sua fácil inalação pelas pessoas desprotegidas, com graves consequências 
para a saúde ao nível do sistema respiratório.  

Para minimizar os riscos de quem procede à colheita de cogumelos, há que adoptar, por 
um lado medidas que dificultem a produção e manutenção dos esporos na estufa e, por 
outro, garantir a protecção das vias respiratórias. 

Assim, a apanha dos cogumelos deve ser antecipada ao início da maturação dos 
esporos (Pleurotus ostreatus - chapéu ainda com os bordos redondos virados para 
dentro; Lentinus edodes - chapéu com uma abertura limitada ao espaço que permita 
apenas introduzir um dedo e tocar nas lâminas); as instalações de frutificação devem 
estar limpas e, durante a colheita, sempre bem arejadas; e as entradas nas estufas, 
qualquer que seja o motivo, terão de se processar com recurso a máscara de protecção 
respiratória apropriada, capaz de reter nos filtros as partículas presentes no ar, inferiores 
à dimensão dos esporos.  

A remoção dos esporos depositados deve ser realizada com material de limpeza e 
superfícies humedecidas para impedir a sua entrada em suspensão e, alguma operação 
a seco, a ser feita, deverá processar-se utilizando um aspirador com filtros HEPA, que 
têm a capacidade de remover e reter as partículas em suspensão, do tamanho dos 
esporos. 

Os estudos demonstram claramente que, no processo produtivo dos cogumelos, os 
apanhadores são os trabalhadores que exercem a atividade laboral de maior risco.  

O facto de algumas destas pessoas revelarem posteriormente, no trabalho desenvolvido 
em estufa, alguma adaptação a um baixo grau de exposição directa, reavivando 
esporadicamente ligeiros sintomas e reacções pouco evidentes nos períodos em que o 
volume das apanhas é superior, não invalida a necessidade de utilização continuada da 
máscara, pois o desenvolvimento de doença crónica respiratória, sem se manifestar de 
início, pode vir a ocorrer após meses ou anos de actividade nestas condições. 

Apêndice 1 Ficha técnica do Pleurotus ostreatus 

 

Nome científico Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) P. Kumm.  

Nome vulgar Pleuroto, repolga, cogumelo ostra. 

Sapróbio - Consegue alimento essencialmente através da decomposição de matéria 
orgânica morta.  

Habitats - Frequente em troncos, sobre madeira morta sobretudo de folhosas e algumas 
plantas arbustivas. 

Forma de concha ou rim.  

Época - Outono, Inverno e Primavera. 
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Chapéu de 5-20 cm de diâmetro, de convexo a aplanado, deprimido lateralmente; 
cutícula lisa, glabra, separável, de cor castanho amarelado ou acinzentado, com tons 
violáceos; margem fina, encurvada de início, por vezes ondulada e lobada.  

Himénio constituído por lâminas apertadas, decorrentes, anastomosadas na base, de 
cor branca e depois creme. 

Pé ausente ou com um pé lateral muito curto, duro, esbranquiçado e tomentoso.  

Carne algo elástica, muito fibrosa no pé, de cor esbranquiçada.  

Odor agradável e sabor doce. 

Esporada branca. 

Tamanho e forma dos esporos - 7,5-9 x 3,5-4,5 µm, lisos e elípticos. 

Comestibilidade - Bom comestível, em particular os exemplares jovens. 

Observações Dado o seu carácter sapróbio e interesse gastronómico, esta espécie é 
muito utilizada em cultura. Fácil de identificar pela disposição aglomerada ou em 
prateleiras sobrepostas dos seus esporóforos em forma de concha e frequentemente 
sem pé. Pode-se confundir com o Pleurotus cornucopiae e com o Pleurotus 
pulmonarius, espécies comestíveis que apresentam uma cor mais clara. Já a variedade 
columbinus de Pleurotus ostreatus, que apresenta tons verdosos ou azulados até nas 
lâminas, a crescer em madeira de coníferas, deve ser rejeitada por terem sido 
observados alguns transtornos digestivos decorrentes do seu consumo.  

Apêndice 2  Ficha técnica do Lentinus edodes 

 

Nome científico Lentinus edodes Berk. 

Nome vulgar Shiitake, cogumelo japonês preto, cogumelo chinês, cogumelo preto. 
Sapróbio - Consegue alimento através da decomposição de matéria orgânica morta.  

Habitats - Na sua origem, nos troncos em decomposição de árvores de folha caduca, 
principalmente da família Fagaceae (carvalhos, castanheiros e faia). 

Forma de guarda chuva.  

Época - Outono, Inverno e Primavera. 

Chapéu de 5 a 20 cm de diâmetro, em forma de círculo ou rim, de início convexo e 
enrolado, completamente agarrado ao pé, a aplanado e deprimido no final; cutícula 
separável, quase na totalidade da carne, seca, aveludada no início, de cor castanho 
avermelhado, com escamas irregulares de cor branca, distribuídas de forma concêntrica 
e com alguma persistência apenas na periferia; margem encurvada, excedente, 
festonada com os restos do anel, ondulada e lobada no final, de cor mais clara. 

Himénio constituído por lâminas finas, estreitas, muito apertadas, desiguais, sinuadas, 
aderentes, de cor branca a bege, manchadas de castanho avermelhado com a idade. 

Pé curto, de 3 a 7 cm de comprimento por 5 a 15 mm de diâmetro, muito fibroso a 
coriáceo, de inserção central ou muitas vezes excêntrico, cilíndrico e atenuado ou 
alargado na base, com escamas castanhas em fundo branco, por todo o pé.  

Carne branca, carnuda, um pouco elástica, firme no chapéu e coriácea no pé, castanha 
sob a cutícula. Sabor agradável, ligeiramente ácido. 

Odor aromático, reforçado pela secagem. 

Esporada branca. 

Tamanho e forma dos esporos - 5-6,5 x 3-3,5 µm, ovóides a elipsóides oblongas. 

Comestibilidade - Excelente comestível, rejeitando-se a parte coriácea do pé, devendo 
ser consumido sempre bem cozinhado. 

Observações Além do interesse gastronómico, a espécie é muito apreciada pelas suas 
propriedades medicinais, sendo utilizada tanto em fresco como desidratada. Dado o seu 
carácter sapróbio é muito utilizada em cultura, tratando-se da segunda espécie mais 
cultivada no mundo.  
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Glossário 

Alergia - Hipersensibilidade a certos produtos. 

Bordo - Margem do chapéu. 

Broncofibroscopia - Exame aos brônquios. 

Calafrio - Tremor com sensação de frio. 

Cefaleia - Dor de cabeça.  

Dispneia - Dificuldade em respirar. 

Esporada - Conjunto de esporos libertado por um cogumelo. 

Esporo - Unidade reprodutiva dos fungos. 

Esporóforo - Estrutura onde os fungos superiores localizam os seus órgãos de 
reprodução, também vulgarmente denominada por carpóforo.  

Incoercível - Sem contenção. 

Manga - Pelicula de plástico onde se coloca o meio de produção dos cogumelos. 

Mialgia - Dor muscular. 

Ortopneia - Dificuldade respiratória na posição de deitado de costas. 

Patologia - Doença. 

Píleo - Chapéu do cogumelo. 

Rinorreia - Secreção pelo nariz. 

Substrato - Material com que se alimentam os fungos sapróbios. 

Sudorese - Libertação de suor, sudação. 

Tomografia - Processo de radiografia em série para observação de vários planos de um 
órgão ou região do corpo. 
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Introdução 

Durante a Primavera, raramente são referidos casos de intoxicação por ingestão de 
cogumelos silvestres. A diversidade de espécies e a produção são de uma forma geral 
menores que no Outono, o que alivia em grande parte os riscos e os acidentes desta 
natureza.  

Na Região Centro, há no entanto muitas povoações, situadas nas áreas mais quentes, a 
Sul, onde prevalecem povoamentos de azinheira e sobreiro e em que o consumo de 
cogumelos se baseia ou é exclusivo de uma espécie de desenvolvimento Primaveril - a 
Amanita ponderosa. Esta, apesar de no trabalho em curso, de recolha de nomes 
vulgares, registar denominações locais de: “abesó de Primavera, batata da terra, batata, 
cilarca, cogumelo, cor de rosa, criadilha, míscaro, míscaro branco, púcara da Quaresma, 
pucarinha, regota, reigota, reinota, renota, selerca, silarca, silerca, siricaia, tabareiro, 
tertulho, tortulho, tubara, tubareiro e turva da terra”, daqui para frente, será referida 
apenas pela designação de tortulho, nome porque é mais vulgarmente conhecida na 
Beira Interior. 

Os tortulhos apanhados são consumidos maioritariamente em fresco, embora já haja 
quem os use congelados ao longo do ano, guardando-os para o efeito, previamente 
cozinhados ou não, em arcas congeladoras. 

O ano de 2013 teve condições, particularmente as climáticas, muito favoráveis para a 
produção de Amanita ponderosa, de tal maneira que apanhadores experimentados, 
sexagenários ou de mais idade, não se lembram em toda a sua vida, de um ano onde 
tenha havido tantos tortulhos. 

Este ano foram apanhadas, por pessoas locais e vindas das mais diversas origens, 
muitas centenas de toneladas de tortulhos. No entanto o período de produção, nalguns 
locais, foi fora do normal, iniciando-se precocemente em finais de Janeiro e terminando 
relativamente cedo, antes da última semana de Abril.  

Para além das quantidades exageradas colectadas, também a desregulação temporal 
permitiu que as pessoas fossem mais confrontadas no campo com espécies 
semelhantes, habitualmente menos frequentes mas mais presentes este ano. Nestas 
circunstâncias, os apanhadores pouco conhecedores que procuram tortulhos, sobretudo 
num período em que já persistem poucos exemplares no campo, ficam mais sujeitos a 
apanhar, de forma descuidada, espécies não comestíveis. 

Já há algum tempo, tinham sido recolhidos relatos de dois casos de intoxicação por 
ingestão de cogumelos de Primavera, sem consequências fatais, ocorridos numa 
mesma aldeia, no ano de 1983. Dado o tempo decorrido e até porque num dos casos o 
apanhador já tinha falecido, não se evoluiu muito, no que se refere à identificação da 
espécie, apontando-se a responsabilidade das intoxicações para a Amanita verna, 
espécie mortal que, sem que seja frequente, tem a possibilidade de aparecer, neste 
período, nos habitats da Amanita ponderosa. 

Entretanto, esta Primavera, chegou ao conhecimento a ocorrência de mais dois casos 
de intoxicação no distrito de Castelo Branco. A proximidade dos acontecimentos permitiu 
o contacto pessoal com os colectores e com os consumidores que tiveram problemas de 
saúde com a ingestão dos cogumelos. No sentido de chegar à identificação da espécie 
responsável pelas intoxicações, desenvolveu-se de imediato um trabalho exploratório, 
com particular incidência na recolha das características dos cogumelos em questão. As 
descrições feitas pelos intervenientes, algumas pormenorizadas e ainda bem presentes 
na memória, tiveram sempre por base uma relação de comparação com a morfologia da 
Amanita ponderosa, espécie que supostamente estaria a ser apanhada.  
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1. Características gerais e aspectos relativos à apanha da Amanita 
ponderosa  

A Amanita ponderosa é uma espécie de fungo micorrízico que estabelece uma 
associação simbiótica com as raízes de sobreiro, azinheira e esteva, podendo, na 
Região, as suas frutificações aparecerem no período de Janeiro a Maio. 

  
         Figura 1. Amanita ponderosa.      Figura 2. Ovo. 

  
        Figura 3. Anel fugaz.          Figura 4.Pé cavernoso. 

 

O tortulho apresenta um véu universal que, numa fase inicial o envolve completamente 
como uma casca de ovo e se vai rompendo ao longo do desenvolvimento do carpóforo, 
ficando habitualmente na forma de algumas placas esfarrapadas e agarradas por cima 
do chapéu e o resto fixo à base do pé, constituindo uma membrana persistente em 
forma de saco, a que se denomina volva.  

O anel é fugaz, ficando no final da abertura do chapéu apenas alguns vestígios no pé, 
pouco ou nada perceptíveis e dissipados pelo tempo. 

O pé inicialmente cheio torna-se cavernoso no final.  

A cor da carne é branca mas com a exposição ao ar e ao sol ou sujeita a corte, adquire 
tons rosados e, no final, evolui para castanho. No entanto, no início e em períodos 
chuvosos, a alteração da cor branca não é muitas vezes imediata nem perceptível no 
momento. Nestas alturas, a prática de manusear e obsevar as diferentes espécies e o 
conhecimento da textura, do cheiro a terra, da configuração do carpóforo da Amanita 
ponderosa, nas diferentes fases do desenvolvimento - no fundo, o reconhecimento das 
características particulares do tortulho, é decisivo para a sua correcta identificação. 

Os tortulhos são apanhados desde que apareçam vestígios da sua presença à 
superfície da terra até à abertura completa do chapéu, sendo que em períodos mais 
frescos são extraídos praticamente todos em ovo. 

O carpóforo está sempre mais ou menos enterrado, pelo que a apanha se faz com 
recurso a objectos metálicos cortantes, com que se rasga e desvia a terra circundante 
até próximo da base do pé. Os exemplares ficam assim a descoberto na cova, o que 
permite proceder à sua extracção completa, sem os danificar. 

 
                                       Figura 5.Tons rosados. 

As intoxicações que se relatam ocorreram com pessoas que procuravam tortulhos. Os 
cogumelos que apanharam partilhavam o habitat da Amanita ponderosa e parte do seu 
desenvolvimento desenrolava-se debaixo da terra, formando uma elevação no terreno 
durante o seu crescimento para a superfície. 

2. Reflexões sobre a produção da Amanita ponderosa, na campanha 
de 2013 
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Os problemas derivaram do consumo de uma mistura ou não de espécies de cogumelos 
de cor branca, tendo os apanhadores confundido a Amanita ponderosa com outra 
espécie não comestível. 

Na Região, as espécies brancas do género Amanita são pouco frequentes e 
normalmente não se misturam, nem aparecem nas imediações das mesmas árvores 
onde se apanha a Amanita ponderosa. No entanto, em 2013, houve uma produção 
extraordinária de Amanita ponderosa e também condições para um aparecimento em 
maior quantidade de outras espécies no mesmo período e habitat. Há também a referir o 
terminar abrupto da produção de tortulhos, antes do final de Abril, numa altura em que 
normalmente estes ainda se encontram e há procura.  

Dada a extrema secura ocorrida no ano transacto, os micélios tiveram de se refugiar, de 
forma latente, mais em profundidade. A evolução dos carpóforos, nas espécies com 
parte do desenvolvimento debaixo da terra, deu-se mais longe da superfície, o que deu 
origem a elevações maiores e mais semelhantes às da Amanita ponderosa; por outro 
lado os cogumelos apresentavam-se, no geral, com mais terra agarrada ao pé e ao 
chapéu. 

Com a apanha directa dos tortulhos, para sacos de plástico, a terra com o movimento e 
o contacto, desprende-se e escurece os vários exemplares. Os cogumelos, quando 
retirados do saco apresentam-se muitas vezes todos conspurcados de castanho, com 
aparências a Amanita ponderosa, mesmo que o não sejam. Nestas circunstâncias é de 
facto muito difícil, numa observação sumária, dar conta da existência de cogumelos 
tóxicos, mais se estes não conservarem a base do pé.  

Refere-se que este ano, numa das identificações de cogumelos da espécie Amanita 
ponderosa, solicitada nos Serviços Agrícolas, foi identificado, misturado num saco, a 
custo de observação muito pormenorizada, um exemplar de uma espécie branca não 
comestível. 

As prospecções mais tardias, feitas por pessoas menos esclarecidas e ao fim de grande 
tempo de procura sem grande sucesso, podem também ter induzido à apanha, no todo 
ou em parte, de espécies tóxicas do género Amanita com algumas semelhanças com o 
tortulho.  

3. Relatos e relatórios clínicos das intoxicações  

Foram recolhidos testemunhos de 7 pessoas, envolvidas em 4 casos de intoxicação 
ocorridos na Primavera, tendo como factor comum a ingestão de cogumelos apanhados 
como sendo pressupostamente da espécie Amanita ponderosa. 

Quando ocorrem intoxicações, ainda que não se averigúem de forma aprofundada as 
características dos cogumelos ingeridos, mesmo que existam amostras disponíveis, a 
culpa é sistematicamente atribuída ao Amanita phalloides e, na Primavera, raras vezes, 
ao Amanita verna.  

Ao longo de mais de uma década, não há lembrança de observar Amanita phalloides, 
durante a Primavera, nas áreas de apanha de Amanita ponderosa e por sua vez a 
Amanita verna é pouco frequente. Além disso, não é fácil confundir estas duas espécies 
com os tortulhos.  

Para esclarecimento dos acontecimentos e fazendo uso das informações prestadas 
pelos apanhadores e pelas cozinheiras, determinou-se como objectivo principal deste 
trabalho, chegar à identificação, com alguma segurança, da ou das espécies 
responsáveis pelas intoxicações. 

Para o efeito, as questões foram formuladas com vista à determinação dos locais onde 
foram apanhados os cogumelos e das suas características macroscópicas em fresco e 
depois de cozinhados.  

Não menos importante, foram recolhidas outras informações, nomeadamente sobre o 
enquadramento da apanha e do consumo, as queixas apresentadas e a evolução da 
situação clínica. 

Apresentam-se ainda interpretações dos relatórios clínicos disponibilizados por 3 das 
pessoas envolvidas, permitindo assim obter uma visão da evolução clínica e analítica 
dos doentes sujeitos a tratamento.  

3.1. Caso I. Ocorrido no final de Abril de 1983, numa freguesia do concelho de 
Castelo Branco, envolvendo pai de 70 anos, filha de 47 anos e genro de 52 anos de 
idade na altura, relatado pela mulher 

A mulher vivia noutra freguesia, mas vinha a casa do pai aos fins de semana. 

Num desses dias, a madrasta, a quem chamava tia, arranjou para o almoço, os tortulhos 
que o pai apanhou.  

Ela nunca gostou de tortulhos e sempre teve medo. No tempo deles, quando ia à praça 
e o marido recomendava para os trazer, caso os houvesse, “não os comprava e dizia 
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sempre que não havia”. Desta vez, como foi o pai que os apanhou e “os alhos ficaram 
brancos”, comeu com o seu marido. A tia não comeu, pois não gostou do molho que 
eles deitaram.  

 “Eu e o meu marido só comemos uma colher, já o meu pai comeu normalmente”, 
afirmava a mulher. 

Após o almoço, passaram a tarde bem e jantaram normalmente, sem que essa refeição 
incluísse cogumelos. Deitaram-se e, por volta da 1 da manhã, o marido sentiu-se mal, 
afirmando este: “eu não estou bem, estou enjoado, estou com vontade de vomitar” e de 
imediato vomitou. A partir daí, os 3 começaram a ficar enjoados, agoniados, com 
diarreia e a vomitarem. “Foi uma reacção ao mesmo tempo”, disse a mulher.  

Levantaram-se e vendo que aquilo não passava, às 4 horas da manhã, foram para o 
hospital. À chegada ao hospital, ela já não via bem, pois “cambaleava e caminhava aos 
zig-zags, meio tonta”. Estiveram para ser transferidos para Coimbra. 

Ela e o pai estiveram 3 dias internados a soro e, por sua vez, o marido, que teve mais 
complicações, esteve 4 dias. O pai foi o que reagiu melhor, visto que “tinha uma boa 
construção, era muito forte”; entretanto, ela chegou a estar com a pulsação muito 
fraquinha, declarando que “chegaram a estar 4 ou 5 médicos à minha volta, para ver a 
pulsação” e que todos os dias lhe faziam análises. 

Quando teve alta hospitalar, regressou a casa mas ainda vinha muito debilitada e com 
pouca reacção, uma vez que não tinha forças para limpar o chão ou para colocar uma 
panela ao lume.  

Veio a dieta. “Não podia comer carnes gordurosas; comia apenas batata cozida, 
verduras, carne de frango e peru”, mencionava ela. 

Ainda acrescentou que a tia, depois do acontecido, referiu que o molho tinha ficado 
meloso e gelatinoso, pelo que não tinha gostado do resultado daquilo e, na altura, 
chegou a dizer: “logo vi que não estavam como seria normal. O molho não estava bem, 
era pegajoso, por isso não os comi”.  

“Nunca mais comi disso”, referindo-se ela, aos cogumelos. Certo é que, nunca mais 
comeu cogumelos, nem mesmo os das latas. 

Por fim, a mulher rematou com a seguinte afirmação: “os alhos não certificam o veneno 
dos tortulhos. Essa é uma balela, do tempo da minha avó”.  

3.2. Caso II. Ocorrido a 6 de Maio de 1983 com um casal, numa freguesia do 
concelho de Castelo Branco, envolvendo um homem de 39 anos e uma mulher de 
42 anos de idade na altura, relatado por ambos 

Este caso ocorreu uma semana após a ocorrência relatada anteriormente e na mesma 
freguesia. 

Um indivíduo passou de manhã com “uma cesta deles e disse que em tal sítio havia lá 
muitos; que durante a tarde ia lá com ele apanhá-los”. Não aparecendo como o 
combinado, o homem decidiu ir sozinho ao local indicado e apanhou “nas abas de 
sobreiros, em terreno livre, um saco de míscaros brancos, uns fechados e outros 
abertos”, afirmando que “o mal deve ter sido dos abertos”.  

Não conhecia os cogumelos pelo que foi ao café e deu-os “a ver a 3 ou 4 pessoas”. 
Houve um homem que disse para não os comer porque eram venenosos, mas “os 
outros disseram que eram bons”. 

Por seu lado, a mulher disse que não os arranjava porque não os conhecia, contudo, na 
manhã seguinte, chamou uma pessoa que os conhecia e que afirmou: “pode-os comer à 
vontade, porque eles são todos bons”.  

Os cogumelos estiveram num saco de plástico até ao meio dia do dia seguinte, pois só à 
1 hora da tarde do dia 7 de Maio foram cozinhados simples (sem acompanhamento) e 
com alho. “Dentes inteiros e eles ficaram branquinhos”, referia a mulher.  

Os cogumelos foram comidos ao almoço e, de novo, ao jantar, sendo que ao jantar 
estavam também presentes a filha, que não comeu, e o filho de 12 anos que comeu 
qualquer coisa, mas pouco, sem que depois apresentasse quaisquer sintomas. 

O homem depois do jantar ainda foi ao cinema.  

Por volta das 10 horas da noite, uma amiga da mulher, sabendo que ela tinha comido 
cogumelos, telefonou-lhe preocupada, a procurar saber se estava bem; ao que ela 
respondeu: “parece que já estou a sentir água na boca”. A que se seguiu um reparo da 
amiga: “depois do que aconteceu na semana passada, ainda comia cogumelos”. 

Às 3 horas da manhã, a mulher começou por ter uma dor atrás do pescoço e vontade de 
vomitar. Acabando por vomitar, bebeu de seguida água das pedras. Ficou mais calma, 
pensando que aquilo seria só do estômago. Deitou-se mas já não conseguiu dormir, por 
sentir muita vontade de urinar, acabando por fazê-lo várias vezes. Voltou a vomitar de 
manhã, mas desta feita, de forma continuada. 
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Por seu lado, o homem começou a vomitar por volta das 6 horas. 

Ambos tiveram diarreia durante a noite. 

De manhã, foram de táxi para o hospital, onde permaneceram a soro durante o dia. 
Depois foram enviados para casa com medicação para cumprir.  

A mulher deixou de urinar após a toma dos comprimidos. Entretanto estiveram 2 dias em 
casa, mal dispostos, sem vontade de comer e sem fazê-lo, com securas e a barriga a 
crescer. No homem o aumento do volume abdominal foi tanto que afirmava: “a inchar, 
que até os botões da camisa saltavam”.  

Voltaram ao hospital. Já os dois iam muito inchados, embora o marido nunca tivesse 
deixado de urinar. 

No hospital registou-se muita agitação, sendo encaminhados para Coimbra, pouco 
depois da entrada. Na partida, recordava ela, os médicos fizeram para o taxista o 
seguinte comentário, transmitido posteriormente aos pacientes: “concerteza vão, mas 
voltar, se calhar já não voltam”.  

Durante a viagem continuaram a vomitar “água verde, líquidos, pois não tinham nada no 
estômago”, dizia a mulher.  

À chegada a Coimbra, às 3 horas da manhã, do dia 10, havia macas à espera no 
exterior. A mulher tinha a boca muito seca, “os lábios pareciam pedra” e ainda teve 
perda de memória, mas muito instantânea. 

Às 8 da manhã seguiram para a hemodiálise, tratamento esse, feito várias vezes nos 
dias seguintes.  

O marido esteve hospitalizado 15 dias e ela 32 dias, com os valores de creatinina muito 
elevados. Diariamente faziam análises. A mulher recordava que “a creatinina todos os 
dias ia baixando um bocadinho até chegar a menos de 4. Se ficasse nesse nível, tinha 
de fazer hemodiálise para sempre”. No final, ela saiu “com 1 vírgula qualquer coisa de 
creatinina”. 

Estiveram 12 dias a soro, sem comer nada. Só ao fim desse período começaram a 
ingerir alguma coisa: “iogurte e sumos de fruta”. 

Entretanto, a mulher ainda apanhou um valente susto, ao dar com um médico, que 
pensava que se encontrava a dormir quando de facto ela estava acordada e a ouvir, a 
sussurrar para outro: “esta é a mulher do casal de Castelo Branco intoxicado com 

cogumelos. Está aqui há 6 dias, normalmente aguentam até 10-12 dias e depois vão-
se”.  

A mulher referiu ainda que o problema dela foi pior porque comeu mais, “pois ia 
provando o molho”. 

Por fim, o marido, relembrou os cogumelos: “eram branquinhos; copa pequena; pezinho 
curto, cheio de terra; a pele saia fininha, por cima; o pé não tinha carapuça”.  

Após a visualização de várias fotografias de cogumelos, ambos conseguiram identificar 
a espécie consumida. 

3.3. Caso III. Ocorrido a 7 de Abril de 2013 com um casal, numa freguesia do 
concelho de Idanha a Nova, envolvendo um homem de 74 anos e uma mulher de 
72 anos, relatado por ambos 

Os cogumelos foram apanhados pelo homem, debaixo da copa de azinheiras, a 7 de 
Abril de 2013, num sítio onde nunca anteriormente tinha ido nem apanhado tortulhos. 
Segundo ele: “nos locais onde normalmente costumava apanhar, naquela altura não os 
havia”.  

Eram só 5 cogumelos e estes encontravam-se já um pouco abertos, tendo sido 
colocados num saco de plástico sem serem limpos da terra.  

“Conheço-os mais ou menos. Não notei diferença”, declarou o homem.  

Já a esposa notou a diferença e, pressentindo que não eram bons, ainda deitou 2 fora, 
pelo que só comeram 3. Sentiu que eram mais brancos que os normais que “são mais 
castanhos”. Mesmo assim, arranjou-os com batatas aos cubos. Juntou alho mas só para 
temperar. Depois de cozinhados ainda observou que “ficaram mais moles que o normal”. 

Comeram os cogumelos ao almoço de dia 8 de Abril. Mais tarde, umas 5 horas depois, 
sentiram-se “embuchados (cheios) e cansados” pelo que foram descansar. À noite, 
fizeram uma refeição habitual e sem cogumelos.  

A partir das 10 horas da noite sentiram-se mal, tiveram diarreia e vómitos de forma 
continuada mas sem dores de barriga. “Deitaram tudo fora” e ao levantarem-se pela 
manhã, encontravam-se sem forças nenhumas. “O corpo da gente a vazar água por 
cima e por baixo, continuamente durante a noite e a manhã”, referia a mulher.  

Não tiveram reacção para telefonar. Foi um vizinho, numa vinda ao quintal, e após falar 
com o homem, que notou algo de estranho e resolveu telefonar ao filho do casal, para ir 
ver o que se passava. 
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Por volta do meio dia, “já sem forças”, foram abordados pelo filho. Imediatamente foram 
conduzidos de ambulância ao Centro de Saúde concelhio, onde foram postos a soro. 
Contudo, logo foram deslocados para o Hospital distrital, ficando aí internados e sujeitos 
a tratamento. 

Saíram ambos no mesmo dia (18 de Abril) do hospital e, após análises posteriores, no 
dia 15 de Maio, receberam indicação de que “já estava tudo bem”, não lhes tendo sido 
receitado mais medicamentos. 

A finalizar a conversa foram dadas mais algumas informações. 

A mulher disse que sentiram “uma confusão, tipo borracheira, e sem dormir nada”. 

O homem, relativamente aos cogumelos afirmou que: 

- “Foram apanhados na terra limpa, debaixo de azinheira. Havia mato fora da copa”. 

- “Foram comidos ao almoço, sem consumirem bebidas alcoólicas”.  

- “Eram brancos, com um bocadinho mais escuro por cima do chapéu; chapéu mais 
crespo; com o chapéu já feito, debaixo de montes de terra mais pequenos; o pé com 7-8 
cm, mais escuro por baixo”. 

- “Não os conhecia bem; não estava já fixado; há 2 anos que não apanhava”. 

- “Nunca mais vai apanhar tortulhos. Para mim terminaram”. 

De salientar que, confrontados com fotos de vários cogumelos de Primavera, ambos 
conseguiram identificar bem a espécie apanhada e consumida. 

3.3.1. Interpretação do relatório clínico do homem 

Homem de 74 anos de idade, caucasiano, com antecedentes pessoais de 
apendicectomia e colecistectomia, assintomático até dia 9 de Abril de 2013, data em que 
recorre ao Serviço de Urgência por apresentar quadro de vómitos biliares recorrentes e 
diarreia profusa durante a madrugada após ingestão de cogumelos silvestres 
apanhados por si. 

À entrada no Serviço de Urgência apresentava-se sem alteração do estado de 
consciência e com sinais vitais estáveis. Realizou avaliação analítica que revelou 
alteração da função hepática (aumento das enzimas hepáticas: aspartato 
aminotransferase (AST) -  106; alanina aminotransferase (ALT) – 99; lactato 
desidrogenase (LDH) – 582; bilirrubina total (BT) - 1,4; e alterações da coagulação: 
tempo de protrombina (TP) - 84%) e excluiu alteração da função renal (creatinina 0,9). 

O doente foi internado na Unidade de Cuidados Intensivos com o diagnóstico de 
hepatotoxicidade, após ingestão de cogumelos, tendo realizado tratamentos visando a 
diminuição da absorção gástrica dos produtos da digestão dos cogumelos (carvão 
ativado), a proteção de fígado face às toxinas (N-acetilcisteína e silimarina), a prevenção 
de infecção (Penicilina G), e o aumento da excreção das toxinas em circulação no 
organismo (soroterapia e diuréticos). Durante o internamento, verificou-se uma boa 
evolução clínica e analítica. Analiticamente, há a reportar valores máximos das enzimas 
hepáticas às 48h de evolução (AST 1380; ALT 2043; LDH 3780) e valor máximo de BT 
3,5 e mínimo de TP 78%. Como intercorrências, há a registar hipocaliémia (K+ 3) que foi 
corrigida. Dada a evolução favorável, foi transferido para o Serviço de Gastroenterologia 
a 14 de Abril, onde manteve evolução favorável, sem registo de intercorrências. 

À data de alta, verificou-se regressão significativa de todos os parâmetros com 
tendência para a normalização (AST 51; ALT 232; LDH 371; BT 1,7; TP 88%; K+ 4,7), 
encontrando-se o doente clinicamente melhorado, assintomático e a tolerar dieta 
hipolipídica. 

O doente teve alta hospitalar a 18 de Abril de 2013 com os diagnósticos de 
hepatotoxicidade após ingestão de cogumelos e hipocaliémia. Foi orientado para a 
consulta externa de Gastroenterologia para reavaliação, devendo fazer-se acompanhar 
de nova avaliação analítica. 

3.3.2. Interpretação do relatório clínico da mulher 

Mulher de 72 anos de idade, caucasiana, com antecedentes pessoais de excisão de 
quisto hepático em 2007, assintomática até dia 9 de Abril de 2013, data em que recorre 
ao Serviço de Urgência, por apresentar quadro de vómitos biliares recorrentes e diarreia 
profusa durante a madrugada após ingestão, no almoço da véspera, de cogumelos 
silvestres apanhados pelo marido. 

À entrada no Serviço de Urgência apresentava-se sem alteração do estado de 
consciência, com sinais vitais estáveis e mucosas coradas e ligeiramente desidratadas. 
Realizou avaliação analítica que revelou alteração da função hepática (aumento das 
enzimas hepáticas - AST 867; ALT 556; LDH 3386; BT 0,9 - e alterações da coagulação 
- TP 81%) e renal (aumento da creatinina - 1,6). 

A doente foi internada na Unidade de Cuidados Intensivos com o diagnóstico de 
hepatotoxicidade, após ingestão de cogumelos, tendo realizado tratamentos visando a 
diminuição da absorção gástrica dos produtos da digestão dos cogumelos (carvão 
ativado), a proteção de fígado face às toxinas (N-acetilcisteína e silimarina), a prevenção 
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de infeção (Penicilina G), e o aumento da excreção das toxinas em circulação no 
organismo (soroterapia e diuréticos). Durante o internamento verificou-se uma boa 
evolução clínica e analítica. Analiticamente há a reportar valores máximos das enzimas 
hepáticas às 48h de evolução (AST 6638; ALT 5709; LDH 29616) e valor máximo de BT 
4,8 e mínimo de TP 67%. Como intercorrências há a registar hipocaliémia (K+ 2,4) que 
foi corrigida. Dada a evolução favorável, foi posteriormente transferida para o Serviço de 
Gastroenterologia. 

À data de alta, verificou-se regressão significativa de todos os parâmetros com 
tendência para a normalização (AST 45; ALT 436; LDH 645; BT 2,2; TP 85%; creatinina 
0,8; K+ 4,8), encontrando-se a doente clinicamente melhorada, assintomática e a tolerar 
dieta hipolipídica. 

A doente teve alta hospitalar a 18 de Abril de 2013 com os diagnósticos de 
hepatotoxicidade por cogumelos (amatoxinas), insuficiência renal aguda pré-renal e 
hipocaliémia. Foi orientada para a consulta externa de Gastroenterologia para 
reavaliação, devendo fazer-se acompanhar de nova avaliação analítica. 

3.4. Caso IV. Ocorrido a 23 de Abril de 2013, numa freguesia do concelho de 
Castelo Branco, envolvendo homem de 47 anos, relatado pelo próprio  

Dia 23 de Abril, o seu pai apanhou os cogumelos e preparou-os com arroz, de que 
comeu parte ao jantar desse dia. 

O arroz de cogumelos sobrante foi comido ao jantar do dia seguinte, por ele e pela 
esposa. No entanto, a esposa comeu pouco “a receio, porque não gosta do sabor a 
poejo” e, em relação a ele, também não comeu uma fatia de queijo. 

Tendo ainda sobrado arroz, este foi o seu almoço dia 25 de Abril. 

Dia 25, ao jantar, sentiu-se farto e já comeu pouco. 

Como tinha passado uma semana na Austrália, pensou que seria da alimentação 
diferente e/ou da viagem, não lhe ocorrendo que tinha a ver com os cogumelos, já que 
desconhecia que os seus efeitos pudessem persistir tanto tempo. Por seu lado a esposa 
insistia que, quando fosse ao médico, dissesse que tinha comido cogumelos.  

Entretanto na noite de 25 para 26, estando de levanto e sem conseguir dormir toda a 
noite, vomitou 3 vezes e teve diarreia. 

Já no dia 26, mesmo continuando a sentir-se mal disposto, foi trabalhar. No dia seguinte 
entreteve-se nas actividades da quinta. Nos dias 28 e 29 voltou a vomitar e, embora 

sem dores e a urinar normalmente, começou a ganhar peso e a apresentar a barriga 
toda inchada.  

Durante a semana sentiu-se sempre mal disposto, enfartado, com dificuldades em 
comer e, nos últimos dias, já a registar dores ao dobrar-se. 

Dia 2 de Maio, persistindo os sintomas de inchaço, decidiu ir ao médico de clínica geral. 
Foi-lhe dada medicação “para o estômago e para os gases”. 

No dia seguinte foi a conduzir para Lisboa normalmente, ainda assim, sentindo-se muito 
cansado. Porém no regresso, teve de parar em Montargil para descansar, sendo já a 
esposa a conduzir o carro no resto da viagem. 

Nos dias 4 e 5 andou mal disposto, pesado, sempre a beber água e vomitou outra vez 
(dia 5 foi a uma festa e vomitou ao jantar), o que o levou a dirigir-se ao médico no dia 6, 
para fazer análises. Por volta das 16 horas,“sem forças no médico”, tirou sangue. Ao fim 
da tarde, pelas 19 horas, foi chamado de urgência para fazer novas análises e logo foi 
posto a soro. Às 23 horas, começou a fazer hemodiálise. “Tinha os rins parados, o 
fígado e o pâncreas apanhados”, a creatinina a 27,8 “quando tinha um histórico de 1,0 a 
1,1”, ureia alta e LDH alto. 

Fez hemodiálise 3 dias seguidos e no dia 10 de Maio.  

No dia 15, com hidratação e tratamentos, a creatinina tinha descido para 4,8; no dia 27, 
já estava a 2,0; e na semana seguinte, atingiu 1,6, deixando de fazer tratamentos. 

Entretanto ficou sujeito a acompanhamento por consulta semanal.  

No dia 20 de Junho, tinha os valores da creatinina a 1,5; “baixou uma décima numa 
semana” e, a partir daqui ficou com a indicação de manter a monitorização de seis em 
seis meses. 

Incluindo o pai na conversa. 

Desde criança que o pai apanhava tortulhos na sua aldeia, em áreas de esteva.  

Nesta quinta, em sobreiro, já há alguns anos que apanhava tortulhos normalmente 
noutra vertente. Em anos anteriores, nunca tinha apanhado dos bons, no sítio onde 
apanhou a maioria desta colheita.  

Os cogumelos, dos quais teve duvidas, estavam todos mais ou menos juntos, numa 
zona sem mato, circundantes à bordadura da copa, e foram apanhados para um saco 
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de plástico. Do quilograma, que disse ter apanhado, só tinha a certeza de que eram 
bons 2 ou 3 exemplares, encontrados noutro local.  

Depois de 2 horas sem apanhar nada e a pensar “mas eu não hei-de apanhar tortulhos”, 
quando encontrou, naquele local, uma série deles “deu para aproveitar quando estava 
em dúvida” e mesmo na dúvida apanhou-os, afirmando serem as “tentações do diabo”. 

Observou que os cogumelos “eram mais moles e mais brancos” e acabou por rejeitar 
alguns deles por apresentarem larvas; “o cogumelo era mais estreitinho, só quase pé” 
(nos cogumelos apanhados em ovo, o chapéu é muito incipiente); “o pé era mais 
delgado e alto, com cerca de 7-8cm de altura; a copa era pequena, o chapéu tinha 
cagulos, altinhos com borbulhas; era claro e tinha empolas; alguns tinham larvas; 
passou com a unha e ficava branco”.  

Desconfiou mas pôs alho e “ele não escureceu”. 

Perante a apresentação de várias fotos de cogumelos, o pai identificou a espécie 
apanhada, responsável pelo sucedido. Já o filho afirmou que, apesar de ter visto no 
local indicado alguns desses cogumelos “com o pé a apresentar uma espécie de veludo 
ou feltro, que não eram bons” e ter comentado esse facto com o pai, quando este lhe 
disse que tinha apanhado os cogumelos nessa zona, não tomou quaisquer previdências. 
Também, segundo a sua opinião, o seu problema teria supostamente a ver com o 
consumo em maior quantidade e mais tardio dos cogumelos. 

Posteriormente foi recolhida a informação de que as análises, entretanto feitas pelo pai 
e pela esposa, não revelaram nada de anormal. Lembra-se que, ambos comeram uma 
refeição com cogumelos e não apresentaram quaisquer sintomas de intoxicação. 

A 18 de Julho, também o valor da creatinina já tinha regredido e estabilizado em 1,1. 

3.4.1. Interpretação do relatório clínico 

Homem de 47 anos de idade, caucasiano, com antecedentes pessoais de hérnia 
inguinal operada aos 18 anos, assintomático até dia 25 de Abril de 2013, quando iniciou 
queixas de nauseas, vómitos e diarreia, referindo a ingestão de cogumelos, apanhados 
pelo pai, em duas refeições (no almoço desse dia e ao jantar do dia anterior). Por 
manutenção do quadro sintomático acompanhado de fraqueza muscular, recorreu ao 
médico assistente que solicitou avaliação analítica e referenciou posteriormente ao 
Serviço de Urgência. 

À entrada, apresentava-se consciente, orientado, colaborante e desidratado. Eupneico e 
hemodinamicamente estável. Auscultação cardio-pulmonar sem alterações e membros 
inferiores sem edemas. 

Analiticamente de relevo, há a referir alteração da função hepática (TGP 152; GGT 131; 
LDH 1929; Amilase 897; Lipase 1472), da função renal (Ureia 441; Creatinina 27,8) e de 
parâmetros de infecção (proteína C reactiva 22,8). Urina II e eletrocardiograma sem 
alterações. 

O doente foi internado no Serviço de Nefrologia com a hipótese diagnóstica de 
insuficiência renal aguda (poliúria + proteinúria tubular) secundária a intoxicação por 
ingestão de cogumelos (subespécie amanita); iniciou medidas de suporte e hemodiálise 
por cateter venoso central (3 sessões) com melhoria clínica e analítica progressiva. 

O doente, clinicamente melhorado, teve alta a 15 de Maio, com valor de creatinina de 4, 
tendo indicação para manter seguimento diário em hospital de dia.  

4. Testemunho de indivíduo que cozinhou a espécie responsável pelas 
intoxicações 

Sabendo do que tinha acontecido ao casal, a 7 de Abril de 2013, o homem apanhou os 
cogumelos, de que desconfiava, e cozinhou-os com alho, pois “queria ver o 
comportamento dos cogumelos não comestíveis e do alho, depois de cozinhados”. 

Seguiram-se as constatações, de que deu conta: 

- “Fritos com alho e azeite, ficaram impecáveis, todos intactos sem se desfazerem”. Mas 
sem que o alho escurecesse; 

- “Ficaram como os que se apanham para comer mas sem a carne escurecer, mesmo 
ao fim de 7 dias”; 

- “Os cogumelos quando estão por abrir são muito semelhantes aos bons. Branquinhos, 
mais brancos, chapéu não liso, esfarelado, com empolinhas por cima. O pé tem uma 
camada de pó agarrada por cima; ao mexer, os dedos ficam melados, farinhentos”.  

Confrontado com as fotos dos cogumelos que constam do poster “Cogumelos silvestres 
do concelho de Idanha a Nova”, o homem foi peremptório em apontar para a espécie 
Amanita boudieri.  
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Refere-se que, na elaboração daquele poster, a Amanita boudieri, apenas por ser uma 
espécie branca, passível de ser confundida com espécies mortais, como medida 
preventiva, foi então classificada como não comestível. 

5. Características observadas nos cogumelos tóxicos 

Nas conversas, com o tortulho em mente e como base de comparação, muitas foram as 
referências feitas às características dos cogumelos ingeridos, responsáveis pelas 
intoxicações. Os vários atributos e comentários registados, fundamentais para a 
identificação da espécie, foram desagregados tendo particularmente em atenção as 
várias partes constituintes do carpóforo: 

Chapéu 

Os cogumelos tinham a copa pequena e a pele saía fininha por cima; o chapéu era mais 
crespo; a copa era mais pequena; o chapéu tinha cagulos, altinhos com borbulhas e 
empolas; o chapéu não era liso. Tinha um aspecto esfarelado, com empolinhas por 
cima; no início apresentava-se com o chapéu já feito. 

 

                                      Figura 6. Chapéu crespo, com empolas. 

Pé 

O pé não tinha carapuça; o pezinho era curto e cheio de terra; o pé, com 7-8cm, era 
mais escuro por baixo; o pé era mais delgado e alto; o pé tinha uma camada de pó 
agarrada por cima; o pé apresentava uma espécie de veludo ou feltro; ao mexer o pé, os 
dedos ficam melados, farinhentos. 

  

 Figura 7. Pé sem carapuça e com terra.    Figura 8. Pé com veludo ou feltro. 

Carne 

A carne não mudava de cor. Passava-se com a unha e ficava branco; eram mais moles 
e alguns tinham larvas. Alguns cogumelos foram rejeitados por apresentarem larvas.  

Depois de cozinhados a carne libertou um molho pegajoso; ficaram mais moles que o 
normal; ficaram como os que se apanham para comer mas sem a carne escurecer, 
mesmo ao fim de 7 dias. 

 
                                               Figura 9. Carne branca e com larvas. 

Cor 

Tratou-se da apanha de um saco de míscaros brancos; eram mais brancos de que os 
normais, que são mais castanhos; eram mais brancos e mais claros; eram branquinhos, 
mais brancos que o tortulho; eram brancos com um bocadinho mais escuro por cima do 
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chapéu (esta referência tem a ver com o facto de, em períodos mais húmidos e ou em 
solos mais pesados, o chapéu apresentar alguma terra agarrada). 

 
                                          Figura 10. Brancos. Chapéu com terra. 

Tamanho do carpóforo 

Os cogumelos tinham 7 a 8cm de altura. 

Forma 

Os cogumelos quando estão por abrir são muito semelhantes aos bons; era mais 
estreitinho, só quase pé. 

 
                                  Figura 11. Estreito só quase pé. 

Tamanho dos montículos de terra 

Estavam debaixo de montes de terra mais pequenos.  

 
                                    Figura 12. Elevações pequenas. 

6. Discussão 

A análise da informação recolhida permitiu constatar vários factos e aspectos, no todo 
ou em parte comuns, aos casos relatados. 

6.1. Apanha e confecção 

No que se refere à apanha e confecção: 

- Os cogumelos foram apanhados na Primavera, nos meses de Abril e Maio, com maior 
incidência no final de Abril; 

- As intoxicações ocorreram na sequência do consumo de cogumelos, no pressuposto 
de estes serem Amanita ponderosa; 

- A apanha dos cogumelos deu-se em áreas adstritas a povoamentos de sobreiro ou 
azinheira: - nas abas de sobreiros; debaixo da copa de azinheiras; na bordadura da 
copa de sobreiros; 

- Os locais onde foram encontrados não apresentavam vegetação arbustiva: - em 
terreno livre; na terra limpa; numa zona sem mato;  

- Os cogumelos foram a apanhados e colocados num saco de plástico, sem serem 
limpos da terra; 

- Os apanhadores revelaram uma grande ou total falta de conhecimento das 
características particulares do Amanita ponderosa: - um não os conhecia e foi ao café 
mostrá-los a 3 ou 4 pessoas; outro conhecia-os mais ou menos mas já não tinha bem a 
certeza de como eram; e um outro estava em dúvida quanto aos cogumelos apanhados; 
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- Sem haver uma identificação garantida, os apanhadores arriscaram o seu consumo: - 
num caso alguém disse para não os comer porque eram venenosos mas como a maior 
parte das pessoas que consultou disse que eram bons, não ligou e levou-os para casa; 
outro já há 2 anos que não apanhava tortulhos e embora não tivesse a certeza de que 
eram bons, como não notou diferença, levou-os à esposa para os arranjar; e outro 
ainda, só tinha a certeza em 2 ou 3 exemplares, mas mesmo assim apanhou-os; 

- A maioria dos intervenientes na confecção manifestou algumas reticências em 
confeccionar os cogumelos e/ou procedeu à eliminação de alguns exemplares: - uma 
mulher disse que não os arranjava porque não os conhecia; outra notou diferença. Esta 
ultima, sentiu que eram mais brancos que os normais e pressentindo que não eram 
bons, ainda deitou 2 fora; um homem observou que eram mais moles e mais brancos 
tendo rejeitado alguns por apresentarem larvas; 

- Apesar da ausência de confiança nos cogumelos, mesmo assim prosseguiram com a 
sua confecção: - uma desconfiou, mas como, na manhã seguinte, chamou uma pessoa 
que os conhecia e lhe disse que eram todos bons e que os podia comer à vontade, 
arranjou-os simples, em refogado; outra mesmo notando diferenças, ainda assim 
arranjou-os com batatas aos cubos; e outro apesar de desconfiar preparou-os com 
arroz; 

- Em 3 dos 4 casos, as pessoas recorreram à observação do processo de alteração ou 
não da cor do alho quando cozinhado conjuntamente com os cogumelos para 
confirmação da sua comestibilidade. Em concreto, não se deu o escurecimento do alho: 
- num caso os alhos ficaram brancos; noutro a cozinheira meteu dentes inteiros de alho 
e estes ficaram branquinhos; noutro, posto o alho, este não escureceu; e por fim da 
experiência feita pelo indivíduo, resultou um cozinhado, sem que o alho escurecesse; 

- Já depois de confeccionados houve ainda, nalguns casos, indicações adicionais de 
que os cogumelos não seriam da espécie Amanita ponderosa. Mesmo assim os 
comeram ou deram a comer: - na primeira situação, a pessoa que os arranjou, observou 
algo de anormal. Por não ter gostado do molho meloso, gelatinoso que os cogumelos 
deitaram não os comeu. No entanto, não evitou que o marido, a enteada e o homem os 
ingerissem; noutro caso, a mulher sentiu que os cogumelos depois de cozinhados 
ficaram mais moles que o normal, mas tal não foi motivo suficiente para evitar o seu 
consumo. 

 

 

6.2. Sintomas  

Apesar de se registar uma situação, em que apenas o homem que repetiu a refeição foi 
afectado, nos restantes casos a ingestão dos cogumelos em questão, originou 
intoxicações graves nas pessoas. 

Todos os doentes, conforme descrito no quadro I, manifestaram inicialmente queixas de 
náuseas, vómitos e diarreia, precedidos por vezes de sintomas menos específicos, 
nomeadamente de dores no pescoço, cansaço, falta de apetite ou enfartamento. 

 

Quadro I Sintomas primários 

 

 

 

 

 

Entre a ingestão e o aparecimento dos sintomas primários (até às 24 horas) decorreu 
sempre um período de latência mínimo superior a 8 horas, respectivamente: 9 horas; 12 
horas; 15 horas; 18 horas e 24 horas (9 horas após a segunda ingestão), embora num 
dos casos haja, registo de algumas queixas, logo passadas 5 horas. 

Conforme descriminado no quadro II, seguiram-se manifestações secundárias, mais 
evidentes nos casos (I e IV) sujeitos a tratamento médico tardio. Com maior ou menor 
prevalência, ainda assim, os sintomas sentidos que foram relatados, são muito idênticos 
consoante o desencadeamento precoce ou protelado, de tratamento adequado, após a 
ingestão dos cogumelos tóxicos.  

 

 

 

Sintomas 
primários 

Casos, Sexo e Idade dos pacientes 

I II III IV 

H 
(72) 

H 
(52) 

M 
(47) 

H 
(39) 

M 
(42) 

H 
(74) 

M 
(72) 

H 
(47) 

Cansaço      x x  
Cervicalgia     x    

Falta de apetite        x 
Enfartamento      x x x 

Náuseas x x x x x x x x 
Diarreia x x x x x x x x 
Vómitos x x x x x x x x 
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Quadro II Sintomas secundários 
 

Sintomas primários 

Casos, Sexo e Idade dos pacientes 

I II III IV 

H 
(72) 

H 
(52) 

M 
(47) 

H 
(39) 

M 
(42) 

H 
(74) 

M 
(72) 

H 
(47) 

Adinamia   x   x x x 
Anorexia    x x   x 
Anuria     x    

Cansaço        x 
Confusão   x   x x  

Desequilíbrio   x      
Distenção abdominal    x x   x 

Indisposição    x x   x 
Insónia     x   x 

Perda de memória     x    
Polidipsia    x x   x 
Poliuria     x    
Vómitos    x x   x 

Xerostomia    x x    

 

A avaliação analítica revelou que as intoxicações reflectiram-se negativamente, com 
alguma gravidade, na função hepática e renal. 

6.3. Evolução clínica 

Da análise da informação veiculada na interpretação dos relatórios clínicos dos 
indivíduos sujeitos a intoxicação por ingestão de cogumelos, foi possível sumarizar uma 
série de ocorrências comuns aos vários casos anteriormente explanados.  

O início de sintomas aconteceu de uma forma súbita e em tempo superior a 8 e inferior 
a 24 horas após a refeição que apresentava cogumelos na sua confecção. Os sintomas 
relatados reportaram-se especificamente ao tracto gastrointestinal e incluíram náuseas, 
vómitos e diarreia. 

Em todos os casos, devido à exuberância ou à persistência dos sintomas, o quadro 
clínico motivou a procura de apoio médico, em última análise no contexto do serviço de 
urgência. 

No contexto da primeira avaliação médica, não foram encontradas alterações relevantes 
no exame objectivo sumário. Contudo, a avaliação analítica revelou em todos os casos 
alterações da função hepática (alanina aminotransferase, aspartato aminotransferase, 
lactato desidrogenase, gama glutamiltransferase; bilirrubina total, tempo de protrombina) 
e função renal (ureia e creatinina). 

Independentemente da variabilidade inter e intra-individual foram registados valores 
elevados dos parâmetros supracitados, muito além dos valores considerados de 
referência para a população normal, sublinhando-se um agravamento até às 48h após 
ingestão dos cogumelos. 

Em todos os casos, houve necessidade de internamento para tratamento e vigilância. 
Os tratamentos instituídos, ainda que com alguma variabilidade, tiveram por objectivo: 
diminuir a absorção gástrica dos produtos da digestão dos cogumelos; proteger o fígado 
face às toxinas; prevenir infecções; e aumentar da excreção das toxinas em circulação 
no organismo.  

No caso em que houve um maior intervalo entre o consumo de cogumelos e a avaliação 
médica verificou-se uma maior repercussão na função renal com prejuízo para a mesma 
e, na presença de insuficiência renal aguda, houve necessidade de recorrer à 
hemodiálise para reversão da situação clínica. 

Após a intervenção médica, os indivíduos evoluíram clínica e analiticamente de forma 
positiva e progressiva, tendo regressado ao domicílio assintomáticos e com indicação 
para manter seguimento médico programado 

Depois do tratamento a evolução foi em todos os casos reversível e favorável. 

6.4. Análise comparativa dos cogumelos tóxicos com a Amanita ponderosa 

Das declarações sobre os cogumelos responsáveis pelas intoxicações referem-se as 
características mais salientes e a reter, comparativamente à Amanita ponderosa. 

Os cogumelos tóxicos surgiram sob montículos de terra mais pequenos; ainda por 
abrirem, o predomínio do pé era muito evidente; atingiam dimensões próximas dos 10 
cm de altura; eram completamente brancos e mais brancos que os normais. 
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No início do desenvolvimento, tinham o chapéu já visível e mais pequeno. O chapéu era 
crespo, com uma espécie de farelo por cima e tinha pequenas verrugas. 

O pé, inicialmente curto, apresentava no final um aspecto delgado e alto relativamente à 
dimensão do chapéu; tinha aderente uma espécie de pó, veludo ou feltro; não tinha 
volva; era mais escuro e tinha terra agarrada na parte basal. 

A cor branca da carne permanecia imutável ao corte e ao cozimento; os cogumelos 
eram mais moles e alguns exemplares tinham larvas; da sua confecção resultou um 
molho pegajoso. 

Por sua vez, a Amanita ponderosa, pelas suas maiores dimensões e porque os 
primórdios se situam mais profundamente no solo, levanta mais a terra, produzindo à 
superfície elevações características, em geral do tipo da toupeira; na fase inicial em ovo, 
o pé e o chapéu não são visíveis; o carpóforo mesmo que se apresente de cor branca 
evolui, em mais ou menos tempo, para tons rosados ou acastanhados e não configura 
uma imagem de branco imaculado e uniforme. 

No tortulho, inicialmente o chapéu está completamente envolvido pelo véu universal e, 
quando o rompe e é visível, a dimensão do chapéu é equilibrada em relação ao 
carpóforo. A cutícula é lisa e, mesmo quando apresenta restos do véu, estes fazem um 
plano uniforme. 

O pé, por norma maior em grossura e altura, tem na base uma espessa volva 
permanente, membranosa e saciforme com terra aderente na parte exterior; e de início é 
algo flocoso, mas depressa passa a liso e adquire coloração. 

A carne de cor branca altera-se e escurece na sequência da exposição ao ar e ao sol ou 
quando sujeita ao corte e ao cozimento. Os tons muito escuros, que adquire após a 
confecção, não facilitam a sua apresentação no prato e, sobretudo para quem o não 
conhece, tornam-no pouco apelativo. Este é um dos aspectos que, parecendo de 
somenos importância, se reflecte muito na dificuldade de promoção e de valorização do 
tortulho.  

A carne de forma geral é firme e particularmente muito dura na fase inicial, pouco sujeita 
ao ataque de larvas e também não contribui em qualquer do estádio onde seja 
apanhado para o engrossamento dos molhos. 

6.5. Identificação visual 

Por fim, todos os que manusearam os cogumelos, confrontados com fotografias do 
tortulho e de uma espécie de Amanita de Primavera de cor branca, deram conta das 

suas diferenças mais evidentes e afirmaram de forma inequívoca não ter sido a Amanita 
ponderosa, a responsável pelos incidentes, mas sim uma outra espécie, por nós 
identificada como sendo a Amanita boudieri.  

7. Características e ecologia da Amanita boudieri  

  
 Figura 13. A. boudieri - Exemplares em vários estádios de desenvolvimento. 

Nome científico - Amanita boudieri Barla. 

Nome vulgar - Branquinho, tabareiro de areia, tortulho de cão e tortulho venenoso.  

Micorrízico - Vive em associação mutualista com as raízes de algumas espécies 
florestais e arbustivas. 

Habitats - Cogumelo de Primavera, tipicamente de clima mediterrânico, pouco frequente, 
associado a azinheira, sobreiro, pinheiro bravo, pinheiro manso e esteva; prefere solos 
ácidos e arenosos, apresentando-se sempre muito enterrado, sozinho ou em pequenos 
grupos. 

Forma - Napiforme na fase de ovo e posteriormente de guarda chuva. 

Época - Final do Inverno e Primavera. 

Chapéu de 4-8cm de diâmetro, inicialmente hemisférico, depois convexo a aplanado e 
no final deprimido no centro. Cutícula de cor branca, destacável da carne, de início 
coberta com restos do véu geral, na forma de pequenos flocos e verrugas piramidais, 
farinhentas, brancas e, dispostas de forma regular, por vezes com terra aderente, mais 
ou menos caducas, que se desprendem facilmente para a terra envolvente sobretudo 
junto à margem e na sequência do desenvolvimento do carpóforo. Margem lisa, 
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encurvada, excedente no início, apresentando-se nesta fase apendiculada com os 
restos aderentes dos fragmentos da separação do anel.  

  

  
Figura 14. A. boudieri - Alguns aspectos da evolução das formas do chapéu e do rompimento 
do anel. 

Himénio constituído por lâminas desiguais, livres ou ligeiramente aderentes, apertadas, 
de cor branca depois creme com a idade, com arista farinhenta de início.  

Pé de 5-10x1,5-3cm, cheio e meduloso, de inserção central, cilíndrico, aumentando o 
perimetro do topo para a base, onde apresenta um grande bolbo napiforme enterrado, 
coberto com restos de terra aderente. Superfície de cor branca, de início, abaixo do 
anel, coberta de flocos ou escamas brancas farinhentas e na zona acima do anel a 
apresentar vincadas as lâminas; depois mais pulverulenta a lisa. Anel branco, frágil, 
fugaz, com os indícios da sua presença no pé, pouco ou nada visíveis no final. Volva 
aderente, apresentando em geral algumas pústulas ou verrugas concêntricas na zona 
de inserção e/ou na parte superior do bolbo.  

Carne tenra, de cor branca imutável ao corte; odor não destacável. 

Esporada branca. 

 

  

  
Figura 15. A. boudieri - Alguns aspectos do himénio, do pé e da carne. 

Comestibilidade - Tóxico mortal. Embora considerada, em alguns manuais, como uma 
espécie excelente comestível, é de erradicar a sua apanha e consumo.  

Atenção A Amanita boudieri é uma espécie muito semelhante à Amanita gracilior e à 
Amanita strobiliformis, todas de cor branca imutável e que inclusivamente podem 
compartilhar o mesmo habitat e a época de produção. 

As descrições e as fotografias, apresentadas nos manuais de micologia para estas 3 
espécies, são muito semelhantes e difíceis de distinguir pelo que, para evitar 
complicações futuras, estas, mesmo sendo dadas como possíveis comestíveis, não se 
devem apanhar nem consumir. 

8. Cuidados particulares a ter com a apanha e consumo da Amanita 
ponderosa 

Para precaver a confusão com a Amanita boudieri convém, na apanha da Amanita 
ponderosa, adoptar cuidados adicionais, alguns aplicáveis à generalidade das espécies 
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brancas tóxicas ou mortais, do género Amanita com algumas semelhanças e presentes 
nos mesmos espaços, durante a Primavera. 

Não cortar os tortulhos pelo pé 

A extracção deve ser total com o cuidado em não remover a volva, membrana saciforme 
que envolve a base do pé. A Amanita ponderosa apresenta, completamente enterrada, 
uma volva permanente, separável do pé, com terra aderente na parte exterior.  

Já na Amanita boudieri, a volva consubstancia-se, na prática, apenas pela presença de 
um ou mais conjuntos de concrescências ou verrugas dispostas em anel, junto ou na 
parte superior do bolbo, bolbo esse que apresenta uma forma característica de cabeça 
de nabo, mais ou menos pontiaguda e sempre coberto de terra. 

  
Figura 16. A. ponderosa - Volva 
saciforme. 

    Figura 17. A. boudieri - Volva napiforme. 

Evitar apanhar tortulhos em ovo 

Nos carpóforos em ovo, as diferenças entre as espécies, sobretudo quando o véu 
universal as envolve de forma homogénea na fase inicial, são menores e pouco 
perceptíveis para as pessoas menos experimentadas. No entanto, na fase inicial, 
enquanto o Amanita boudieri apresenta uma silhueta em cunha. o tortulho toma um 
perfil mais esférico ou oval. 

Por outro lado, quanto mais tarde se processar a apanha da Amanita ponderosa, mais 
este se diferencia das restantes espécies brancas manifestando, de forma mais intensa, 
as alterações de cor por todo o carpóforo. 

 

   

Figura 18. Ovo A.Ponderosa. Figura 19. Ovo A. 
Boudieri. 

  Figura 20. A. ponderosa / A. Boudieri. 

Não apanhar cogumelos brancos com verrugas no chapéu 

O tortulho tem o chapéu liso, a descoberto ou com restos do véu geral em forma de 
grandes placas persistentes de configuração plana. A cor da cutícula, assim como os 
restos do véu, são de cor branca, mas com o tempo evoluem para uma cor castanha 
mais ou menos escura. 

No que respeita à Amanita boudieri, esta tem o chapéu e as verrugas poligonais em 
permanência, de cor branca. 

  
     Figura 21. A. Ponderosa - Chapéu liso.        Figura 22. A. boudieri - Chapéu crespo. 

Apanhar e consumir apenas tortulhos que escureçam 

A Amanita ponderosa ao ser cortada e exposta ao ar, em mais ou menos tempo, adquire 
tons rosados e depois acastanhados. Também ela, quando cozinhada, invariavelmente 
escurece e muito.  

Contrariamente a estas características da Amanita ponderosa, a Amanita boudieri 
mantém-se no aspecto e com a carne sempre branca. 
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Figura 23.  A. Ponderosa - 
Escurecimento 

Figura 24. A. boudieri  
todo branco 

Não colocar no mesmo cesto, espécies aparentemente iguais. Muito menos fazer 
utilização de sacos de plástico para apanha, transporte ou depósito dos tortulhos 

Os tortulhos estão enterrados em grande parte do seu desenvolvimento, pelo que, 
invariavelmente, são apanhados com muita terra agarrada aos restos do véu universal.  

Ao juntarem-se, e muito mais num saco de plástico, a Amanita ponderosa a outras 
espécies brancas, a terra cai e distribui-se por todos os cogumelos, mascarrando de cor 
castanha os mais claros e venenosos, tornando daí muito difícil ou impossível a 
identificação e a separação posterior das espécies tóxicas dissimuladas, sobretudo 
quando forem apanhadas sem a base do pé.  

 
Figura 25. A. boudieri misturado no saco 

Não usar o alho como método de confirmação da comestibilidade dos tortulhos 

Em ambas as espécies não se verifica o escurecimento do alho quando cozinhado em 
conjunto.  

Ainda muito arreigado na tradição popular, este método, sem qualquer validade ou 
aplicabilidade à generalidade das espécies de cogumelos, vem persistindo, apesar de 
no passado, ter induzido a consumos responsáveis por muitas intoxicações mortais.  

Evitar consumos exagerados e refeições repetidas 

Os cogumelos são alimentos de difícil digestão para os quais se recomenda sempre um 
consumo moderado. Além disso, tratando-se neste caso concreto de uma intoxicação de 
longa duração, a ingestão inadvertida em maior escala e sucessiva de cogumelos 
exclusivamente tóxicos ou misturados com comestíveis, agravará de forma cumulativa 
os problemas de saúde e pode levar a que se consumam novamente cogumelos tóxicos 
antes que sejam sentidos os sintomas primários em resultado da ingestão da primeira 
refeição. 

9. Conclusões 

A análise dos casos de intoxicação e da informação complementar reproduzida permitiu 
por a descoberto uma série de evidências: 

- Os cogumelos de cor branca da espécie Amanita boudieri, por alguns ditos muito 
parecidos e que se confundem com os tortulhos, foram encontrados em povoamentos 
de sobro e azinho onde a espécie Amanita ponderosa prolífera, mas sob árvores 
distintas, ou seja não misturados, e sob elevações de terra mais baixas;  

- Na maioria dos casos os cogumelos foram apanhados em final da campanha de 
produção do tortulho. No que respeita ao ano de 2013, por falta de precipitação, a 
produção, consoante os locais, era diminuta ou nula nos finais de Abril; 

- A vontade de apanhar tortulhos e a falta de conhecimento adequado das 
características particulares do Amanita ponderosa eram tantas que levaram à apanha de 
cogumelos de uma espécie diferente;  

- A colocação dos carpóforos de espécies distintas em sacos de plástico, por facilitar o 
espalhamento da terra sobre todos, promoveu e homogeneizou o escurecimento dos 
mais claros e tóxicos, o que dificultou a identificação posterior, mesmo no caso em que 
houve recurso a gente conhecedora;  

- Nunca houve garantias absolutas de que se tratava de tortulhos. Nos vários casos, 
tanto em fresco como cozinhados, a maioria das pessoas intervenientes notaram 
algumas diferenças relativamente ao tortulho. Mesmo assim todos arriscaram e, em 3 
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dos 4 casos confiaram num método altamente falível e sem aplicação prática, baseado 
no não escurecimento do alho, para confirmação da sua comestibilidade; 

- Foi necessário pouca quantidade da espécie tóxica para surgirem problemas. 3 
carpóforos foram o suficiente para afectar severamente um casal. Por outro lado, as 
quantidades ingeridas reflectem-se nas consequências, já que num caso, só um 
indivíduo, foi afectado, por comer 2 refeições seguidas, enquanto aos 2 familiares que 
apenas fizeram uma refeição com os cogumelos confeccionados, nada lhes aconteceu; 

- Há pessoas que, corroborando a opinião corrente em alguns meios, associam ao 
consumo conjunto, da Amanita ponderosa com produtos lácteos, à origem de 
transtornos gastro-intestinais; 

- Os sintomas iniciais, mais ou menos persistentes, foram idênticos e apareceram nas 
formas de náuseas, vómitos e diarreia; 

- Os sintomas surgiram após um período de latência não inferior a 8 horas, integrando 
estes casos as intoxicações do tipo denominado de longa incubação em que os 
sintomas na fase precoce surgem normalmente num período de 4 a 15 horas após a 
ingestão; 

- Apesar de quadros clínicos distintos e com gradiente variável de gravidade, com os 
tratamentos instituídos, em todos os casos, foi possível minimizar os efeitos 
hepatotóxicos e nefrotóxicos da ingestão dos cogumelos e reverter a quadro sintomático 
inicial;  

- Quanto menos tempo distar entre o início dos sintomas e a intervenção médica, mais 
fácil será o tratamento, uma vez que a intervenção situar-se-á na fase inicial da 
agressão das toxinas à homeostasia do organismo; 

Relativamente aos cogumelos tóxicos, face às características explicitadas e pela 
observação das fotos, ficou, de forma concludente, esclarecido que:  

- Não se tratou da ingestão da espécie Amanita ponderosa; 

- Pela ausência de volva saciforme também não se tratou da Amanita curtipes, espécie 
comestível muito semelhante à Amanita ponderosa, nem da Amanita verna ou da 
Amanita phalloides. Nas conversas tidas nunca foi referida a existência de anel e, estas 
2 últimas espécies, de efeitos letais, têm um anel membranoso e persistente bem visível; 

- A espécie responsável pelas intoxicações, caracterizada e identificada pelos 
intervenientes nas fotografias, configura-se ser a Amanita boudieri, espécie de cor 

branca que também surge na Primavera e que compartilha o mesmo habitat da Amanita 
ponderosa; 

- A Amanita boudieri apesar de ser considerada comestível (esta espécie, em mais de 
uma dezena de manuais, no que se refere à sua comestibilidade consta desde 
excelente comestível a sem valor culinário ou comestível medíocre) possui toxina ou 
toxinas que atacam com gravidade o organismo humano, em particular o fígado e os 
rins. 

10. Considerações finais  

Este trabalho, que teve na origem a constatação das intoxicações por ingestão de 
cogumelos e por objectivo a identificação da espécie responsável pelos incidentes, veio 
revelar outra informação, alguma dela desconhecida, associada à Amanita boudieri, que 
importa realçar.  

- Contrariamente ao que, até agora era suposto, a Amanita boudieri há-de ser a principal 
responsável pelas intoxicações que, na Região, ocorrem na Primavera; 

- As denominações locais dadas à Amanita boudieri - tortulho de cão e tortulho 
venenoso, são indiciadoras da ocorrência de incidentes anteriores graves, associados à 
ingestão desta espécie; 

- A ingestão da Amanita boudieri traz complicações graves para a saúde, implicando a 
instituição de tratamento atempado; 

- O alho não é indicador de comestibilidade da Amanita boudieri. A ideia do não 
escurecimento do alho e de algum objecto de ouro ou de prata, na confecção conjunta 
com os cogumelos, servir como garantia inequívoca da sua comestibilidade, tem de ser 
definitivamente eliminada do pensamento das muitas pessoas, que ainda a mantêm 
presente. O alho comprovadamente não escureceu quando cozinhado com a espécie, 
considerada responsável pelas intoxicações relatadas; 

- De forma alguma se podem apanhar tortulhos para consumir sem que haja certeza 
absoluta da sua correcta identificação. Para o efeito, há necessidade de os apanhar com 
a base do pé e observar, de forma detalhada, todas as características que apresentam. 
Esta análise deve ser individual, cogumelo a cogumelo, no momento da apanha e não 
após horas ou dias, depois de andarem a circular em sacos de plástico e quando estes, 
podendo ser da espécie Amanita boudieri, já estão mais ou menos mascarados de terra; 
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- Como medida preventiva, na Primavera, há que erradicar a apanha de cogumelos do 
género Amanita persistentemente brancos, de consistência mole e aspecto farinhento; 

- A fim de se evitarem intoxicações, espécies brancas difíceis de distinguir como são a 
Amanita boudieri, a Amanita gracilior e a Amanita strobiliformis, devem ser rejeitadas e 
banido o seu consumo, mesmo que em alguma bibliografia, sejam dadas como 
comestíveis; 

- Não fazer consumos repetidos nas 24 horas seguintes à primeira refeição para, em 
caso de incidente, permitir o aparecimento dos primeiros sintomas e evitar o efeito 
cumulativo das substâncias tóxicas; 

- Ao sentirem-se alguns sintomas, mesmo que tardiamente e de imprevisível ligação à 
ingestão de cogumelos não há esperar que passe mas sim providenciar uma imediata 
intervenção médica. Quanto menos tempo distar entre o início dos sintomas e a 
intervenção médica, mas fácil será o tratamento uma vez que a intervenção situar-se-á 
na fase inicial da agressão das toxinas à homeostasia do organismo;  

- Na sequência da ingestão de Amanita boudieri, revelam-se de extrema importância a 
pesquisa e monitorização de danos na função renal e hepática, e a realização de um 
tratamento específico; 

E, para finalizar, cabe destacar e enaltecer o mérito dos profissionais de saúde das 
Instituições hospitalares da Região Centro, pela eficácia e pelo sucesso no tratamento 
dos diferentes casos de intoxicação relatados. 

Apêndices 

Apêndice 1 Ficha técnica da Amanita verna  

Nome científico - Amanita verna (Bull.) Pers. 

Nome vulgar - Bravo, tortulho de cão. 

Micorrízico - Vive em associação mutualista com as raízes de algumas espécies 
florestais.  

Habitats - Cogumelo de Primavera, termófilo, pouco frequente, em algumas folhosas 
geralmente carvalhos e azinheiras. 

 
                            Figura 26. Amanita verna 

Forma de guarda chuva. 

Época - Primavera.  

Chapéu de 4-8cm de diâmetro, inicialmente hemisférico, depois convexo a aplanado no 
final; cutícula lisa, brilhante, destacável da carne, seca embora untuosa ou um pouco 
viscosa em tempo húmido, de cor branca  a creme, por vezes manchada de ocre no 
centro, normalmente sem qualquer vestígio de placas  finas e brancas do véu geral; 
margem lisa.  

Himénio constituído por lâminas apertadas, livres, desiguais, de cor branca e depois 
creme. 

Pé de 6-15x0,5-2cm, muito enterrado, de inserção central, cilíndrico e bolboso na base, 
cheio e oco no final, de cor branca; anel supero, frágil, persistente, descendente, branco; 
volva branca, permanente, membranosa, saciforme, envolvendo o bolbo, normalmente 
muito enterrada. 

Carne de cor branca imutável; odor débil.  

Esporada branca. 

Comestibilidade - Mortal. 
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Atenção Esta espécie faz parte do conjunto de espécies mortais do género Amanita, 
com chapéu e carne de cor branca, pelo que é necessário reconhecê-la de forma 
inequívoca. Esta surge durante a apanha da Amanita ponderosa, espécie menos 
esbelta, com tons ocre se saída da terra, com odor a terra e cuja carne, muito mais 
consistente, ao corte adquire tons róseos. 

Não confundir com espécies do género Agaricus quando jovens e com as lâminas 
brancas, embora estas não apresentem volva na base do pé.  

Ter cuidado em não apanhar cogumelos cortando a base do pé, por se retirar esta 
característica particular e muito importante na sua identificação. 

Apêndice 2 Ficha técnica da Amanita phalloides 

 

                             Figura 26. Amanita phalloides 

Nome científico - Amanita phalloides (Vaill.: Fr.) Link. 

Nome vulgar - Arrebenta bois, cicuta verde, ovo bastardo. 

Micorrízico - Vive em associação mutualista com as raízes de algumas espécies 
florestais.  

Habitats - Frequente sobretudo em folhosas.  

Forma de guarda chuva. 

Época - Outono.  

Chapéu de 5-15cm de diâmetro, inicialmente hemisférico, depois convexo a aplanado no 
final; cutícula lisa, destacável da carne, brilhante em tempo seco e viscosa em tempo 
húmido, de cor verde amarelado ou esbranquiçado, com fibrilas escuras dispostas 
radialmente, por vezes coberta por restos do véu geral, em forma de grandes placas 
finas, membranosas, brancas e persistentes; margem lisa, por vezes fendida.  

Himénio constituído por lâminas apertadas, livres, desiguais, de cor branca.  

Pé de 6-15x1-2,5cm, de inserção central, cilíndrico, ligeiramente bolboso, de inicio cheio 
e oco no final, de cor branca, zebrado com laivos esverdeados sobretudo abaixo do 
anel; anel supero, amplo, persistente, descendente, estriado, branco; volva ampla, 
branca, permanente, membranosa, saciforme, lobulada. 

Carne de cor branca ligeiramente amarelada ou esverdeada debaixo da cutícula; odor 
agradável que se torna desagradável com a maturação.  

Esporada branca. 

Comestibilidade - Mortal. 

Atenção Necessário reconhecer de forma inequívoca esta espécie, já que é com 
certeza a responsável pelo maior número de mortes derivadas da ingestão de 
cogumelos silvestres. Um só exemplar é suficiente para destruir uma família. Nunca 
confundir com algumas espécies do género Russula e Tricholoma com o chapéu de cor 
amarelo esverdeado, como o Tricholoma equestre ou do género Agaricus quando 
jovens e com as lâminas brancas, sobretudo quando comparados com a Amanita 
phalloides var. alba, que apresenta o chapéu de cor branca. De todas estas espécies 
nenhuma tem volva, daí a importância em não se apanharem cogumelos cortando a 
base do pé, pois com a prática do corte retiram-se características particulares, muito 
importantes para uma correcta identificação. 

Possível confundir com Amanita citrina, com cor do chapéu amarelo verdoso, mas este 
tem uma volva circuncisa e não saciforme e tem um odor forte a batata crua. 
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Apêndice 3 Ficha técnica da Amanita ponderosa 

 

                             Figura 27. Amanita ponderosa 

Nome científico - Amanita ponderosa Malenc. & Heim. 

Nome vulgar - Tortulho, silarca, tubareiro. 

Micorrízico - Vive em associação mutualista com as raízes de algumas espécies 
florestais e arbustivas.  

Habitats - Cogumelo de Primavera, tipicamente de clima mediterrânico, muito frequente 
a Sul do distrito de Castelo Branco, associado a azinheira, sobreiro e esteva. 

Forma de guarda chuva. 

Época - Final do Inverno e Primavera. 

Chapéu de 5-15cm de diâmetro, inicialmente hemisférico, depois convexo a aplanado e 
no final deprimido no centro; cutícula lisa, destacável da carne, inicialmente de cor 
branca que se vai manchando de tons rosado a castanho, pelo contacto e por exposição 
ao sol e ao ar, habitualmente coberta no centro por restos do véu geral, em forma de 
grandes placas persistentes e com terra aderente, brancas e depois acastanhadas; 
margem lisa ou levemente canelada com a idade, excedente, podendo no início 
apresentar-se com restos aderentes do anel. 

Himénio constituído por lâminas apertadas, livres, de cor branca depois creme, arista 
farinosa que, com a idade, adquire um aspecto ponteado de tons castanho.  

Pé de 5-10x2-4cm, de inserção central, cilíndrico, engrossando para a base, cheio e no 
final cavernoso, de início algo flocoso, de cor branca, podendo apresentar vincadas as 
lâminas na zona acima do anel e com o desenvolvimento apresentar áreas mais ou 
menos estriadas de cor rosada a castanha, com uma zona mais escurecida demarcada, 
correspondente aos restos aderentes do anel; anel frágil, fugaz, com os indícios da sua 
presença pouco ou nada visíveis no final; volva branca a creme e acastanhada no final, 
permanente, membranosa, saciforme, lobulada, separável do pé, com terra aderente na 
parte exterior.  

Carne compacta de cor branca, rosa em contacto com o ar; odor a terra e sabor doce. 

Esporada branca. 

Comestibilidade - Excelente comestível. 

Observações Espécie muito semelhante à Amanita valens que frutifica em pinheiro e à 
Amanita curtipes de menor tamanho e a ter o diâmetro do chapéu superior ao do pé, 
ambas pouco frequentes e daí sem grande valor gastronómico. 

Atenção Nunca confundir com a Amanita verna ou a Amanita virosa. Estas duas 
espécies que são mortais, entre outras características, distinguem-se por terem cor 
branca que se mantém imutável ao toque e ao corte. 

Pessoas com pouca prática ou conhecimento não devem apanhar a Amanita ponderosa 
em ovo, mas sempre com o chapéu aberto, para melhor confirmação de características 
diferenciadoras, estas importantes na identificação das espécies, nomeadamente cor, 
aroma, textura, tipos de volva, anel e placas no chapéu. 
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Apêndice 4 Ficha técnica da Amanita curtipes 

 

                    Figura 27. Amanita curtipes 

Nome científico - Amanita curtipes E. - J. Gilbert. 

Nome vulgar - Amanita pé curto.  

Micorrízico - Vive em associação mutualista com as raízes de algumas espécies 
florestais e arbustivas.  

Habitats - Cogumelo de Primavera pouco frequente, tipicamente de clima mediterrânico, 
associado a azinheira, sobreiro e esteva. 

Forma de guarda chuva. 

Época - Final do Inverno e Primavera.  

Chapéu de 4-8cm de diâmetro, inicialmente globoso, depois convexo a aplanado e no 
final deprimido no centro; cutícula lisa, destacável da carne, inicialmente de cor branca 
que se vai manchando de tons rosado a castanho, habitualmente coberta no centro por 
restos do véu geral, em forma de grandes placas persistentes brancas que vão 
escurecendo com a idade; margem lisa, encurvada no início, por vezes com restos 
aderentes do anel, podendo ser levemente canelada com a idade. 

Himénio constituído por lâminas muito apertadas, livres, de cor branca depois creme, 
com arista farinosa.  

Pé de 3-7x2-4cm, curto, de inserção central, cilíndrico, cheio e no final cavernoso, 
inicialmente de cor branca vai acastanhando com a idade, de início algo flocoso abaixo 
do anel; anel frágil, fugaz, quase apenas observável em exemplares jovens; volva 
branca a creme e castanha no final, permanente, membranosa, saciforme, lobulada, 
com terra aderente na parte exterior. 

Carne de cor branca virando ligeiramente a rosa após algum tempo de exposição do 
corte ao ar; odor e sabor agradáveis. 

Esporada branca. 

Comestibilidade - Comestível. 

Observações Espécie muito semelhante à Amanita ponderosa, espécie excelente 
comestível, esta de maiores dimensões e em que o tamanho do chapéu é inferior ao do 
pé. 

Atenção Nunca confundir com a Amanita verna ou a Amanita virosa. Estas duas 
espécies que são mortais, entre outras características, distinguem-se por terem cor 
branca que se mantém imutável ao toque e ao corte. 
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Glossário 

Adinamia - Falta de reacção. 

Amatoxinas - Toxinas de espécies de cogumelos venenosos, sobretudo do género 
Amanita. 

Anel - Resto do véu parcial que, de início, une o chapéu ao pé. 

Anorexia - Falta de apetite. 

Anuria - Ausência da produção de urina. 

Arista - Bordo das lâminas. 

Carapuça - Termo associado à volva. 

Carpóforo - Estrutura onde os fungos superiores localizam os seus órgãos de 
reprodução. 

Cavernoso - Loculado. 

Cervicalgia - Dor no pescoço. 

Copa - Chapéu. 

Creatinina - Produto de degradação no músculo, utilizado para avaliar a função renal. 

Cutícula - Película superficial que cobre o chapéu dos cogumelos. 

Edema - Inchaço. 

Embuchado - Enfartado. 

Eupneico - Respiração normal. 

Fugaz - Que desaparece rapidamente. 

Hepatotoxico - Causa danos no fígado. 

Himénio - Parte do cogumelo onde se desenvolvem os esporos. 

Hipocaliémia - Concentração anormalmente baixa do ião potássio, no sangue. 

Hipógeo - Que frutifica abaixo da superfície do solo. 

Hipolipidica - Pobre em gordura. 

Homeostasia - Equilibrio interno estável face às condições do meio.  

Margem - Bordo do chapéu. 

Micélio - Parte vegetativa do fungo, constituída por um conjunto de hifas. 

Napiforme - Forma de cabeça de nabo. 

Nefrotoxico - Causa danos nos rins. 

Polidipsia - Excessiva sensação de sede que motiva ingestão aumentada de liquidos. 

Poliuria - Aumento do volume de urina ou da frequência urinária. 

Proteinuria - Perda excessiva de proteínas através da urina. 

Volva - Resto do véu geral que de início envolve a base do pé.  

Xerostomia - Sensação de boca seca. 
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O Macrolepiota procera, vulgarmente conhecido entre muitos outros nomes vulgares por 
tortulho, frade, gasalho, marifusa, púcara, roca, é o cogumelo silvestre mais consumido 
na região Centro e no país.  

Inclusivamente, pelo receio que persiste em grande parte da população, em muitos 
locais a apanha restringe-se apenas a esta espécie, pois é considerada de fácil 
identificação. As pessoas, pelas características que apresenta, em particular um anel no 
pé, entendem que não há possibilidades de confusão com outros cogumelos. 

No entanto, foram recolhidos vários relatos e testemunhos de casos de intoxicação, 
alguns dos quais mortais, ocorridos nos últimos quarenta anos, decorrentes da 
pressuposta ingestão de Macrolepiota procera.  

Em todos os casos, as pessoas diretamente envolvidas afirmavam que apenas tinham 
apanhado Macrolepiota procera. Por outro lado a comunicação social, sistematicamente 
atribuía a responsabilidade das fatalidades ao Amanita phalloides, espécie fulminante 
em que, a ingestão de menos de 100 gramas, provoca a morte a um adulto. 

O facto de não ser reconhecida toxicidade ao Macrolepiota procera e ser improvável 
confundir este com o Amanita phalloides, pois são manifestamente diferentes e 
inconfundíveis na apanha, gerou uma série de interrogações que desencadearam uma 
investigação de base a um conjunto de ocorrências, com os sobreviventes, no sentido 
de desvendar a espécie causadora das intoxicações.   

Nuns casos pelas descrições feitas, outras vezes pelas fotos dos cogumelos, que foi 
possível tirar, chegou-se à identificação da espécie e confirmação de que seria o 
Macrolepiota venenata, espécie pouco frequente, pouco conhecida e estudada e, a que 
não é atribuída toxicidade.  

Por falta de informação, as pessoas não estão alertadas para o facto de existir uma 
espécie semelhante ao Macrolepiota procera e muito menos que esta é tóxica. Para elas 
é a mesma espécie e daí os comentários: “O chapéu era igual; tinha anel; ao cozinhar, o 
alho não escureceu”. 

Certo é que, a ingestão de Macrolepiota venenata foi responsável pelas intoxicações 
mais graves ocorridas na Região Centro e porventura no resto do país e, contrariamente 
ao que se pressupunha, nunca o Amanita phalloides teve nada a ver com o assunto.  

Ultimamente, fruto da ocorrência de anos com Outonos mais quentes, tem-se notado, o 
aparecimento com alguma frequência de exemplares Macrolepiota venenata.  

Numa altura em que cresce a pressão da colheita de cogumelos e porque se trata de 
um assunto de interesse para a saúde pública, para evitar potenciais intoxicações, 
importa divulgar as principais diferenças existentes entre estas duas espécies: 

Posto isto, as duas espécies, à partida muito semelhantes têm afinal características 
muito distintas. 

Considerações finais 

- Aquando a apanha de Macrolepiota procera proceda a uma correta identificação de 
todos os exemplares.  

- Nunca se sirva do não escurecimento do alho ou de objectos de prata para justificar a 
comestibilidade dos cogumelos a consumir. 

- Caso se sinta indisposto dirija-se imediatamente ao hospital. No que diz respeito ao 
Macrolepiota venenata, uma assistência médica atempada repara e evita complicações 
posteriores.  

Espécie Macrolepiota venenata Macrolepiota procera 

Chapéu 

Globoso e depois aplanado; área central 

plana ou com ligeira depressão; a cutícula 

estala radialmente, em grandes escamas 

estreladas, de tamanho irregular; as 

lâminas avermelham ao toque. 

Inicialmente ovóide e depois 

mamelado; com mamilo central; a 

cuticula estala de forma concêntrica, 

em escamas de forma regular, de 

maior tamanho na periferia; as 

lâminas mantêm a cor. 

Pé 
 

Curto, proporcional ou inferior à dimensão 

do chapéu; de cor clara, acastanhada no 

final; liso; com um bolbo marginado; com 

um anel pequeno e simples, sem 

mobilidade, numa posição mais intermédia 

ou ínfera. 

A altura do pé é manifestamente 

superior ao diâmetro do chapéu; de 

cor castanha; gretado em anéis 

zebrados; com um bolbo continuo; 

com um anel duplo, móvel, situado na 

parte superior do pé. 

Cor da carne 
Branca e ao corte adquire tons 

avermelhados. 
Branca, imutável ao corte. 
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Fotos Macrolepiota procera  

  

  

  

 
 

 

Fotos Macrolepiota venenata 
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Resumo 

Este estudo caracteriza a festa do Espírito Santo no Ladoeiro e no sul da Beira Interior, 
nos anos de 1993 e 1994. Para o fazer usámos duas diferentes abordagens: uma 
intensiva ou monográfica, centrada na festividade de Ladoeiro e uma segunda, 
extensiva ou comparativa, usada para diversos lugares dos concelhos de Castelo 
Branco, Idanha-a-Nova, Proença-a-Nova e Vila Velha de Ródão. O modelo intensivo 
privilegiou a observação participante, em todos os momentos da festa, durante 13 
meses. O modelo extensivo inventariou 29 manifestações festivas e de culto ao Espírito 
Santo em outras tantas localidades dos concelhos referidos.  

Ao longo do texto confrontam-se duas visões de festa, ainda que mescladas: a 
defendida pela igreja e a comungada pelas populações rurais. A festa é a excepção ao 
quotidiano; é um elo extraordinariamente eficaz de ligação entre os membros de uma 
comunidade ou entre vizinhos, porque actualiza e intensifica as relações sociais. A 
divindade é o pretexto que as reúne, porque é mais importante o prazer, o corpo, e a 
exibição que o ascetismo religioso. 

Abstract 

This study characterizes the feast of Holy Spirit in Ladoeiro and southern Beira Interior, 
in 1993 and 1994. For this two different approaches were used: one intensive or 
monographic, centered on the festivity of Ladoeiro and a second, extensive or 
comparative, used for various places in the municipalities of Castelo Branco, Idanha-a-
Nova, Proença-a-Nova and Vila Velha de Ródão. The intensive model favored 
participant observation, at all times during the feast, for 13 months. The extensive model 
invented 29 festive and Holy Spirit worship events in many localities of the referred 
municipalities. 

Throughout the text two perspectives of celebration are confronted, even if mixed: the 
one defended by the church and the one communed by the rural populations. The feast 
is the exception to everyday life; it is an extraordinarily effective link between members of 
a community or between neighbors because it updates and intensifies social relations. 
Divinity is the pretext that brings them together, because pleasure, body, and display are 
more important than religious asceticism. 
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Introdução1 

Ao longo dos últimos anos muita da nossa energia foi investida em prol de uma área 
geográfica – a Beira. A Beira telúrica que conhecemos e sentimos visceralmente. 

Não é possível viver aqui, tomar conhecimento da cultura destas gentes e ficar 
indiferente. A consciência impõe a necessidade do registo das manifestações de um 
mundo de camponês, em vias de extinção. 

Foi nesta linha de ideias que elaborámos este trabalho com o objectivo de tentar 
interpretar a festa do Espírito Santo no sul da Beira Interior, através de uma abordagem 
intensiva e extensiva do fenómeno festivo. 

Intensivamente tentámos registar, de forma tão minuciosa quanto possível, as 
festividades no Ladoeiro e extensivamente fizemo-lo em toda uma área que à frente 
definiremos. Daremos sempre maior importância aos factos etnográficos que às suas 
interpretações. Porque, como diz o professor João LEAL (1984) “as interpretações 
passam, os factos, esses ficam, e se forem exaustivamente descritos, pode-se voltar a 
eles a qualquer momento.” 

Remontam aos textos bíblicos do Antigo Testamento as primeiras referências ao Espírito 
Santo. A ideia de Espírito Santo foi algo que evoluiu e se aperfeiçoou do Antigo para o 
Novo Testamento. 

Reconhece-se que, ao longo de toda a história da Igreja, o Espírito Santo foi uma das 
suas essências primordiais, a sua alma. Tem sido a energia que a catapulta, 
permanentemente, para novos desafios. 

Pela sua complexidade e subjectividade nunca foi fácil definir Espírito Santo. 
Simplificadamente é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Procede do Pai e do 
Filho e com eles cria uma unidade de um só Deus, uma indivisa trindade. Espírito Santo 
ou Espírito de Deus é também sinónimo de poder divino, manifestado nas suas mais 
diversas formas. Mas, as palavras mais precisas para o definir continuarão a ser muito 
imprecisas para o fazer. 

                                                      
1 Este trabalho foi apresentado em 1994 no Seminário de Investigação da Licenciatura em Antropologia da 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa publicado em 1996 no nº 1 da 
série monográfica Açafa, editada pela Associação e Estudos do Alto Tejo, com os apoios do Instituto 
Português da Juventude, da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, da Associação para o 
Desenvolovimento da Raia Centro-Sul e da Junta de Freguesia do Ladoeiro. 

A fé dos cristãos reside na não questionabilidade da Trindade – Pai, Filho e Espírito 
Santo. 

É uma ideia que continua nova e actualizada como provam as encíclicas Divinum illud 
múnus, de Leão XIII (1897), dedicada unicamente ao Espírito Santo, Mystici Corporis, de 
Pio XII (1943), que o dá como “o princípio de toda a acção vital e verdadeiramente 
salvífica em cada uma das diversas parte do corpo” e, recentemente, João Paulo II na 
encíclica Dominum et Vivicantem aborda a mesma temática (O Espírito Santo na Vida 
da Igreja e do Mundo). 

A importância do Espírito Santo, como elemento central da Unidade/Trindade, foi 
reafirmada no novo Catecismo da Igreja Católica redigido depois do Concílio Ecuménico 
de Vaticano II. 

Podemos concluir que sendo o Espírito Santo ânimo, alento e força, tem renovado cada 
vez mais a Igreja de Deus. 

Pela importância que tem para a Igreja Católica é festejado anualmente cinquenta dias 
depois da Páscoa, no domingo de Pentecostes. 

A iconografia religiosa representa-o como se manifestou materialmente, segundo os 
textos bíblicos, sob a forma de pomba. “Uma vez baptizado, Jesus saíu da água e eis 
que os céus se lhe abriram e viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e vir sobre 
ele” (Mateus 3,16). E/ou sob a forma de línguas de fogo. “Subitamente ressoou, vindo do 
céu, um som comparável ao de forte rajada de vento, que encheu toda a casa onde se 
encontravam. Viram, então, aparecer umas línguas à maneira de fogo, que se íam 
dividindo, e poisam uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios de Espírito Santo e 
começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes inspirava que se 
exprimissem” (Actos 2, 3-4). 

O culto do Espírito Santo é uma das características específicas da cultura popular 
portuguesa. Com os Descobrimentos e consequente colonização foi levado para a 
Madeira, os Açores, o Brasil e a Califórnia. Quanto à sua origem não há unanimidade 
entre os autores. Uns fazem-no remontar ai século XIV e atribuem-no à rainha Santa 
Isabel. Outros dão-lhe uma origem, muito mais antiga, que poderá remontar à Pré-
História recente e atribuem-no à influência orientalizante que a Península Ibérica sofreu 
nos alvores da História. Foi no entanto reorientado nos séculos XV-XVI com o 
aparecimento dos cristãos novos. 
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Autores como Micaela SOARES (1983) e João LEAL (1994) comungam, grosso modo, 
da primeira posição recorrendo para isso a documentação escrita dos séculos XVI e 
XVII2. Jaime CORTESÃO (1980) liga a sua difusão à época dos autores referidos mas 
“estabeleceu a relação entre o desenvolvimento deste culto sob a forma de império e a 
penetração dos franciscanos no país. Concluiu que, sendo Trás-os-Montes a região, 
onde, nos séculos XV e XVI, menor influência teve a Ordem de São Francisco, foi lá que 
não encontrou vestígios deste culto” (SOARES, 1983:10). 

O antropólogo Pais de Brito associa o culto do Espírito Santo a Santo António e às 
fogueiras que o celebram. Relembra, para isso, dois importante factos correlacionáveis: 
por um lado, que Santo António ingressou na Ordem dos Franciscanos e o papel desta 
Ordem na difusão do Império do Espírito Santo; por outro, o papel atribuído à rainha 
Santa Isabel na introdução do culto em Portugal. Para sintetizar: “Queremos realçar o 
facto de os Impérios do Espírito Santo se distribuírem no interior da área das fogueiras 
de Stº António, com uma grande condensação desse culto popular em torno de certos 
pólos de influência como Alenquer, Tomar, Leiria, Sintra, Santarém e ainda a Beira 
Baixa, sobretudo nas proximidades do Zêzere” (BRITO, 1989:532) 

Seria também através dos Franciscanos que se difundiu a ideologia de Joaquim de 
Fiore, monge calabrês fundador da Ordem de Fiore, defendendo a chegada de uma 
época do Espírito Santo sustentada por valores espirituais e por uma Igreja dos pobres – 
milenarismo3. 

Esta corrente de pensamento tem vindo a sustentar discursos ideológicos onde alguns 
pensadores portugueses como Breda SIMÕES (1986), Agostinho da SILVA (1985) e 
António QUADROS (1987) vêem “identidade nacional.” 

                                                      
2 D. Rodrigues da CUNHA, (1642), História Eclesiástica da Igreja de Lisboa, Vol. 1, p.122, Lisboa. Fr. 
Manuel da ESPERANÇA, (1656), História Seráfica de Ordem dos Frades Menores de São Francisco na 
Província de Portugal, parte 1ª, livro I, capítulo XXXVIII, p.132-134 e 2ª parte, livro IX, capítulo XVII, 
Officina Craesbeeckiana, Lisboa. Frei Francisco BRANDÃO, (1672),  Sexta Parte. Monarchia Lusitana, 
Lisboa. Manuel FERNANDES (1960),  Alma Instruída da Doutrina e Vida Cristã, t.II, Lisboa. D. Fernando 
Correia de LACERDA, (1680), História da Vida, Morte, Milagres, Canonização e Trasladação de Santa 
Isabel, Sexta Rainha de Portugal, Officina de João Galrão, p.185-186, Lisboa. 
3 Milenarismo – corrente de pensamento judaico-cristã que advoga uma nova vinda de Jesus Cristo sobre 
a terra onde construirá um reino com os justos que durará mil anos. Esta corrente de pensamento foi 
importante no cristianismo primitivo, reapareceu durante a Idade Média e mantém-se nalgumas correntes 
de pensamento. 

Ao invés dos autores acima mencionados Moisés ESPÍRITO SANTO (1988) faz recuar o 
culto do Espírito Santo à nossa Pré-história recente, aos tempos da forte influência 
mediterrânica. Defende o autor que o “culto vem directa e inteiramente da tradição 
hebraica.” 

“Quem instituiu o culto? Diz-se frequentemente que foi a Rainha Santa. Tal afirmação é 
absurda. Os cultos populares não são, nem nunca foram, nem o poderão ser, 
«instituídos» por decreto ou pela boa-vontade de uma pessoa, seja ela a rainha beata 
ou santa. 

… Aquela paternidade é uma invenção de Frei Manuel da Esperança, cronista da Ordem 
Franciscana. 

…A «fundação» da Rainha Santa é falsa também pelo facto de certas capelas beirãs do 
Espírito Santo já existirem quando nasceu a rainha. No seu Santarém Quinhentista, 
Rocha Beirante diz igualmente que o culto do Espírito Santo em Santarém é anterior à 
Rainha Santa” (ESPÍRITO SANTO, 1988:144). 

Moisés ESPÍRITO SANTO nas Origens do Cristianismo Português (s/d:119) foca a 
questão da ecumenicidade do Espírito Santo. O Espírito Santo poderia tornar-se no 
princípio comum a todas as religiões. O arquétipo [que] pode ser assumido por qualquer 
religião” escreve o autor. 

Tendo o Espírito Santo como temática principal, ou mesmo secundária, pouco mais há, 
para esta área da Beira, que descrições etnográficas. A excepção é feita às múltiplas 
referências interpretativas que Moisés Espírito Santo faz sobre o culto e festividade do 
Espírito Santo na Beira (em geral). Dos casos que especifica, Zebreira (ESPÍRITO 
SANTO, 1988:127,128,134), Monsanto (ESPÍRITO SANTO, 1988:131,133) e Atalaia 
[Fundão] (ESPÍRITO SANTO, 1988:134), apenas os dois primeiros estão no interior da 
área de intervenção que estudámos. 

Jaime CORTESÃO (1980) no Mapa de Distribuição das Festas do Espírito Santo no 
Continente assinala cinco pontos (?) na área destes quatro concelhos. 

Em Maio de 1989, quando do restauro da capela do Espírito Santo em Alcains, Adelaide 
Salvado realizou uma conferência pública subordinada ao tema A Devoção do Espírito 
Santo na Beira. O conteúdo desta acção aguarda publicação. 

Em Novembro de 1992, em Idanha-a-Nova, Maria Leonor Carvalhão Buescu realizou 
uma conferência denominada O Trigo e as Rosas. A problemática central rondou a 
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capela e o culto do Espírito Santo em Monsanto. Desconhecemos qualquer publicação 
com o conteúdo desta conferência. 

A densidade de festas, imagens e capelas do Espírito Santo nas áreas limítrofes das 
estudadas, parece não varia muito a norte, nos concelhos do Fundão, Belmonte e 
Covilhã4. 

A sul há registo do Espírito Santo em Niza5 e em Amieira do Tejo (SOUSA, 1936:430-
433). A oeste há tembém registos em Mouriscas6, Mação7 e Castelo [Sertã] (DIAS, 
1948:131)8. 

                                                      
4 SARAIVA (1993). Este trabalho de seminário foi produzido em 1993 por quatro alunos da Licenciatura de 
Sociologia, da Universidade da Beira Interior. Mantem-se inédito. Seguiu a orientação do Prof. Doutor 
Manuel da Costa Garcia. O trabalho dá conta de 26 locais de culto do Espírito Santo, 40 altares e imagens 
com a figura ou em honra do Espírito Santo, 13 instituições canónicas ligadas ao culto do Espírito Santo, 
16 festividades em honra do Espírito Santo (9 eclesiásticas e 7 mistas), 31 actos religiosos em honra do 
Espírito Santo e 15 topónimos ligadas ao Espírito Santo. De um modo muito rápido conclui que: “o Culto 
do Espírito Santo esteve na origem das Instituições Privadas de Solidariedade Social quando nos 
referimos às Misericórdias. Mas não mais do que isso. Hoje, não há relação entre as IPSS e o culto do 
Espírito Santo” (SARAIVA, 1993:114). 
5 FIGUEIREDO (1956:69-76), MOURA (1855:55-59). Deste último livro extrai-se a seguinte passagem. “É 
a primeira irmandade dos moços do Espírito Santo, que começou logo nos princípios da villa e consiste na 
reunião de alguns jovens lavradores com o fim de invocarem aquele Divino Creador, e Vivificador em 
nome da classe, aqui pertencem, nas suas plantações, e sementeiras, e como documentos dos 
benefícios, que d’elle teem recebido, ostentam tropheo no alto do pendão, as primícias da colheita do ano 
anterior. É para lhe offerecem estes cultos erigiram-lhe uma capella, alevantaram-lhe um estandarte, no 
alto do qual poseram um mólho d’espigas, e um bollo, emblemas da agricultura, e para exprimirem a sua 
majestade e grandeza nos dias de maior festividade improvisam um imperador, vestindo um mancebo na 
purpura dos Cezares, e cingindo-lhe a coroa e o diadema; e cercando-o e acompanhando-o com espadas 
em punho, como guarda pretoriana: Três vezes no anno se faz a cerimonia, e ajunta a corporação; no dia 
e procissão do Corpo de Deus, no de São João, e no da festa do glorioso patrono, que costuma fazer-se 
no mez de Setembro; e em todas eles tem logar a festividade do córte dos gallos; que é singular d’este 
povo, porque não nos consta, que se repita n’outro. 
Concluídos os officios divinos e tomada uma ligeira refeição, correm os mordomos a villa pedindo ás 
lavradoras as primícias das suas criações d’aves domésticas para as emmolarem com innocentes 
victimas pelo repouso de suas famílias e prosperidade de seus rebanhos depois de obterem boa porção 
d’elles, volvem a casa do alferes, á porta do qual se acha a esse tempo atada e preparada uma corda, e 
levantado um solio para um imperador, que preside e toca a assembleia, e é crença vulgar, que nenhum 
monarca n’aquella tarde é tão despótico e absoluto, como aquelle; mas por uma graça especial do Divino 
Espirito, a quem é dedicado, acontece que não haja memoria de que elle usasse de um só de seus 
amplos magestaticos poderes: Separados e escolhidos os melhores gallos, são atados sucessivamente 

Ao longo deste trabalho o leitor terá a oportunidade de se confrontar com dois modelos 
diferentes, ainda que complementares, de investigação. O modelo intensivo ou 
monográfico, que caracteriza todo o capítulo 1 e o modelo extensivo ou comparativo 
observável nos capítulos 2 e 3. 

O modelo intensivo privilegiou a observação participante em todos os momentos da 
festa e limitou-se ao Ladoeiro. Os primeiros contactos, com os festeiros do Espírito 
Santo do Ladoeiro, foram feitos na última quinzena de Outubro do ano de 1993. 

Ainda em Castelo Branco abordámos, duas ou três pessoas, do Ladoeiro, para obter 
informações acerca de alguns particularismos de que se revestiam as festividades do 
Espírito Santo nesta localidade. Estas pessoas comunicaram as nossas intenções e 
quando contactámos os primeiros festeiros já nos esperavam e sabiam, em traços 
largos, ao que vínhamos. 

Quando da primeira reunião em 26 de Novembro de 1993, para a qual já fomos 
convidados, apresentámos aos restantes festeiros as razões da nossa presença. 
Concederam-nos então o estatuto de “faz de conta que faz parte da comissão.” A partir 
desta altura passaram a tratar-nos, formalmente, como elemento da comissão. Apenas 
formalmente porque na prática não tínhamos o dever, por exemplo, de participar das 
despesas. 

Deslocámo-nos ao Ladoeiro por altura de qualquer trabalho ou reunião que foram, 
quase sempre, em fins-de-semana porque todos os festeiros tinham, também, as suas 
actividades profissionais, ou outras. 

                                                                                                                                              
um a um na corda fatal, e sacrificados com uma espada por aquelles que os ajustam e compram à 
divindade, que se festeja”. 
6 COSTA, C., LOURENÇO, L., ROBALO, M. e ROLÃO, B., s/d, A Festa do Espírito Santo em Mouriscas 
(trabalho dactilografado), Universidade Nova de Lisboa/Faculdade de Ciências Sociais Humanas, Lisboa. 
Não foi possível localizar este trabalho. 
7 Informação oral prestada pelo padre Martinho Lopes Lourenço (Monforte da Beira). 
8 DIAS (1948:131). “A freguesia do Castelo (Sertã) tem como orago o Divino Espírito Santo, que venera 
representado em pesada e antiga escultura de pedra. 
A mordomia, que todos os anos, depois de fazer o necessário peditório, promove a respectiva festa de 
Domingo de Pentecostes, é constituída exclusivamente por rapazes solteiros, porque, é tradição, que se 
dela fizer parte homem casado, depressa morrerá! 
Tem grande virtude para os castelenses a venerada imagem do Espírito Santo, e todos os solteiros ou 
solteiras que desejam apressar o matrimónio, dão-lhe um abanão na primeira oitava (Domingo imediato 
ao de Pentecostes). 
Quanto mais forte for o abanão, mais depressa se realizará o casamento”. 



FESTA DO ESPÍRITO SANTO NO LADOEIRO E NO SUL DA BEIRA INTERIOR 
Francisco José Ribeiro Henriques 

 AÇAFA On Line, nº 12 (2017-2018)           Associação de Estudos do Alto Tejo           www.altotejo.org 303 

Duas grandes motivações estiveram subjacentes à escolha do Ladoeiro para a 
realização do trabalho intensivo. A primeira residiu no modo como esta comunidade 
ainda vive a festa do Espírito Santo. A segunda, tão importante como a primeira, decorre 
do facto de nunca ninguém a ter registado convenientemente. Jaime Lopes Dias 
descreveu as festas do Espírito Santo de Zebreira (DIAS, 1953:85-108), sumariamente 
as de Monforte da Beira (DIAS, 1953:109-111) e respigos da festa de Proença-a-Nova 
(DIAS, 1967:93-96). Maria Leonor Buescu descreveu os jantares do Espírito Santo de 
Monsanto (BUESCU, 1984:60-61). Do Ladoeiro conhecia-se, apenas, um pequeno 
artigo de jornal de António de CARVALHO (1991). 

O modelo extensivo abrangeu os concelhos de Castelo Branco, Idanha-a-Nova, 
Proença-a-Nova e Vila Velha de Ródão. 

A partir de uma listagem dos aglomerados populacionais, que integram cada um dos 
concelhos, tentámos saber os que tinham igrejas ou capelas, independentemente dos 
oragos. Seguidamente, ou em simultâneo, verificámos todos os que tinham imagem ou 
capela do Espírito Santo. Para o sucesso desta tarefa foi muito importante o trabalho 
que realizámos anteriormente (HENRIQUES, 1993). 

A partir desta primeira identificação começamos a visitar, um a um, todos os locais com 
capela ou imagem do Espírito Santo e todos os outros em relação aos quais havia 
dúvidas quanto à existência de capela, imagem ou festa. Esta tarefa foi iniciada em 
Novembro de 1993 e terminou em Outubro de 1994. 

Foi neste trabalho que surgiram as maiores dificuldades. A muitos locais tivemos de 
voltar duas e mais vezes para visitar a capela ou a imagem do Espírito Santo ou para 
entrevistar a pessoa, ou pessoas, recomendadas. 

Chegados a qualquer lugar procurávamos a capela do Espírito Santo, desde que 
houvesse notícia da sua existência. O passo seguinte era procurar a vizinha do Espírito 
Santo que tinha a chave. Esta pessoa era quase sempre a zeladora da capela. 
Visitávamos, fotografávamos a capela e a imagem e recolhíamos informações. 
Privilegiámos as zeladoras como informantes porque nos apercebemos que eram as 
mais indicadas para satisfazer a nossa curiosidade. Quando a imagem estava na Matriz 
procurávamos o sacristão como informante. 

No início do trabalho receámos não serem dignas de confiança as informações obtidas 
junto das zeladoras e dos sacristãos mas, com o evoluir do trabalho de campo 
verificámos que, em muitas comunidades, eram as únicas pessoas indicadas para 
responderem cabalmente às questões colocadas. 

Se no início deste trabalho um dos objectivos era reconstruir a festa, mesmo nas 
comunidades onde já se perdera, depressa tomámos conta da dificuldade, e mesmo da 
impossibilidade, de o fazer recorrendo só à oralidade. As pessoas vão sabendo da 
existência segmentar dos fenómenos, mas não conseguem descrever o seu 
funcionamento como um todo. E, à medida que recuamos no tempo, maior é essa 
dificuldade. Outra coisa não seria de esperar. 

Utilizámos um guião que se mostrou versátil para todo o trabalho extensivo (Anexo). Foi 
elaborado especificamente para a área desta intervenção e utilizado, unicamente, como 
orientação e auxiliar de memória durante as entrevistas. A sua utilização revelou-se 
importante no que toca à homogeneidade de matérias recolhidas, de comunidade para 
comunidade. Não foi utilizado no Ladoeiro. 

Paralelamente ao trabalho de campo consultámos jornais regionais e monografias 
locais. Os jornais consultados foram o Beira Baixa, da sua origem à sua extinção (1937-
1976), a Reconquista, da sua origem (1944) aos nossos dias, O Concelho de Vila Velha 
de Ródão, de 1982 aos dias de hoje, o Mancha Verde, de 1987 à actualidade, alguns 
números do Raiano, do Aldeia Viva e de outros periódicos que constam na bibliografia. 
Esta pesquisa ajudou a elaborar o Quadro 9 onde consta o inventário das festividades 
da Páscoa ao Corpo de Deus. 

Ao nível das técnicas de registo utilizámos o bloco de notas, a gravação (52 cassetes) e 
a fotografia (cerca de 300) para a globalidade do trabalho. Em vídeo registámos (170 
minutos) a festa dos madeiros e a festa do Espírito Santo no Ladoeiro. 

A Beira Interior é vasta. Ocupa a parte oriental do centro de Portugal, entre o Douro e o 
Tejo. O “sul da Bera Interior” é um conceito vago, completamente artificial. Não há 
qualquer ponto de referência a partir do qual se determine o sul ou o norte. Não 
corresponde também a qualquer região natural ou cultural da Beira Interior. O único 
critério utilizado para subordinar uma área a esta designação foi o administrativo e o 
geográfico. 

Restringiu-se a designação sul da Beira Interior aos concelhos de Idanha-a-Nova, 
Castelo Branco, Proença-a-Nova e Vila Velha de Ródão. Estes concelhos ocupam 
quarenta e seis por cento da área do distrito de Castelo Branco. 
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1. A festa do Espírito Santo no Ladoeiro 

1.1. Ladoeiro: breve contextualização 

Ladoeiro é uma das dezassete freguesias do Concelho de Idanha-a-Nova. Tem uma 
área de 6312 hectares e uma área social de 58 hectares (HORMIGO, 1979:1). Fazem 
parte da freguesia, além da sede, o Monte Rochão e outros montes agrícolas dispersos. 

A sua fundação remonta a 1541. Em 1608 já aqui residiam mais de 150 famílias. 

Do ponto de vista morfológico Ladoeiro está implantado no compartimento inferior da 
falha do Ponsul. O aglomerado populacional e todo o seu território de exploração 
assentam numa plataforma detrítica (arcoses) de altitude inferior a 400 metros. A 
paisagem é de peneplanície com áreas cultivadas, de pousio e incultas. Nestas últimas 
a cobertura arbórea predominante é o montado de sobro e azinho. 

O clima tem características continentais, com verões quentes e secos e invernos frios e 
húmidos. Entre o verão e o inverno há grandes amplitudes térmicas. 

O povoamento do concelho é caracterizado por aglomerados populacionais, que 
raramente atingem os 2000 habitantes, com dispersão intercalar de montes (unidades 
de exploração agrícola). 

Até à década de sessenta a economia da região dependia, exclusivamente, da 
agricultura. Predominava, e predomina, a grande propriedade não murada (openfield). 
Estas grandes propriedades pertencem a poucos proprietários. “As maiores casas 
agrícolas eram do sr. Marques e do sr. Coelho e os dois vieram do nada.” Mas a maioria 
das famílias residentes tinham um chão9, na área envolvente do aglomerado 
populacional. Nos finais da década de cinquenta entrou em funcionamento a barragem 
Marechal Carmona, em Idanha-a-Nova. A barragem veio irrigar toda a área da campina 
de Idanha onde o Ladoeiro está implantado. 

A barragem e a consequente irrigação veio alterar profundamente o cenário económico 
da região. A propriedade foi mais dividida. A povoação recebeu muita gente, que 
compensou a ausência dos que emigravam. Com a instalação de uma fábrica de queijos 
e, mais tarde, de outra de concentrado de tomate criaram-se postos de trabalho ligados 
à indústria. Estes factos deram origem a que o grosso da emigração fosse retardado 
para a década de 81-91, em plena crise agrícola. 

                                                      
9 O mesmo que horta. Pequena área de terra arborizada com árvores de fruto e cultivada, situada quase 
sempre no aro da povoação. 

Actualmente a fábrica de lacticínios está em subactividade. A fábrica de tomate 
encontra-se em situação idêntica e o pouco tomate que recebe tem, ainda, outras 
procedências que não a área do Ladoeiro. Consequentemente, toda a área mergulhou 
na crise geral da agricultura portuguesa. É convicção das pessoas que “se a fábrica do 
tomate não fechasse o Ladoeiro ainda se compunha, vinham muitos seareiros do 
Ribatejo e havia mais trabalho para as pessoas.” Um grande hotel, recentemente aberto, 
ocupa apenas cinco ou seis pessoas do Ladoeiro. 

Toda esta área, antes da introdução do tractor, tinha um grande número de cabeças de 
gado bovino. Eram indispensáveis nas tarefas agrícolas. Com a expansão do tractor 
houve uma notória retracção deste número. Verificou-se, em contrapartida, um aumento 
progressivo das explorações industriais de gado bovino específico para produtos lácteos 
e alimentação. 

Pela especificidade da região a ovelha foi, e é, o animal predominante na campina. 
Depois de anos de crise voltaram os grandes rebanhos. A União Europeia estimula-os 
oferecendo subsídios de valor razoável. 

Do passado para o presente o nível sócio-económico das pessoas melhorou muito. 
Primeiro foi o trabalho na barragem, findo o qual se voltou à campina, agora irrigada. Por 
último foi a emigração para outros países. 

Na campina as culturas predominantes foram o trigo e o centeio. Actualmente são o 
tabaco e o girassol, ainda que a espécie cultivada dependa essencialmente da cultura 
subsidiada pelo Ministério da Agricultura. 

Como escrevia o  Jornal do Fundão de 28 de Outubro de 1994 “semearam-se muitos 
hectares. O girassol foi a benesse possível. Não se tratava de produzir, mas apenas de 
semear… O resultado vê-se agora, nos hectares abandonados onde apenas a morte do 
girassol é visível. É o giracídio, como lhe chamam os agricultores… É sobretudo, uma 
agricultura pensada à medida de tudo – menos do homem”10. 

Até à década de 80 todos os anos se fixavam 10-12 pessoas, com idade de votar. 
Posteriormente, devido à crise agrícola, esta tendência inverteu-se. 

Numa leitura rápida do quadro 1 verifica-se que houve um crescente aumento da 
população no Ladoeiro de 1911 a 1960. Desde o início do século o saldo foi aumentado 
até atingir o máximo de 2531 pessoas no ano de 1960. Em 1960 o saldo continuou 

                                                      
10 Como o jornalista faz subentender o agricultor é subsidiado consoante a área semeada. A colha, 
frequentemente, não se chega a fazer. Não interessa o resultado final. 
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positivo mas houve uma diminuição da taxa de crescimento da população de 15,7% 
para 8,9%. Da década de 60 à actualidade a tendência foi decrescente. Atingiu o 
máximo de -24,9% nos anos 70-80. Actualmente é possível que estejamos a assistir a 
uma tendência para a estabilidade. Este decréscimo de população ocorreu em todos os 
concelhos do sul da Beira Interior e não apenas no Ladoeiro. 

 
Figura 2. Ladoeiro e área envolvente (Excerto da folha nº 293 da Carta Militar de Portugal, 
escala 1:25 000, Serviços Cartográficos do Exército, 1973). 

O Ladoeiro mantinha, e continua a manter, uma profunda rivalidade com Idanha-a-Nova. 
Isto porque as “pessoas do Ladoeiro – e é aldeia! – são mais ricas que as da vila. Aqui, 
no Ladoeiro, as pessoas ainda que trabalhassem para os ricos todos tinham a sua 
hortinha.” 

Actualmente são três os edifícios religiosos da povoação (a Matriz, a capela do Espírito 
Santo e a capela da Misericórdia). No passado há notícia de outras três capelas, hoje 
destruídas (Santo Antão, São Pedro e São Sebastião). 

 
Figura 1. Localização da área de estudo do território continental 
(1. Idanha-a-Nova, 2. Castelo Branco, 3. Vila Velha de Ródão, 
4. Proença-a-Nova, * Ladoeiro). 
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Quadro 1. Evolução demográfica do Ladoeiro no séc. XX 

ANO FOGOS FAMÍLIAS 
POPULAÇÃO Variação da 

Homens Mulheres Total População em % * 
1911 446  598 692 1290 - 
1920 453  642 768 1410 + 9,3 % 

1930  495 789 888 1677 + 18,9 % 
1940 634 556 957 1050 2007 + 19,6 % 
1950  628 1103 1220 2323 + 15,7 % 
1960  773 1222 1309 2531 + 8,9 % 
1970  721 1200 1169 2369 - 6,4 % 
1981  657 857 920 1777 - 24,9 % 

1991  666 870 854 1724 - 2,9% 
 

* calculada em relação à década anterior. 

1.2. Capela, imagem do Espírito Santo e insígnias 

Na janela da capela-mor há um pequeno bloco de granito, móvel e de feição 
paralelepipédica. Sobre ele foi pintada a negro, recentemente, a data de 1658. 
Informaram ter sido esta a data da sua construção. Numa análise ao bloco não vimos 
qualquer outra gravação que apoiasse esta posição. HORMIGO (1979) data a capela 
dos séculos XVI-XVII. 

Em Novembro de 1952 fazem-se os primeiros contactos para o calcetamento da rua que 
dá acesso à capela do Espírito Santo (BEIRA BAIXA, 29.11.1952). 

Em Agosto de 1961 houve uma grande polémica entre o pároco e a junta de freguesia 
do Ladoeiro a propósito “de que a Junta de Freguesia local ía apoderar-se da referida 
propriedade [Barrada do Espírito Santo]” e da demolição de “cerca de cincoenta pocilgas 
existentes na dita propriedade cujos donos pagavam a respectiva renda à igreja...” 
(RECONQUISTA, 6.8.1961). A junta de freguesia respondeu num curto comunicado de 
cinco pontos de que se respiga o seguinte. “... O aspecto do actual ambiente que cerca 
a capela do Espírito Santo melhorou, com a ausência das referidas pocilgas.” “...Quanto 
ao direito de propriedade do local, a Junta diz nunca ter ventilado tal assunto” 
(RECONQUISTA, 20.8.1961). 

Foi reparada em 1980. Há cerca de sete ou oito anos foi construído um muro a envolver, 
parcialmente, a capela. Desde a sua construção nunca este muro tinha sido caiado. Em 
1994, antes do início das festas, foi caiado. A cal foi oferecida pela junta de freguesia e 
os festeiros ofereceram a mão-de-obra. Critica-se o padre por não ter contribuído com 
os meios financeiros. “Se ele ajudasse podia-se pintar a capela.” 

O coroeiro mandou arranjar a pomba, que está no portão da capela. O serralheiro que a 
arranjou fê-lo gratuitamente. 

A capela do Espírito Santo no Ladoeiro é um pequeno templo implantado no Alentejo, 
margem esquerda do ribeiro do Povo, a sul do aglomerado populacional e a escassos 
metros a leste da estrada que dá acesso a Monforte da Beira. 

Além do ribeiro, hoje completamente coberto no interior da povoação, existem quatro 
importantes fontes (Fonte Pequena, Fonte das Lajes, Chafariz Velho e Chafariz Novo) 
em actividade, situadas cerca de 300 metros a norte da capela. 

A capela é constituída por nave, capela-mor e sacristia. A nave tem três aberturas ao 
exterior: uma porta virada a poente, a principal, outra virada a norte e, sobre a primeira, 
uma abertura, em forma de rosácea, revestida a granito. 

No interior da capela, à direita da porta principal, há uma pia de água benta, em granito. 
Está incrustada na parede e tem o formato de uma concha invertida. À esquerda da 
porta norte há outra pia de água benta. Incrustada na parede sul está uma peanha, em 
granito. Este suporte já foi pintado, repintado e neste momento mostra o granito. 
Actualmente tem uma pequena imagem do Menino Jesus, “só para não estar vazio.” As 
paredes estão revestidas a azulejo até cerca de um terço da sua altura. São azulejos 
modernos de fundo branco e motivos azuis. 

A separar a capela-mor da nave há um arco triunfal, em granito. 

A capela-mor tem uma estreita abertura ao exterior, na parede do lado sul. Na parede do 
lado norte abre-se uma porta que dá acesso à sacristia. Na parede nascente há um 
nicho onde se encontra a imagem do Espírito Santo. Este nicho parece recente. Recente 
é, pelo menos, a cercadura de granito que o contorna. Actualmente existem no altar-mor 
uns blocos paralelepipédicos e outros cilíndricos, em granito, oriundos da recente 
reconstrução da capela. Dois deles parecem ter sido lintéis de portas e os restantes 
fragmentos de coluna. Com alguns destes blocos improvisaram uma mesa, junto da 
parede norte, sobre a qual os festeiros depositam as insígnias do Espírito Santo, durante 
a cerimónia religiosa. Nesta área da capela há ainda uma imagem de Cristo crucificado, 
em tamanho grande. A cruz que o suporta está encostada à parede e assente no solo. 
Não está fixa. 

A sacristia tem duas grandes aberturas ao exterior; uma janela virada a norte, para 
iluminação, e uma porta virada a poente. Tem no seu interior um grande armário em 
madeira, para guardar os paramentos, uma mesa de pinho, um conjunto de bancos e 



FESTA DO ESPÍRITO SANTO NO LADOEIRO E NO SUL DA BEIRA INTERIOR 
Francisco José Ribeiro Henriques 

 AÇAFA On Line, nº 12 (2017-2018)           Associação de Estudos do Alto Tejo           www.altotejo.org 307 

um quadro com uma fotografia colorida da “comissão de festas do Divino Espírito do ano 
de 1989.” Segundo informações o senhor bispo já proibiu esta foto porque “se cada 
comissão pusesse aqui a sua fotografia daqui a pouco não havia espaço.” 

A foto apresenta a seguinte legenda: “Comissão de Festas do Divino Espírito Santo do 
Ano de 1989, da esquerda para a direita, João Correia da Cruz, José dos Santos 
Constantino, Joaquim Afonso Raposo, Domingos Ribeiro Martins, António Joaquim 
Borges Esteves, José Francisco Cavalheiro, João António Cavalheiro, João Assunção 
Martins.” Exceptuando dois elementos os outros são pessoas de meia idade. 

A imagem do Espírito Santo foi restaurada em 1980. É uma figura simétrica. Na cabeça 
tem uma coroa aberta e no topo dela uma pequena cruz. A face reflecte um aspecto 
sisudo a austero. A barba é castanha. O pluvial é vermelho decorado a dourado. A alva, 
sob o manto, é de um branco sujo. Presente-se a existência de cíngulo. As mãos 
agarram a parte transversal da cruz. A figura está sentada sobre um cadeirão do qual 
apenas se vê o apoio para os braços. A cruz onde Cristo está crucificado tem a 
tonalidade escura da madeira. O segmento vertical da cruz, acima do travessão não 
existe como em muitas outras imagens é substituído pela pomba branca. 

É uma imagem que não sai nas procissões. Este facto repete-se em muitos outros 
locais. Pode-se inclusivamente afirmar que a imagem do Espírito Santo, para fins de 
culto e festividade, não é importante. A festividade e o culto do Espírito Santo 
desenvolvem-se preferencialmente em redor das insígnias (bandeira, coroa, e ceptros). 
Em Segura, por exemplo, nem sequer há imagem ou capela. Em Castelo Branco há a 
procissão do Espírito Santo onde nem a imagem nem as insígnias (por não as haver) 
participam. 

Em algumas localidades justificam a não saída da imagem em procissão devido ao seu 
peso. No Ladoeiro defendem-se com o seguinte argumento: “os santos saem quando a 
festa é num dia ou em dois, mas neste caso como temos a festa oito domingos seguidos 
sai só a representação do Espírito Santo que são a pomba, o estandarte e a coroa.” 
Ainda hoje lhe continuam a acender velas em sinal de devoção por promessa. 

Todas as insígnias do culto do Espírito Santo são guardadas, de um ano para outro na 
casa do coroeiro. Os restantes festeiros guardam-nas apenas durante uma semana (de 
um domingo ao domingo seguinte). Merece realce o facto das insígnias não estarem 
guardados num recinto religioso. Colocámos a questão: “a quem pertencem as insígnias 
do Espírito Santo?” Houve unanimidade nas respostas: “pertencem ao Espírito Santo”, 
mas são geridas pelo coroeiro, durante o ano, e pelos festeiros em tempo de festa. As 

insígnias em nenhuma ocasião são alvo de adoração, não se lhe reza, nem são 
iluminadas. 

Cada festeiro procura a melhor solução para guardar as insígnias de uma semana para 
a outra. Mas quase todos mantiveram a bandeira aberta sobre uma mesa, uma cama ou 
pendurada no tecto. Não há solução comum. Para guardar de um ano para o outro, a 
esposa do coroeiro enrolou a bandeira, com as fitas e os ceptros das pombas, num 
lençol, depois embrulhou tudo numa colcha e guardou no guarda-fato. A coroa, as velas 
e as pombas guardou-as numa caixa, no interior do guarda-fato.  

A coroa é o instrumento sagrado por excelência. É em prata. Durante a sua utilização 
não é tocada directamente com as mãos. Há um lenço específico que se entrepõe entre 
as mãos do coroeiro e a coroa. Este lenço está bordado numa das pontas. É o elo de 
ligação entre o sagrado e o profano. 

A coroa é constituída por dois elementos: a coroa propriamente dita e um suporte. No 
local de união das quatro hastes, que partem do bordo da coroa, há uma na pequena 
cruz. O corpo da coroa é constituído por ramagens e sobre elas existe uma pomba. A 
coroa está fixa a um suporte de planta circular. É na parte mais delgada deste suporte 
que o coroeiro pega. Durante as cerimónias a coroa é decorada com 12 cravos, 
agrupados três a três. As cores têm por base o vermelho e o branco, ainda que possam 
surgir outras. Os cravos são fixos ao bordo superior da coroa através de uma fita branca 
de cetim. 

A sacralidade da coroa e da cruz do topo da bandeira é observada na proibição de lhes 
tocar directamente com as mãos. A sacralidade da bandeira constata-se na proibição de 
tocar na parede da casa e no peitoril da janela de onde sai ou por onde entra. 

Pelo que foi observado pode-se concluir que a sacralidade das insígnias apenas existe 
no momento do seu uso efectivo. Em todos os outros momentos as insígnias podem ser 
directamente manuseadas sem qualquer proibição. 

Em Segura verificámos que uma insígnia do Espírito Santo (pomba) permanece como 
objecto sagrado para além do momento do seu uso efectivo. 

Na Zebreira, o juiz da festa do Espírito Santo retirou a bandeira da casa da tesoureira 
pelo  facto  dela  não  se  encontrar  casada  pela Igreja. Nesta povoação a bandeira do 

Espírito Santo não pode estar num quarto onde haja relações sexuais. 

 



FESTA DO ESPÍRITO SANTO NO LADOEIRO E NO SUL DA BEIRA INTERIOR 
Francisco José Ribeiro Henriques 

 AÇAFA On Line, nº 12 (2017-2018)           Associação de Estudos do Alto Tejo           www.altotejo.org 308 

Bandeira 

Actualmente existem duas bandeiras do Espírito Santo. Uma maior e outra menor. A 
menor está na igreja e apenas participa nas procissões. A maior é utilizada pelo alferes 
do Espírito Santo. 

A bandeira maior é em pano adamascado, de cor vermelha. No centro de uma das faces 
tem um rectângulo branco debruado a dourado. Neste rectângulo foi pintada uma 
pomba, em tons acinzentados, em posição de voo. A cabeça da pomba apresenta uma 
auréola. Toda a pomba aparece envolvida num halo amarelo. Da pomba partem sete 
raios avermelhados que terminam em línguas de fogo. Por baixo do rectângulo, tem a 
inscrição, em amarelo, “Vinde Espírito Santo.” Na outra face apenas os dizeres 
“Ladoeiro 1986.” A bandeira está enfeitada com fitas que lhe ocultam, parcialmente, a 
face anterior. Estas fitas podem ser fruto de promessas (ver Fitas de Homenagem). 

Durante o desfile a bandeira está montada numa enorme e pesada haste de madeira 
que termina numa cruz metálica. Além do peso a dificuldade do seu manuseamento 
aumenta com o vento e mesmo com o calor. “Na festa do 15 de Agosto tive que tirar 
camisa, ceroulas e tudo, ía todo repassado” como referiu o coroeiro11. A distância da 
casa dos festeiros à capela era outro factor de acréscimo de dificuldade. “Eu chegava lá 
com os braços desgraçados” como chegou a desabafar, mais de uma vez, o alferes. 

Até meados dos anos sessenta não se servia no domingo da Senhora do Almortão. Era 
costume a bandeira do Espírito Santo acompanhar o povo do Ladoeiro, a esta romaria, e 
participar na procissão da Senhora do Almortão. Num determinado ano houve tão 
grande zaragata entre o pessoal do Ladoeiro e de Oledo que ficou toda esfarrapada a 
bandeira do Espírito Santo12. A partir desse ano a bandeira do Espírito Santo deixou de 
participar na festa da Senhora do Almortão. “Há também quem diga que a Nossa 
Senhora do Rosário está trocada com uma deles, que também lá ia. Há quem diga isso 
porque a nossa era mais bonita e eles trocaram-na. Isto foi nos tempos antigos.” É um 
exemplo flagrante de como as rivalidades entre mortais são cristalizadas nas imagens 
sagradas. 

 
                                                      

11 Num dos domingos de muito vento, o alferes, num momento inesperado dificuldade disse: “queres ver 
que esta puta se vai embora” referindo-se naturalmente à bandeira. Nesse dia “o Apolinário dava dois 
passos para a frente e um para trás” confirma outro festeiro. 
12 Referem que a origem da refrega esteve no facto da bandeira de Oledo querer entrar no adro primeiro 
que a do Ladoeiro. “E a lei estabelecia que era por ordem de letras”. 

Pombas 

A pomba grande e a pomba pequena são, na prática, dois ceptros com hastes em 
madeira com uma pequena pomba de cor branca, no topo. O tamanho do ceptro e da 
pomba variam. Por isso uma toma a designação de pomba grande (ceptro e pomba 
maiores) e o outro de pomba pequena. 

Na ordem hierárquica a pomba grande está depois do coroeiro e imediatamente antes 
da pomba pequena. Durante a sua utilização cada um dos ceptros é decorado com 
quatro cravos de cores branca, vermelha e outras. Apenas o vermelho e o branco são 
cores obrigatórias. 

Velas 

As velas, hoje, são muito semelhantes às que os padrinhos usam nos baptizados. São 
em cera branca e decoradas em parte do seu corpo. Há cerca de quatorze anos eram 
velas comuns, sem qualquer decoração. Nunca foram, nem são, acesas. Durante as 
cerimónias cada uma das velas é decorada com quatro cravos, com predomínio para as 
cores vermelha e branca. Os cravos fixam-se ao corpo da vela através de um elástico 
que depois é camuflado por uma fita branca de cetim. No passado os cravos eram 
presos às velas e às pombas através de linhas de costura. 

 

 
              Foto 1. Quatro velas do Espírito Santo devidamente ornamentadas. 
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Fitas de homenagem 

As fitas de homenagem são em cetim e seda, de várias cores e tamanhos (Quadro 2), e 
são oferta dos devotos e dos festeiros ao Divino Espírito Santo. As fitas oferecem-se por 
devoção ao Espírito Santo e/ou no cumprimento de uma promessa. É o interessado que 
coloca a fita na bandeira. É hábito cada festeiro oferecer uma fita. A fita é, quase 
sempre, colocada na bandeira no dia em que o festeiro serve. 

Oferecer fitas para a bandeira do Espírito Santo “é devoção e é para recordação do 
nome da pessoa que fica na bandeira.” O ofertante ao pendurar uma fita na bandeira 
está a manifestar o desejo de continuar ligado ao Espírito Santo e à sua festa. É um 
modo particular de perpetuar, para além do curto tempo da festa, o seu nome. 

As fitas são penduradas no braço horizontal da bandeira do Espírito Santo. Anualmente 
a esposa do coroeiro retira um conjunto de fitas para evitar que a bandeira se torne 
demasiado pesada. As fitas subtraídas da bandeira são guardadas na capela do Espírito 
Santo, em dois fios montados para o efeito. 

O hábito de oferecer fitas de homenagem, não é hodierna, tem, pelo menos, algumas 
décadas de existência embora seja recente a preocupação de as guardar (Quadro 3). 

Algumas das fitas não possuem qualquer inscrição, outras possuem a data da oferta e 
algumas, as mais recentes, além da data possuem o nome do ofertante, uma dedicatória 
e podem mesmo conter uma gravura. As dedicatórias são essencialmente do tipo 
“Oferece ao Divino Espírito Santo, Joaquim da Silva Marques, 1.5.1983”, “João José 
Tiago, sua família oferece ao Divino Espírito Santo” mais raramente surgem registos do 
tipo “Senhor fazei-me um instrumento da vossa paz, oferta de António Bernardo.”  

As figuras são geralmente constituídas por uma pomba e um cálice. Além destes 
elementos observa-se ainda a figura de um peixe ou de uma ramagem. As fitas com 
inscrição são mandadas gravar em Castelo Branco. É provável que as fitas mais antigas 
não tenham qualquer inscrição.  

1.3. Preâmbulo ou Festa dos Madeiros 

A festa dos madeiros consiste no arranque, transporte e descarga dos madeiros que são 
queimados nas fogueiras do Natal. O almoço no campo é o ponto alto da “festa” onde 
apenas participam homens. A responsabilidade desta tarefa está a cargo dos festeiros 
do Espírito Santo nomeados nesse ano.  

 

 

Quadro 3. Distribuição cronológica das fitas e 
lugares onde se encontram 

Quadro 2. Cor das fitas 
por ordem decrescente do seu número 

Cor da fita Número 

Branca 28 

Rosa 17 

Vermelha 14 

Azul 13 

Lilás 8 

Verde 2 

Amarelo 2 

Várias cores 4 

Ano Bandeira Capela Total 

1960 
 

1 1 

1976 
 

2 2 

1980 
 

6 6 

1981 
 

7 7 

1982 
 

4 4 

1983 
 

4 4 

1984 
 

4 4 

1985 1 5 6 

1986 
 

5 5 

1987 
 

1 1 

1988 
 

1 1 

1989 1   1 

1990 2   2 

1991 2   2 

1992 2   2 

1993 4   4 

1994 1   1 

s/data 7   35 

TOTAL 20 68 88 
 

1.3.1. Marcação dos madeiros 

REUNIÃO PREPARATÓRIA (26 de Novembro 1993) 

Realizou-se no restaurante do sr. Apolinário13, com a presença de todos os festeiros. 
Teve a duração de duas horas e iniciou-se às 19.30 horas. 

                                                      
13 Nos outros anos as reuniões realizam-se em casa do coroeiro. Em 1993-94 as reuniões efectuam-se 
sempre no café ou no restaurante O Manhoso, propriedade do alferes. Isto porque o alferes possui 
espaços públicos confortáveis. Quando as reuniões são feitas em casa do coroeiro não é hábito este 
oferecer comida ou bebida aos participantes. Em vez disso, no final da reunião, vão em grupo tomar uma 
bebida ao café. Quando assim é as reuniões são iniciadas em casa e terminadas no café. 
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O objectivo desta reunião era definir os moldes em que se realizaria o almoço do dia 
seguinte, dia da marcação dos madeiros. 

A reunião abriu de modo informal com cada festeiro a fazer o ponto da situação das 
tarefas de que tinha sido incumbido. Tinham comprado 110 litros de vinho, a uma 
pessoa da aldeia, a 100 escudos o litro. A pessoa responsável por esta operação pagou, 
inicialmente, do seu bolso. Deste vinho, 100 litros eram para a festa dos madeiros e 10 
litros para o almoço do dia da marcação dos madeiros. Dois elementos tinham ido à 
Aldeia de Santa Margarida comprar 12 foguetes para utilizar durante a festa dos 
madeiros. Tinham também tratado de todo o processo burocrático (declaração de venda 
de fogo passada pelo pirotécnico, seguro para manuseamento do fogo, declaração do 
posto da GNR do Ladoeiro e declaração dos bombeiros de Idanha-a-Nova). 

Um elemento informou que os festeiros do ano anterior haviam comprado para o dia da 
festa dos madeiros 20 quilos de sardinhas e 20 a 25 quilos de entrecosto. 

Discutiu-se o transporte para o dia seguinte. Quem tinha carro prontificou-se a utilizá-lo 
e a levar consigo quem lá coubesse. Pela desistência de um elemento, impossibilitado 
de participar, concluiu-se caberem todos numa carrinha. Foi a opção escolhida. 

Um festeiro comprometeu-se a levar pratos e copos de plástico para o almoço, o que é 
uma inovação, de outro modo cada um teria que levar o seu. Mesmo assim, cada 
participante ficou de levar o garfo e a navalha. 

Para o almoço do dia da marcação dos madeiros tinha-se admitido, há algum tempo, 
que se procederia “como os demais anos.” Isto é, cada um levava comida e juntavam-na 
no campo. Depois cada um comia do que queria. Nesta reunião, um dos elementos do 
grupo apresentou uma nova proposta que consistia em comprar o que era preciso para 
o almoço e a despesa ser dividida, em partes iguais, por cada festeiro. Esta proposta 
acabou por conseguir a unanimidade. É a primeira vez que pela marcação dos madeiros 
o almoço adopta esta modalidade. É que “depois todos podem levar a mesma coisa e 
ninguém se quer ficar atrás e se um leva um frango o outro já leva dois e o outro leva 
três, cada um quer levar mais que o outro” argumentava o autor da proposta. 

A ementa para o almoço do dia seguinte foi imediatamente aprovada e constava do 
seguinte: toucinho com febra, febras de porco, sardinhas assadas, salada de tomate, 
azeitonas retalhadas, queijo da região (ovelha), vinho do Ladoeiro e sumos. Os 
intervenientes excluíram o café e a fruta. O Sr. Apolinário ficou responsável pela comida 
e pela grelha. 

O café do alferes foi escolhido como ponto de encontro para o dia seguinte, às 9.30 
horas. 

Um assunto recorrente ao longo da reunião foi as despesas efectuadas ou a efectuar. 
Há uma grande preocupação em querer pagar a todos os colaboradores da festa 
(fogueteiro, operador da máquina que arranca e carrega os sobreiros, etc.). 

“Isto porque a gente não quer que nos enratem no nome, mesmo que eles digam que 
não é nada. É que já ouvi por fora que não lhes pagam e depois enratam” diz um 
elemento do grupo. 

Surgiu ainda a proposta de lançar-se um foguete no momento da partida do grupo, para 
o campo. Mas era complicado. Não havia ainda licenças, nem seguros. Desistiu-se da 
ideia. 

Desta reunião sobressaiu o sentido organizacional, a economia de meios, a divisão de 
tarefas, a participação de todos na discussão e o padrão comparativo, sempre presente, 
de que serve o ano anterior. “Queremos fazer o que se fez toda a vida.” Ainda que seja 
esta a intenção não é esta a prática quotidiana. 

MARCAÇÃO DOS MADEIROS (27 Novembro de 1993) 

Neste ano os madeiros vieram do Gramozinho - Monte Grande. É frequente terem esta 
origem14. Foram pedidos ao proprietário em Setembro. Os madeiros sempre foram 
pedidos, mesmo no passado. Quando do pedido convidaram o proprietário a participar 
no almoço do dia da festa dos madeiros. Declinou o convite. O feitor esclareceu 
posteriormente que “ele não é homem de grandes festas.” 

Dias antes combinara-se com o sr. Albino, feitor do Monte Grande, o local e hora do 
encontro. Foi um único carro com sete festeiros (um não pôde estar presente) e com 
uma criança. Só indivíduos do sexo masculino participam na marcação dos madeiros e 
no almoço que se segue À entrada do Monte Grande, enquanto aguardavam o sr. 
Albino, houve, logo ali, uma primeira distribuição de whisky. 

Ao chegar ao local a primeira tarefa foi arranjar lenha para a fogueira. O dia estava frio, 
nublado mas não chuvoso. Um dos elementos limpou uma azinheira, outros recolheram 
ramaria seca. 

                                                      
14 Os madeiros têm quase sempre esta origem, porque é uma das poucas áreas envolventes de Ladoeiro 
onde subsiste este tipo de árvores. Mais raramente vêm do monte do Rochão, a nor-nordeste da 
povoação. 
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O alferes ficou a preparar o almoço, por ser a pessoa mais indicada para o efeito, e a 
tomar conta do lume, como ficara estabelecido. A criança ficou com ele. Os restantes 
festeiros, acompanhados pelo sr. Albino, foram conhecer os sobreiros15 que seriam 
cortados no dia 19 de Dezembro. 

O sr. Albino antecipou a marcação dos sobreiros. Na véspera passou parte da manhã a 
marcá-los, sozinho. Os sobreiros estavam marcados a tinta branca, no tronco, com uma 
pequena cruz de braços sensivelmente iguais e distribuíam-se por uma área não muito 
grande. A marcação incidiu sobre sobreiros secos mas não podres, “se estiver podre, 
dar-lhe de roda mas aventa-se com ele”, para que se aguentem mais tempo a arder. 
Quando estão podres ardem rapidamente e “para levar merda num vale a pena” diz o sr. 
Albino. E “aqueles sobreiros que têm um chaparrinho ao lado fazei os possíveis para 
que lá fique.” O feitor teve a preocupação de marcar um número excessivo de madeiros 
porque “não quer que digam «arranjaram-nos ali uma merda, nem os carros vêm 
carregados, nem o caralho».” Este trabalho selectivo acaba por contribuir para a 
sanidade do montado. 

 
Foto 2. Cruz que assinala as árvores a abater. 

                                                      
15 No passado, quando os madeiros vinham do monte do Rochão eram quase todos de azinheira. 

“Este ano a malta está com a ideia de os arrancar” diz um dos festeiros, para que os 
madeiros tenham um impacto ainda maior junto da população. “Quanto maiores 
melhores.” 

O terreno está coberto de sobreiros adultos, dispersos, e aqui e além alguma azinheira. 
A vegetação é rasteira. Não há mato. 

Os festeiros têm a preocupação de localizar uma azinheira seca que sirva de 
combustível para a preparação do almoço da festa dos madeiros. 

 
Foto 3. Dia 27 de novembro de 1993. Marcação dos madeiros no Ladoeiro. Almoço no campo. 

É motivo de discussão o estado do terreno no dia 19. Há receio que os tractores se 
atolem como tem acontecido em alguns anos. Mas a presença de outros tractores e da 
escavadora sossega os festeiros. 

Definiu-se uma “estratégia” para o dia dos madeiros “um grupo vai por um lado, outro vai 
pelo outro e, antes do almoço, juntamo-nos no cruzamento dos caminhos.” 

A ementa do almoço obedeceu ao que ficara combinado. E, como se disse, cada 
participante deveria levar o garfo e a navalha. Contrariamente ao que se poderia pensar 
a navalha foi um instrumento muito utilizado, porque o pão e a febra eram primeiro 
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cortados com a navalha e só depois metidos na boca. Um dos presentes deixou a 
navalha sobre as  toalhas de papel que revestiam a frente da carrinha, a qual serviu de 
mesa. No final, um dos festeiros chamou a atenção que no “dia dos madeiros não se 
podia deixar assim, senão fica-se sem ela.” Na caça passa-se algo semelhante. É quase 
um roubo ritual. Até há poucos anos a navalha era tida como uma arma ofensiva e 
defensiva e dava estatuto de homem ao seu portador. A sua propriedade tornava-se a 
aspiração de qualquer criança. A navalha surge como uma garantia do rito de 
passagem. 

Regressou-se findo o almoço. Tomou-se café, fez-se as contas do almoço e marcou-se 
nova reunião para 17 de Dezembro. Só os festeiros pagaram. Coube de despesa a 
importância de 600 escudos a cada um. No final jogou-se à “sueca.” Durante o jogo os 
festeiros foram convidando os homens, que iam entrando no café, para participarem na 
festa dos madeiros, no dia 19 de Dezembro. 

Perante as atitudes dos festeiros e pelo muito vinho que sobrara ia-se comentando “este 
ano não é malta de bebedeira.” 

Entre os festeiros há sempre uma grande disputa no pagamento das despesas feitas 
nos cafés. 

1.3.2.Festa dos Madeiros 

REUNIÃO PREPARATÓRIA (17 de Dezembro de 1993) 

A reunião iniciou-se às 20.00 horas, como estava previsto, com todos os festeiros 
presentes. O local foi mais uma vez o restaurante O Manhoso. 

Discutiu-se a suficiência ou insuficiência dos 100 litros de vinho16. Tinham sobrado 5 
litros da marcação dos madeiros; em caso de necessidade iriam também. Decidiu-se 
que aqueles 5 litros não iriam. Em caso de necessidade vinham comprar mais vinho. 

No local do almoço seria montada uma torneira no pipo que estaria deitado sobre uma 
carrinha. Depois, cada um servia-se. O vinho que sobrasse do almoço seria 
transportado na carrinha, na cabeça do cortejo, de modo a poderem encher os garrafões 
daqueles que o distribuíssem, durante as paragens do cortejo (Espírito Santo, largo da 
Igreja, Avenida). 

Há anos atrás o indivíduo que distribuía o vinho não trazia garrafão mas um caldeiro e 
um único copo, pelo qual todos bebiam. 

                                                      
16 Destes 100 litros de vinho sobraram apenas cinco litros. 

Definiram-se os locais de descarga e o número de reboques a descarregar em cada 
local. Abandonou-se a ideia de distribuir os madeiros pelas portas dos cafés da aldeia. 
Optou-se por concentrá-los nos locais habituais (Espírito Santo, Avenida, largo da 
Estrada e largo da Igreja - ver fig. 3). 

No sítio do Espírito Santo ficaria a carga de um reboque, excedentária, para juntar ao 
madeiro que não ardeu no ano anterior. Esta fogueira é pouco usufruída porque não há 
um café por perto. No largo da Igreja ficaria apenas a carga de quatro reboques, para 
não impedir o trânsito. No largo da Estrada ficariam dois. Os dois restantes seriam 
descarregados na Avenida. Havia intenção de deixar um madeiro em frente do posto da 
GNR mas o cabo não o permitiu porque o solo, de alcatrão, ficaria danificado. 

A descarga dos tractores deveria seguir a ordem de “servir”: os primeiros quatro 
reboques iriam para junto da Igreja, o quinto e o sexto para o largo da Estrada, o sétimo 
e o oitavo para a Avenida e, finalmente, o nono para o Espírito Santo. 

A adopção desta ordem implicaria a paragem do trânsito na Estrada Nacional. Enquanto 
o quinto e o sexto reboque descarregavam no largo da Estrada os três últimos reboques 
estavam em plena via impedindo o trânsito. Para obviar este problema aceitou-se que 
seriam os dois últimos reboques a descarregar no largo da Estrada. 

Constata-se que a distribuição dos madeiros está muito subordinada à vontade dos 
festeiros. Os três lugares-chave são o largo da Igreja, o largo da Estrada e a Avenida. O 
quarto lugar é variável e está subordinado aos interesses dos festeiros, ficando quase 
sempre junto a algum café. 

Os locais de descarga dos madeiros seguem a hierarquia do espaço. É dada maior 
importância ao centro (em frente da Igreja) que aos arrabaldes (Avenida, Estrada, 
Espírito Santo). Também é dada maior importância ao clássico em detrimento do 
moderno (a Avenida surge em plano secundário quando comparada com o largo da 
Igreja). No passado só havia fogueira no adro da Igreja. 

O alferes precisava de um ramo de laranjeira. “Isso arranja-se, nem que se pegue num 
serrote e se vá roubar de noite.” O ramo de laranjeira é imprescindível para a decoração 
do tractor do alferes. É importante que o ramo tenha laranjas, nem que se pendure 
numa pernada pequenos ramos com laranjas. 

Discutiu-se o percurso do cortejo com a preocupação de percorrer toda a aldeia. Perante 
a eventualidade de não se passar por uma das partes novas da aldeia alguém vetou a 
proposta “porque os daquela parte também são gente.” Houve, deste modo, uma 
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preocupação em fazer circular os madeiros por todo o espaço “cultural” da aldeia. Com 
esta volta os madeiros deixam de pertencer aos festeiros para pertencerem à 
comunidade que os usufruirá na noite de Natal. 

Em traços simples o percurso ficou definido com a seguinte sequência: Espírito Santo, 
Avenida, Estrada Nacional, lar da 3ª Idade, posto da GNR, Estrada Nacional, largo da 
Estrada, largo da Igreja, Avenida e finalmente Espírito Santo (fig. 3). 

As despesas foram uma vez mais abordadas ficando combinado o pagamento de 2500 
escudos, e almoço, ao sr. Sebastião, pelo lançamento do fogo. Este valor equivale a um 
dia de trabalho de um homem. Para pagar ao motorista da máquina carregadora cada 
festeiro ficou de contribuir com 1000 escudos, totalizando 8000 escudos. Esta 
contribuição foi igual à do ano anterior. Além disso ficou de se encher, com gasóleo, o 
depósito da máquina que é propriedade da Associação de Regantes. O serrador dos 
madeiros tinha informado que nada queria pelo seu trabalho. Pagariam apenas o óleo e 
a gasolina necessários ao funcionamento da motosserra (cerca de dez litros de óleo e 
dez litros de gasolina). 

Ajustou-se a ementa que seria constituída por dez quilos de sardinhas para assar, dez 
frangos, vinte quilos de toucinho entremeado, dois presuntos de porco em febras para 
grelhar, pão, azeitonas retalhadas, queijo, café, vinho, sumos e aguardente. Autorizou-
se a compra de cinco litros de aguardente ao preço, máximo, de 300 escudos cada litro. 
O Sr. Apolinário ficou responsável por arranjar toda a comida, as mesas, os 
guardanapos e as toalhas de papel. Pela primeira vez os festeiros do Espírito Santo 
levaram mesas para o campo. 

É grande a preocupação que não falte comida ou bebida. “Mais vale sobrar, como 
sobrou hoje (dia da marcação dos madeiros) do que faltar. Isto são mais cinquenta 
menos cinquenta. Que haja fartura de tudo” defende o mais velho do grupo. 

Um dos elementos ficou responsável por levar 60 litros de água para se beber e lavar as 
mãos. 

Houve também grande preocupação em designar pessoas para fazer a “assada.” “Tem 
que ser pessoal chegado porque nesse dia não há tempo para grandes coisas.” 
Enquanto os festeiros estão preocupados com o carregar dos tractores outro grupo de 
pessoas deve preparar o lume, fazer o almoço e pôr as mesas. A grelha usada, de 
tamanho industrial, é utilizada na maioria das festas do Ladoeiro. Está guardada num 
pavilhão da junta de freguesia. 

No dia anterior à festa dos madeiros as mulheres dos festeiros ficaram de se juntar em 
casa do sr. Apolinário, a pedido deste, para arranjarem os frangos, cortarem as febras e 
o entrecosto para o dia seguinte e salgarem as sardinhas. Para fiscalizar a pesagem da 
carne o sr. Apolinário pediu a presença de dois outros festeiros (srs. Joaquim Flores e 
João Relvas). 

Foi pedida colaboração para carregar o pipo do vinho numa carrinha, às 17.00 horas. 
Durante a tarde o coroeiro ficou de ir juntar lenha, ao local do almoço, para se acender a 
fogueira no dia seguinte. Nalguns anos esta operação não tem lugar. 

Ficou decidido que todos os madeiros deviam ser arrancados e não cortados junto ao 
solo. Esta decisão tem a ver com a valorização estética do madeiro. 

Alguns dos festeiros ficaram de comparecer cerca das 7.30 horas para ajudar a carregar 
o material (mesas e comida) para duas camionetas. Optou-se por não se levar cadeiras, 
“cada um come de pé.” 

Na festa dos madeiros prevê-se a participação de cerca de 60 pessoas e cada 
participante deve levar o talher. 

Merece destaque o elevado sentido organizacional deste grupo traduzido na distribuição 
de tarefas específicas a cada elemento. 

FESTA DOS MADEIROS (19 de Dezembro de 1993) 

Colocou-se a hipótese da festa dos madeiros se realizar dia 12 mas, com a marcação de 
eleições17 para esta data desistiu-se da ideia. Outro grande inconveniente eram as duas 
semanas durante as quais os madeiros estariam a obstruir o trânsito em frente da Igreja. 
Deixaria de haver espaço, neste lugar, para se estacionar. 

O largo da Avenida é o local da concentração das pessoas, da máquina e dos reboques. 
Às 7.30 horas lançou-se o primeiro foguete para dar início à concentração, embora a 
esta hora já estivessem presentes várias pessoas no Largo. Depois do lançamento do 
foguete as pessoas começaram a afluir em maior número. Chegou a máquina destinada 
a arrancar e carregar os madeiros e vários tractores com os pirilampos ligados. É uma 
confusão de luzes amareladas. O largo fica cheio de carros, tractores e de pessoas. 
Começa o burburinho. A saída, que estava prevista para as 8.00 horas, atrasa-se um 
pouco porque há um tractor que não pega. Poucos minutos depois da hora prevista 
lança-se um segundo foguete e inicia-se a partida. 

                                                      
17 Eleições autárquicas em 12 de Dezembro de 1993. 
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Participam os festeiros do Espírito Santo e os convidados. Entre os convidados estão 
familiares, amigos, proprietários dos tractores que transportam os madeiros, o 
presidente da junta de freguesia, a GNR. O presidente da câmara municipal de Idanha-
a-Nova foi convidado mas não compareceu. Cada festeiro convida quem quer. Nunca 
notámos que houvesse um número limite de convidados por festeiro. 

A esta hora a luminosidade não é abundante até porque há neblina. O tempo está frio e 
húmido. Como não choveu nos últimos dias não há grande perigo dos tractores se 
atolarem. 

Os participantes foram montados nos tractores, como tinha ficado combinado, porque 
“assim é que é festa.” Foram poucos os que levaram os seus próprios carros e os que o 
fizeram chegaram mais tarde. Os ocupantes de um reboque invectivavam os de outro. 
Cantava-se. Havia muita gente nova, toda do sexo masculino. Neste dia o local fica 
vedado às mulheres. Mesmo as crianças que participam são do sexo masculino. 

Às 8.50 horas chegou-se a Três Malhões, local do almoço. 

A partir daqui tudo decorreu como previsto. Algumas pessoas ficaram encarregues do 
lume e da preparação do almoço. Foram buscar as azinheiras secas para a fogueira do 
almoço. Cada festeiro acompanhou o seu tractor até ao local previamente determinado. 

O arranque e o carregamento dos sobreiros teve início no sítio mais distante do local do 
almoço. Há sempre muita gente, que nada faz, no local das operações. Junto de cada 
árvore assinalada a máquina abre um fosso em redor do tronco e com a pá quebra-lhe 
as raízes maiores. Depois encosta a pá à parte cimeira do tronco e força-o a tombar. 
Com a árvore no chão o serrador entra em acção, limpando o tronco de todos os ramos. 
O que interessa levar é essencialmente o tronco e a cepa. Raramente se aproveita uma 
pernada. No passado o ritual era semelhante só os meios eram diferentes. Utilizava-se o 
machado para cortar o tronco e a ramaria. 

Às 10.00 horas estavam três reboques carregados. As pessoas continuam a 
movimentar-se, lentamente, em volta do reboque que está a ser carregado e da árvore 
que está a ser arrancada ou limpa dos ramos. A gente mais nova acende fogueiras no 
sítio onde o arranque e carga se estão a dar. Sentam-se à sua volta e brincam, parecem 
um pouco alheados de toda a envolvência. 

Os tractores utilizados são, na generalidade dos casos, dos mais potente que existem 
na povoação e raramente são propriedade dos festeiros. Pertencem geralmente a 

familiares e amigos. Os proprietários não recebem qualquer renumeração pelo 
empréstimo dos tractores mas são convidados a participar na festa. 

A utilização dos tractores no transporte dos madeiros surgiu há cerca de 40 anos. Antes, 
este transporte era feito com carros puxados por juntas de bois também cedidos de livre 
vontade. O carregamento era feito à força de braços com os bois desengatados do 
carro. A carga algumas vezes era tão grande, tendo em conta o meio de transporte 
utilizado, que chegava a partir o carro. Por vezes, para facilitar carregamento, tiravam 
uma roda ao carro e rebolavam o madeiro para o seu interior. Se mesmo assim não 
conseguiam pediam ajuda aos elementos dos outros grupo mas “andava tudo à inveja 
p'ra ver quem punha primeiro o madeiro em cima do carro.” Ao primeiro sobreiro cortado 
era lançado um foguete. Havia uma grande competição, “toda a gente queria ser o 
primeiro a cortar e a carregar o carro.” Porque cada festeiro, com os respectivos 
convidados, cortava e carregava o seu madeiro. Diz-se “cortar” e não “arrancar” porque 
nesse tempo não se arrancavam os madeiros, cortavam-se a machado, como já se 
disse. Colocavam-se duas pessoas em volta de cada árvore e, cadenciadamente, 
cortavam-na a golpe de machado. 

Presentemente pretende-se levar a maior carga possível. No passado também havia 
esse desejo mas “o legal é os oito festeiros levarem os oito madeiros”18. Só que na 
altura a um madeiro correspondia uma carga e “quem levava o madeiro maior muitas 
vezes também tinha a infelicidade de ter que chamar os outros para o ajudar a carregar.” 

Ao meio-dia estavam carregados cinco reboques. À medida que eram carregados os 
reboques a carga era apertada com cabos, por uma questão de segurança.  

Um dos festeiros insistia em carregar mais um madeiro sobre o seu tractor mas foi 
desincentivado, “não é preciso partir o reboque ó homem” diziam. Mas a razão era outra. 
O seu reboque com mais um tronco iria suplantar, de longe, o tractor do alferes. E o 
tractor do alferes deveria levar a carga maior e a mais vistosa. O tractor do alferes é a 
cabeça do cortejo e o primeiro a ser descarregado no adro da Igreja. 

Às 13.40 horas carregaram o último tractor. A gente nova parece um pouco alheada de 
tudo. Alguns começam a desandar para o local do almoço. É frequente os espectadores 
debandarem, para o almoço, quando faltam carregar um ou dois reboques. O coroeiro 
deve ficar até ao fim. 

                                                      
18 Presentemente a unidade de medida já não é o madeiro, ainda continue a vigorar na linguagem. No 
passado cada carro trazia apenas um madeiro. Presentemente a nomenclatura de “madeiro” pode ser 
preferencialmente traduzida em “carga de reboque de tractor”. 
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      Foto 4. Dia 19 de Dezembro de 1993. 

Até há cerca de dez anos atrás o almoço tinha uma organização e dinâmica diferente da 
de hoje. Na altura cada festeiro levava almoço para si e para o seu grupo de 
convidados. “Era como se fosse para uma romaria.” O almoço era constituído 
geralmente por chouriço, queijo, presunto, pastéis de bacalhau, ovos, azeitonas, pão e 
sempre muito vinho. 

O almoço tem lugar no final dos carregamentos e este ano a operação terminou um 
pouco mais tarde que o habitual. Por isso nem chegou a haver tempo para as 
“brincadeiras.” Contra a impaciência de alguns o almoço só se iniciou quando os 
reboques estavam carregados e os participantes se encontravam no sítio do almoço. 

Os responsáveis pela preparação do almoço foram tendo notícias da evolução trabalho. 
Prepararam o lume com o brazido adequado e montaram as mesas. 

Cobriram-nas com as toalhas de papel, dispuseram sobre elas os copos, os pratos e os 
guardanapos de papel e partiram o pão em fatias para dentro de um cesto de plástico. O 
barril de vinho tinha sido deitado sobre a traseira de uma camioneta para que cada um 
se servisse. Cobriram a enorme grelha com a primeira dose de sardinhas, toucinho e de 
entrecosto. Colocaram ao lume uma grande panela de ferro com água para fazer café. 

Em suma, prepararam tudo para se iniciar o almoço logo que chegassem os últimos 
participantes. Iniciou-se o almoço logo que o coroeiro chegou e informou que terminara 
o carregamento. Lançaram-se alguns foguetes. Os responsáveis pelo almoço iam 
transferindo os assados da grelha para alguidares de plástico que estavam sobre a 
mesa. Daí, cada um servia-se. Tudo servia para apoiar o prato e o copo, as mesas 
propriamente ditas, as carroçarias das carrinhas, a pá da máquina, até o chão. As 
pessoas distribuíam-se em grupos que tinham mais a ver com o sítio onde apoiavam o 
prato do que com qualquer outro critério. 

 
  Foto 5. Almoço. 

Os participantes comeram e beberam até à saciedade e, no final, foi servido café e 
aguardente. À medida que o almoço ía avançando o burburinho de fundo ía subindo de 
volume e as faces, das pessoas, iam passando do branco ao vermelho. 

Comenta-se, em tom crítico, que agora pouco vinho se bebe que “antigamente nesta 
festa ía tudo a cair de bêbado, havia indivíduos que era preciso levá-los ao colo para 
casa.” Defendem outros que “não é verdade, agora há mais bêbados, só que 
antigamente nem todos podiam beber vinho todos os dias, o vinho tinha que ser muito 
regrado, por não se apanhar, as pessoas não tinham tantas posses. Quando o 
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apanhavam enchiam a barriga. Alguns só enchiam verdadeiramente a barriga de vinho 
em festas como esta.” 

 

Os mais velhos entretinham-se a conversar enquanto os mais novos brincavam. A 
brincadeira consistia em tombar desprevenidamente um indivíduo. Isto exigia a 
colaboração de dois rapazes. Um colocava-se de gatas por detrás do visado. O segundo 
empurrava-o para trás. A vítima acabava por cair de costas19. Por vezes os jovens 
envolviam-se em lutas amigáveis. No final do almoço houve música de acordeão tendo 
sido convidado, para o efeito, um acordeonista. Dizem os mais velhos “agora isto é mais 
um convívio. Porque, não é preciso trabalhar, nem fazer força. 

A incorporação dos meios mecânicos (motosserras, tractores, escavadora), levou a 
inevitáveis alterações da festa. O binómio que no passado esta festa representava, 

                                                      
19 Informaram-nos que este tipo de brincadeira teve início há cerca dois ou três anos. É de admitir que não 
existisse no tempo dos carros de bois. Os intervenientes, após tão grande esforço físico, não teriam 
vontade para brincadeiras deste tipo!? 

esforço - lazer/prazer, no presente é caracterizado pela associação 
lazer/prazer/convívio, porque a maquinaria substituiu o esforço humano.” 

No passado o elevado esforço exigido pelo corte e carregamento dos madeiros, exigia 
um almoço “bem comido e bem bebido.” Actualmente o almoço é unicamente festivo.  

Findo o almoço, depois de arrumado o material e queimado o lixo, o pessoal sobe para 
cima dos madeiros e todo o cortejo se põe em movimento. Cada tractor leva os 
convidados do festeiro que representa, mas nem sempre isto acontece. A juventude 
ocupa preferencialmente o tractor do alferes, que é, em condições normais, um rapaz 
solteiro. Por isso os jovens têm uma maior afinidade com ele. O barulho é ensurdecedor, 
é o roncar dos motores dos tractores, são os cânticos de Natal, os gritos e os foguetes 
sempre que o cortejo pára. 

Os sítios da paragem estão pré-fixados. A primeira paragem do cortejo é no 
entroncamento da estrada que liga Ladoeiro a Monforte da Beira. Lançam-se foguetes, 
há distribuição de vinho, canta-se o Menino Jesus.Ao fim de poucos minutos recomeça o 
movimento. O tractor com o madeiro do alferes abre o cortejo. Seguem-se mais oito, os 
carros e as carrinhas passaram para a frente do cortejo. Exceptuando o primeiro tractor 

    Foto 6.” Assada”. 

 

  Foto 7. Almoço. 
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que é do alferes, a ordem sequencial dos restantes é idêntica à ordem de servir os 
jantares do Espírito Santo. 

 
  Foto 8. Foguete e fogueteiro. 

Em frente da capela do Espírito Santo há nova paragem. É aqui que se dá o reencontro 
entre a população expectante e o cortejo dos tractores. Teoricamente está vedado o 
acesso a elementos femininos para além da capela que se situa no limite sul da 
povoação. 

Repetem-se aqui as manifestações ruidosas da primeira paragem. Só que agora são 
ainda mais enérgicas. Há duas pessoas que continuam a oferecer, e algumas vezes a 
impor, vinho aos espectadores e a quem vem sobre a carga. A distribuição é feita por 
amigos ou convidados de um qualquer festeiro. Esta intervenção repetir-se-á sempre 
que houver paragem. Prática semelhante é usada na “volta dos caldeiros” na festa da 
Senhora da Consolação em Monfortinho (MESQUITA, 1984:63). Lançam-se mais 
foguetes. Canta-se mais. Algumas raparigas, adolescentes, ocupam também posições 
nos tractores, sobre os madeiros. 

 
Foto 9. Cortejo de tractores com madeiros. 

É nesta paragem que se enfeita a face anterior do reboque do tractor do alferes. Os 
elementos decorativos constituídos por um ramo de laranjeira, com laranjas, uma 
“bandeira de azinho” (ramo de azinheira) e um xaile de raiana têm permanecido sem 
alterações. 

A “bandeira de azinho” é constituída por dois ramos de azinheira que se fixam, em 
posição vertical, na parte anterior do reboque do alferes. Um dos ramos de azinheira fica 
mais à direita e outro mais à esquerda. A “bandeira de azinho” havia sido preparada 
durante o arranque dos madeiros. O ramo maior de laranjeira, com laranjas, ocupou o 
espaço entre os dois ramos de azinheira. Foram ainda atados pequenos ramos, com 
três, quatro e cinco laranjas, ao ramo principal e mesmo aos ramos de azinho. O ramo 
de laranjeira foi arranjado, durante a manhã, por um festeiro ficou responsável por essa 
operação. Finalmente foi aberto o lenço de raiana, com franjas, à frente da base dos 
ramos de azinheira e laranjeira. O lenço, sobre um fundo preto, é decorado a vermelho, 
amarelo e verde. Este conjunto de elementos vai manter-se até ao momento da 
descarga. 
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Porquê a “bandeira de azinho”, os ramos de laranjeira e o lenço? Perante esta questão 
os festeiros ficaram-se por uma resposta nada esclarecedora: “é a tradição.” Vejamos, 
entretanto, alguns pormenores relativos à “bandeira de azinho.” No passado os 
madeiros eram de azinheira e não de sobreiro e tinham outra origem que não o monte 
do Gramozinho. Atenda-se ao facto do reboque do alferes não ser decorado com flores. 
É decorado com árvores de fruto. Por ser decorado por homens e não por mulheres!? A 
azinheira fornecia frutos que eram utilizados na alimentação das pessoas, do gado e na 
iluminação (a gordura da bolota depois de cozida). Ostentar rama de azinheira verde, na 

vertical e em posição de destaque, seria sinónimo de vida, de juventude. Morta traziam 
muita, vinha deitada, na horizontal. Em São Pedro do Esteval (ver 2.20) o boi do bodo 
era morto numa grande azinheira.  

 
  Foto 11. Tractor com o madeiro. 

Registe-se também as aparições de Nossa Senhora sobre azinheiras (Senhora dos 
Remédios, Vila Velha de Ródão, Senhora de Fátima, Ourém). 

A “bandeira de azinho” depois de utilizada no embelezamento do reboque do alferes é 
abandonada no lugar de descarga. Ao fim de alguns dias está ressequida podendo ser 
utilizada como acendalha da fogueira do Natal. 

No Rosmaninhal (ver 2.18.) era exactamente isto que acontecia. Só que a rama de 
azinheira era trazida por crianças e adolescentes que iam desgarrar azinheiras e 
transportar a rama para as fogueiras. 

A utilização da laranjeira na decoração dos reboques de madeiros, para a fogueira de 
Natal, observa-se, além do Ladoeiro, em Idanha-a-Nova. Em Proença-a-Nova, Jaime 
Lopes Dias recolheu quadras, alusivas ao Espírito Santo (ver 2.16), com referências em 
duas delas à laranjeira e à flor de laranjeira. De laranjeira era também o ramo da 
rapariga no dia do casamento. Não será já a presença feminina? Até porque o alferes 
era, quase sempre, um rapaz casadoiro. 

 
                             Foto 10. Decoração do tractor do alferes. 
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O lenço de raiana é outro sinal da presença feminina. O lenço pertencia à namorada e 
era ela que lho entregava na ocasião. 

Compete ao reboque do alferes, como anteriormente referimos, levar o madeiro maior, o 
mais vistoso, a maior carga. “Quanto maior for o madeiro do alferes mais contente 
ficam.” No passado era também assim. 

Iniciou-se seguidamente o percurso pela aldeia segundo a trajectória previamente 
definida (fig. 3). As pessoas vinham à janela ou à porta ou vinham para o meio da rua 
ver passar o cortejo, embora o maior número se concentrasse nos locais de descarga: A 
assistência é predominantemente masculina. No interior da povoação o sentido do 
percurso é contrário ao dos ponteiros do relógio. Os tractores seguem-se uns aos outros 
a escassos metros. Durante o trajecto é grande o barulho que fazem os que vão sobre a 
carga dos reboques. Sobre cada tractor o ambiente é de euforia. Cantam-se canções de 
Natal (Anexo 1), dão-se vivas ao coroeiro e ao alferes, chamam-se espectadores 
conhecidos e lançam-se foguetes. A intensidade de ruído é de tal ordem que no solo 
não é possível ouvir os cânticos. 

A tarde avançou. Alguns reboques foram descarregados de noite. A gente nova 
continuou a beber e a pedir vinho ao homem do garrafão. 

Junto da igreja matriz é deixada a maior quantidade de madeiros. São os quatro 
primeiros tractores. 

Na época em que os madeiros vinham em carros de bois eram todos aqui 
descarregados. Havia uma única fogueira no centro da aldeia. 

Na reunião de preparação ficara definido que a descarga seria feita “à mão”, sem a 
colaboração da máquina. Assim a rapaziada que vinha sobre os reboques e outra que 
subia na ocasião empurraria os madeiros para o solo. Uma descarga neste moldes tem 
maior vivacidade e participação das pessoas do que sendo feita com a máquina ou com 
a báscula do tractor. Quando é difícil há um sussurro em uníssono para concentração de 
esforços. Ouve-se dizer com frequência: “faz força qu'eu gemo.” 

O lenço, no reboque do alferes, é recolhido e as pernadas de azinheira e laranjeira são 
atiradas para o chão e não se lhes liga a menor importância. Durante o percurso, pela 
povoação, os ocupantes do reboque do alferes podem arrancar laranjas, comê-las ou 
atirá-las a qualquer um. Actualmente este conjunto de elementos tem uma mera função 
decorativa. Perdeu-se qualquer outro valor simbólico que pudesse ter. 

O ruído continua intenso, o motor dos tractores, os gritos, os cânticos, o toque de 
concertina, etc. 

Conforme os reboques são descarregados saem do cenário de operações e dirigem-nos 
para casa dos proprietários. Há um prolongar da descarga que parece agastar alguns 
festeiros. A rapaziada da descarga pede vinho. 

Finda a descarga junto da Igreja passam os três tractores que serão descarregados na 
Avenida e junto da capela do Espírito Santo20. Os dois últimos começam então a ser 
descarregados no largo da Estrada. Escureceu completamente. Alguns participantes 
manifestam nítidos sintomas de intoxicação etílica.  

Durante a noite, num café, a GNR foi chamada a intervir numa contenda entre 
participantes da festa. Cenas de violência entre indivíduos do sexo masculino, 
geralmente adultos jovens, da mesma aldeia ou mais frequentemente de aldeias  
diferentes, em festas, em romarias e à porta das tabernas eram o “pão nosso de cada 
dia.” Uma boa festa não dispensava um bom arraial de porrada. Era uma violência 
ritualizada. 

As preocupações dos festeiros do Espírito Santo, relativamente à fogueira de Natal, 
terminaram com a descarga dos madeiros. 

No final da tarde e início da noite do dia 24 de Dezembro os rapazes novos acendem as 
fogueiras. Nos dias em que a fogueira está acesa é costume a rapaziada solteira passar 
parte da noite em volta dela comendo, bebendo e cantando canções alusivas à quadra 
natalícia. 

São oito os elementos que fazem parte da comissão da festa do Espírito Santo. São 
todos designados “festeiros.” Designação específica tomam o coroeiro e o alferes. Não 
há tesoureiro, nem secretário. Mas há um elemento designado para esse efeito quando 
não é o coroeiro a fazê-lo. Para estas funções foi designado o sr. João Relvas por ter 
tempo disponível e ser pessoa habituada a lidar com a escrita. 

O coroeiro é, durante toda a festividade, o portador da coroa. “Mas uma vez o coroeiro 
ficou muito doente e então a coroa andava pelas mãos de todos. Como já não íam 
nomear outro coroeiro cada um que servia tinha o objecto que lhe estava destinado e 
passava-se-lhe a coroa.” “O coroeiro é o mais importante, manda em tudo” “O coroeiro 
deve ser como o capitão de um barco, deve manter-se sempre até ao fim de todos os 
trabalhos.” 

                                                      
20 Não tem sido costume, excepto nos anos de 1993 e 1994, deixar no Espírito Santo. 
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Figura 3. Percurso feito pelos tractores na distribuição dos madeiros (setas) 
indicando-se os locais habituais das fogueiras de Natal no Ladoeiro 
(estrelas) e a capela do Espírito Santo (círculo). 

 

                                             Foto 12. Pormenor da descarga no adro. 

1.4. Festeiros do Espírito Santo, funções, ideia de divindade e perpetuação 

O alferes é sempre voluntário. É o festeiro que leva a bandeira. O lugar de alferes deve 
ser ocupado por um rapaz solteiro. O alferes é o indivíduo que abre o cortejo. A sua 
função simbólica é abrir/romper e só a energia de um jovem o pode fazer. Até porque, 
na prática, a bandeira é pesada e de difícil manuseamento, principalmente, quando há 
vento. É o porta-bandeira. Vai vaidoso da sua posição. É a melhor maneira de se expor 
e afirmar perante as raparigas da povoação, no seu novo estatuto, durante os oito 
domingos. 

Quando o alferes é um rapaz solteiro, na prática, é a família a fazer-lhe a festa, porque 
ele não tem meios para o efeito. Por isso o alferes era, frequentemente, o filho de uma 
família remediada porque não era, nem é, barato fazer a festa. Para um casal de 
lavradores “era uma vaidade o filho ser alferes do Espírito Santo, ainda que essa 
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vaidade agora se tenha perdido um bocado.” “Era uma maneira de distinguir o pobre do 
rico.” “Um pobre quando era alferes tinha logo grande vaidade.” 

A participação na festa do Espírito Santo como alferes, ou com outras funções, pode ser 
para o indivíduo o momento privilegiado para a sua reinserção social (caso de 
emigrantes, por exemplo) e para a ostentação de bens acumulados ao longo de uma 
existência difícil. 

Domingo a domingo cada festeiro, e a respectiva mulher, veste o seu melhor fato. 
Compram-no, frequentemente, para esta ocasião. Nesse dia são eles o centro da festa. 
Convém que deslumbre, que brilhe, que se realce no meio dos restantes. 

Com o objectivo de conhecer o que os principais protagonistas pensavam do Espírito 
Santo, em louvor do qual andavam fazendo festa com grande gasto de dinheiro, esforço 
e tempo, fomo-los inquirindo, informalmente, em diferentes momentos.  

Perante a questão colocada ficavam, num primeiro momento, sem resposta. Depois, 
alguns íam dizendo o que pensavam, outros refugiavam-se num encolher de ombros ou 
num “não sei.” “Para explicar assim bem... (algum tempo de reflexão) não sei. Oh... olhe 
se quer que lhe diga o Espírito Santo para mim é uma coisa sagrada. O que é nem sei 
muito bem o que quer dizer. Mas dizem que o Espírito Santo é o sangue de Cristo, o 
corpo de Cristo. Isto é o que dizem os padres e a gente vai atrás. É uma festa que a 
gente gosta de fazer com alegria. É uma tradição e custa deixá-la morrer. Como me 
chegou à porta, aceitei. Pode ser uma festa como outra qualquer. O meu rapaz já foi 
alferes e o meu irmão que Deus tem já foi festeiro e então não quis deixar para trás. 
Chegou-me à porta e fiz a festa.” 

Quadro 4. Listagem dos festeiros do Espírito Santo em 1993 – 94 
 

Nome Idade Profissão Função Insígnia 
 Joaquim Caldeira Flores 55 Assalariado Coroeiro Coroa 
Apolinário Lopes Antunes 54 Indust. hoteleira Alferes Bandeira 
António Manuel Cabrito 30 Cantoneiro Festeiro Pomba grande 

João Freixo Relvas 69 Reformado  Festeiro Pomba pequena 
Joaquim Ribeiro Carrondo 60 Reformado Festeiro Vela 

Manuel André Teixeira 65 Agricultor Festeiro Vela 
João Ramos Rijo Cordeiro 42 Tractorista Festeiro Vela 

João Maria Clemente 80 Reformado Festeiro Vela 

Nesta resposta e nas duas seguintes perpassa a ideia de Espírito Santo como sinónimo 
de festa, de convívio. De festa palpável, sentida. Religiosa ou de família, mas uma festa. 
Até porque a festa puramente imaterial não é concebida. 

“O Espírito Santo foi acima de tudo uma convivência que eu tive com estas pessoas. Ao 
mesmo tempo aproximei-me mais da Igreja. Foi um convívio que a malta fez, apesar de 
no ano passado haver mais convívio que este ano. É uma festa religiosa, mas para mim 
conta mais o convívio e a amizade.” 

O protagonista mais ligado à Igreja respondeu que “o Espírito Santo é uma festa de 
família. É a melhor festa da Igreja, porque é através do Espírito Santo que nasce tudo. É 
que nasce o desenvolvimento da Igreja. Para mim é a festa principal da Igreja, depois é 
a do Corpo de Deus.” 

Não foram questionadas mulheres sobre a problemática anterior mas foram-se ouvindo 
frases como: “o Espírito Santo é uma força” disse uma senhora, cozinheira, ao colocar 
sobre a mesa, e perante a admiração dos comensais, uma enorme terrina de canja. 
Naquela ocasião a frase proferida foi entendida como: “estou a servir o Espírito Santo e 
ele dá-me forças para poder fazer o que viram.” Esta acepção, sinónimo de “vida ou 
força”, coincide, segundo Moisés Espírito Santo, com uma das visões populares do 
Espírito Santo na Beira. 

Noutra ocasião, durante um jantar, quando alguém questionou a suficiência de 
determinado produto ouviu-se a seguinte resposta: “o Espírito Santo acrescenta tudo”, 
palavras proferidas com o objectivo de tranquilizar quem, porventura, receasse a falta de 
algo. Uma outra vez estando-se a falar do Espírito Santo houve quem dissesse a 
propósito: “é um mistério tão grande que não sei definir.” 

Quão longe estão todas estas concepções do Espírito Santo cristão. 

Oito dias antes da Páscoa os mordomos, em conjunto, convidaram os festeiros para o 
ano seguinte. Os novos festeiros devem conhecer-se na sexta-feira Santa, porque, 
nesta data, o coroeiro faz a primeira distribuição de tremoços e deve oferecê-los aos 
festeiros do ano seguinte. Aqui, ao contrário de que se verifica noutros locais, não se é 
festeiro no cumprimento de uma promessa excepto, ocasionalmente, o alferes.  

Antes de iniciar os convites o grupo juntou-se no café do sr. Apolinário. Aí foi dada a 
informação que um rapaz, solteiro, já se tinha oferecido para alferes. O alferes, 
idealmente, é um rapaz solteiro mas, nestes últimos anos, tem sido um homem casado 
por falta de solteiros voluntários. Quando o alferes é solteiro e voluntário não tem que 
obedecer ao critério de residência, pode ser de qualquer rua da povoação. No passado, 
ainda recente, ofereciam-se para alferes os rapazes que namoravam, os que estavam 
prestes a casar ou os que tinham a rapariga “pedida.” Quando há mais que um 
candidato opta-se pelo primeiro que se oferece. Na falta de rapazes, voluntários, o 
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oitavo elemento a aceitar o convite assume as funções de alferes. O alferes do ano 
seguinte foi um jovem de 14 anos. A avó fez a promessa do neto servir como alferes no 
Espírito Santo.  

A área de residência é o critério de escolha dos restantes elementos. A comissão segue 
o percurso do padre durante a visita pascal21, que há muito não se realiza, e consulta os 
residentes perguntando se desejam ou não integrar o grupo que realizará a festa do 
Espírito Santo do ano seguinte. Esta roda, como lhe chama Joaquim Pais de BRITO 

(1990), não implica a totalidade dos vizinhos. Excluem-se indivíduos solteiros e viúvos 
de qualquer dos sexos22 e casais muito idosos. Mas em 1993-94 serviu um casal 
relativamente idoso, o sr. Clemente e a mulher. Este casal contou que no ano anterior 

                                                      
21 A volta já não é rigorosamente cumprida. As pequenas alterações surgidas ocorrem por 
desconhecimento dos festeiros, embora haja a preocupação de conhecer previamente o percurso do 
padre durante a visita pascal. 
22 A não inclusão de viúvos, além da situação de luto em que vivem, pode revelar-se um importante 
elemento quantificador da importância da intervenção dos dois sexos na festa, embora o homem a 
protagonize. 

“passaram-me pela minha porta e saltaram-me” ao que a mulher se opôs argumentando 
“ainda cá estamos os dois e se não servirmos nós servem os nossos filhos.” É costume 
servir-se até cerca dos 70 anos. 

É frequente ouvir-se que “um casal serve uma vez na vida no Espírito Santo” (vinte anos 
até ao casamento mais os cinquenta da roda perfaz os setenta). A roda permite que 
cada uma das famílias envolvidas desenvolva estratégias de afirmação perante o grupo. 

A roda inicia-se nas casas do Adro, mais próximas da Igreja pelo lado ocidental, e fixa a 
ordem sequencial das ruas e das casas. A sua importância não é comparável às 
descritas por Pais de BRITO (1990) para Rio de Onor, por ser única e pelo escasso 
número de casas, anualmente, envolvidas.  

A visita pascal e todos os restantes percursos rituais, nesta comunidade, movimentam-
se de ocidente para oriente (sentido contrário ao dos ponteiros do relógio). 

Esta roda, ou sistema de convite, porta-a-porta, seguindo a linha da rua, demora cerca 
de quarenta a cinquenta anos a percorrer a povoação. A última roda, que se fechou este 
ano, demorou cinquenta e cinco anos. 

Os convites para os novos festeiros iniciam-se na rua 1º de Dezembro, na casa seguinte 
à residência do último festeiro de 193-94. Passam depois para a rua do Forno ou rua 
Afonso Henriques. O primeiro a aceitar o convite será investido com as funções de 
coroeiro. As três primeiras casas contactadas declinaram o convite. Em duas casas 
estavam unicamente as mulheres. Diziam “isso é com ele não é comigo.” “Isto já era 
para estar conversado, já há oito dias que se sabia. Foi dito na missa do sábado e na de 
domingo passado” esclarece um elemento da comissão. “A gente nem à missa vai” 
responde uma das senhoras. Segue-se em frente. 

Nas casas onde ninguém atende passa-se à seguinte. Discute-se, entre os festeiros, se 
a hora para o início dos convites é a mais adequada. Não terá sido cedo demais? O 
convite, feito pelos festeiros, é à porta. Não são convidados a entrar. As mulheres estão 
sempre presentes, são elementos preponderantes na decisão final e parecem ainda 
mais interessadas que os próprios homens.  

Presume-se que alguns homens saíram de casa para não terem que dizer 
explicitamente que não. “Há quem fuja de ser coroeiro, porque o coroeiro fica sempre 
sobrecarregado com despesas, é cerca do dobro de qualquer outro. Houve um fulano 
que já me tinha dito que aceitava ser festeiro mas não coroeiro” diz um elemento do 
grupo. 

 
Foto 13. Dia 27 de Março de 1944. Angariação de novos festeiros para a Festa do Espírito Santo de 
1995. 
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Finalmente surgiu um casal jovem cujo marido aceitou ser coroeiro. São proprietários de 
um dos cafés da aldeia. Os festeiros actuais mostraram o seu regozijo e comentaram 
que “se o Domingos não aceitasse ser coroeiro não sei onde é que iríamos a parar, já 
nos poupou umas boas passadas.” 

Nem toda a população é renitente a entrar na festa. Ouvimos comentários do género: 
“sou festeira do Espírito Santo sempre que me calhar e até que for viva.” 

“Mas a decisão é do seu homem” contrapôs um elemento da actual comissão. 
Respondeu rapidamente a senhora: “as mulheres também têm que decidir, porque o 
trabalho é delas.” 

Tudo foi mais fácil depois da aceitação do elemento que desempenharia as funções de 
coroeiro. Depois a única indecisão surgiu de um elemento cuja mulher estava doente. 

Os festeiros são confrontados permanentemente com a necessidade de respostas 
explícitas, sim ou não. A indecisão conta como resposta negativa. E para se evitar mal 
entendidos vai-se ao café chamar um elemento para que decida. Telefona-se para o 
local onde se pensa estar um outro. Vai-se à quinta de um terceiro. Apesar deste 
esforço a lista foi ainda refeita, à noite, depois da chegada das pessoas do campo. 
Introduziram-se duas novas pessoas e saíram as duas últimas que tinham sido 
convidadas durante a tarde. 

Até por volta da década de 70 praticamente não havia recusas. Todas as pessoas 
aceitavam servir no Espírito Santo. Agora não. “É caro. Ainda que tenham posses de 
pagar o jantar daquele dia não o querem fazer. É que d'antes matavam um borrego e  

pouco mais. Era para os oito festeiros e para a família. Agora até convidam pessoas 
particulares. Há pessoas que chegam a levar cinquenta e sessenta pessoas.” 

Após cada convite e respectiva aceitação os festeiros em funções desejaram, ao novo 
festeiro, saúde e “que tudo corra bem.” 

Os festeiros do Espírito Santo são, como se disse, homens casados, excepto o alferes 
que é preferencialmente solteiro. É uma garantia de continuidade/reprodução da festa e 
da comunidade. 

Aquando da primeira distribuição de tremoços as pessoas exteriorizam um certo mal-
estar provocado pela inclusão, com a alteração da listagem inicial, de um rapaz solteiro. 
Houve comentários do género “ou era o pai do rapaz ou o rapaz não entrava. Quando 
muito o rapaz oferecia-se para o ano como alferes.” Esta situação foi posteriormente 
resolvida com a substituição do nome do filho, que era contestado, peIo do pai. 

 

Figura 4. Locais de residência do alferes (estrela) e dos restantes festeiros (circulos) do Espírito Santo. 
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Em caso de morte um festeiro será substituído por um familiar voluntário.  

Se não houver voluntário será convidado um novo elemento, segundo o critério da 
residência. “Tem que haver sempre oito festeiros porque cada um tem o seu instrumento 
e todos eles têm que sair.” 

Se durante os festejos um festeiro fica de luto, mesmo por um familiar muito próximo, o 
seu envolvimento na festa continua ainda que o jantar possa não possuir o aparato 
previsto. 

Tivemos conhecimento de famílias que já serviram duas vezes, ou mesmo três, na festa 
do Espírito Santo. Este facto explica-se pela alteração de residência no interior da 
povoação, ou pela oferta de um filho para alferes. Também há famílias que nunca 
serviram. Por razão idêntica ou por não desejarem. 

Quadro 5. Listagem dos festeiros do Espírito Santo para o ano 1994 – 95 

Nome Residência Insígnia 
Domingos Lopes Sousa Rua D. Afonso Henriques Coroeiro 

Gabriel António Silva Idem Pomba grande 
Domingos Alonso Ricacho Idem Pomba pequena 

Manuel dos Anjos Idem Vela 
Joaquim dos Anjos Pedroso Rua São João de Deus Vela 
Manuel Nascimento Ricacho Idem Vela 
Sebastião Sabino Quarenta Rua de Santo Antão Vela 
Nuno Miguel Dias Balhau Largo de São Pedro Alferes 

 

Pode acontecer, por exemplo, que um festeiro já não resida oficialmente na casa pela 
qual serve. Um bom exemplo é o sr. Joaquim Carrondo que serviu pela casa que possui, 
e onde residiu, em frente da igreja ainda que actualmente ocupe uma nova casa perto 
da capela do Espírito Santo. 

São de ordem social e religiosa as principais motivações que levam um homem, e 
respectiva família, a integrar a festa do Espírito Santo no Ladoeiro. 

Motivações de ordem religiosa são as que dizem mais respeito à fé, “sou festeira porque 
tenho muita fé no Espírito Santo”, e ao receio de sanções divinas, “dizem que não é bom 
recusar ser festeira do Espírito Santo porque traz desgraças para a família.” Estes 
argumentos são essencialmente defendidos pelas mulheres dos festeiros. 

Os homens argumentam motivações sociais, de duas ordens, para integrar a festa. A 
primeira motivação é o receio das sanções simbólicas e sociais pela quebra da cadeia 
de continuidade da festa. “Sou sincero sou do Espírito Santo só para não acabar a 

tradição e para ninguém falar «passou à porta do... e ele não aceitou»“ ou “é um bem 
parecer” como também alguém disse. 

A segunda motivação é um imperativo de memória que garante a comunidade como um 
todo. “Quando nascemos já cá encontramos isto”, “alguém tem qu'a fazer, senão 
acabou-se a tradição”, “é só para manter a tradição”, “gosto de servir, mas não que eu 
tenha uma grande fé”, “sirvo porque, na festa do Espírito Santo só se serve uma vez na 
vida.” 

Estas sucessivas alusões à tradição, em termos antropológicos, são incorrectas. 
Correcto seria referir-se ao costume. Porque segundo HOBSBAWM (1984:9) a tradição 
é caracterizada pela invariabilidade e impõe práticas fixas como a repetição. Ao invés o 
costume pode mudar, mas não de uma forma vincada. Deve semelhar-se e identificar-se 
sempre com a prática ultrapassada. Entendendo a festa como foi exposta aqui não há 
lugar para a tradição mas sim para o costume. 

 
                           Foto 14. Dia 1 de Abril de 1994. Tremoços em “adoçamento.” 

Só a fé e um desejo de afirmação social muito forte motivam pessoas, com um leque 
muito vasto de carências, a aceitarem ser festeiros do Espírito Santo e, 
consequentemente, a gastarem duas ou mais centenas de contos. Facto só 
compreensível porque o que está em causa é o prestígio do indivíduo e da família. 

Foram encontradas duas importantes razões para a não aceitação do lugar de festeiro 
do Espírito Santo. A primeira é de ordem financeira. Não é barato fazer a festa. Cada 
festeiro, em custos directos, pode gastar duzentos ou mais contos. Por isso, a exemplo 
do que aconteceu em 1993-94, é sempre mais difícil encontrar um coroeiro, por ser o 
elemento para quem a festa fica mais dispendiosa. 
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A segunda razão é a disponibilidade de tempo que a festa requere. A festa “é uma 
prisão 

prisão. É o compromisso de ter que se estar aqui durante, pelo menos, oito domingos 
seguidos.” 

Não foram detectadas motivações religiosas ou morais para não fazer a festa. O estado 
de saúde debilitado da mulher é um constrangimento importante para a aceitação do 
cargo de festeiro. 

1.5. “O que sobra é a nossa honra” – Sequência festiva no tempo denso 

1.5.1. Distribuição de tremoços23 

Cada um dos oito festeiros faz uma distribuição de tremoços na antevéspera de servir. O 
primeiro a fazer a distribuição é o coroeiro, na sexta-feira Santa. Cada um dos festeiros 
distribui, obrigatoriamente, tremoços aos sete restantes elementos que compõem o 
grupo, à totalidade dos festeiros que serviram no Espírito Santo no ano anterior e ainda 
a todos os festeiros que servirão no Espírito Santo no ano seguinte. É obrigatório, por 
isso, que se conheçam antecipadamente. Assim, cada festeiro recebe tremoços durante 
sete semanas (da Páscoa ao Pentecostes) em três anos consecutivos. É uma das 
facetas das prestações e contraprestações alimentares. 

Cada um dos festeiros distribui ainda tremoços, sem carácter de obrigatoriedade, aos 
familiares, aos amigos, aos vizinhos e “a quem se devem favores e obrigações.” 

A distribuição de tremoços realizada pelo coroeiro alarga-se assim a 23 festeiros: oito 
correspondendo aos festeiros do ano anterior, sete do ano corrente, e oito do ano 
seguinte. Receberam ainda tremoços todos os residentes na sua rua, todos os seus 
convidados da festa dos madeiros, o proprietário e o condutor do tractor que transportou 
o seu madeiro, o condutor da máquina que arrancou os madeiros, o serralheiro que 
reparou a pomba que está no portão do recinto da capela do Espírito Santo e todas as 
pessoas amigas. Houve uma octogenária que ao ver distribuir os tremoços pediu “dê-me 
um tremocinho do Espírito Santo.” 

                                                      
23 O tremoço é fruto do tremoceiro (lupinus albus l. ssp. albus). É uma espécie de leguminosa com 
elevado valor proteico. No Ladoeiro utilizam dois tipos de tremoços. Uns, antes da cozedura, precisam 
estar umas horas de molho. Os outros antes da mesma operação são submersos num ribeiro, num poço 
ou num alguidar; este tipo precisa de mais tempo de adoçamento. É frequente, nesta área, ouvir-se dizer 
que utilizam urina humana para os adoçar. 

É entendido como ofensa não dar tremoços a qualquer pessoa amiga ou a quem se 
devam obrigações. Quem os distribui, por sua vez, parece fazê-lo com um certo orgulho 
e vaidade. Ao receberem os tremoços as pessoas agradecem e dizem “que tudo corra 
bem.” 

No final da distribuição sobraram tantos tremoços que dariam para fazer nova 
distribuição. E perante a interrogação quanto ao destino a dar a tanto tremoço surge a 
resposta “dão-se às pessoas que os queiram aceitar, à família e às outras pessoas que 
ainda faltam e quando tudo estiver farto botam-se aos animais.” 

 
              Foto 15. Primeira distribuição de tremoços. 

Na distribuição dos tremoços o festeiro em causa seguiu a ordem geográfica de 
residência das pessoas a quem devia e a quem pensou distribuir tremoços. Iniciou-a no 
extremo ocidental da povoação, na entrada do Ponsul, e terminou num monte agrícola 
no extremo oriental da povoação. Na prática percorreu-se toda a aldeia. 

Oferece-se a cada pessoa um prato de sopa bem cheio de tremoços. Às pessoas a 
quem se devem mais obrigações a dose pode duplicar.  

Nesta distribuição participaram o coroeiro, a esposa e a sua filha mais nova (14 anos). O 
coroeiro levava no porta-bagagem do carro dois cestos cheios de tremoços, já 
escorridos, e ía acompanhando o percurso da mulher que levava um balde de cerca 15 
litros de tremoços, numa mão, e o prato-medida na outra. A mulher ía avançando de 
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casa em casa, a distribuir os tremoços. Quando o balde estava quase vazio vinha 
carregá-lo ao carro. A distribuição dos tremoços demorou três horas e quarenta minutos. 
Os tremoços oferecem-se sem sal, porque há indivíduos que gostam mais de sal do que 
outros e assim vão à vontade de todos24. 

Cada festeiro centra a sua distribuição na sexta-feira que antecede o seu domingo de 
servir. Os tremoços que sobram podem ser distribuídos nos dias seguintes embora os 
principais intervenientes (festeiros, pessoas a quem se devam favores e outros) sejam 
contemplados no primeiro dia.  

Actualmente cada festeiro compra, quase sempre em Castelo Branco, uma saca de 
tremoços que pesa cerca de 45 quilos25. No passado os festeiros cultivavam próprios 
tremoços porque sabiam, com a devida antecedência, que iríam precisar deles. 

Porquê tremoços e não qualquer outra coisa? “Porque já vem do atrasado, já vem do 
antigo”, respondem os festeiros. Os tremoços são um bem que as pessoas não 
cultivavam regularmente, porque não são necessários no quotidiano nem para as trocas, 
salvo se prevêem precisar deles no ano seguinte para qualquer ocasião festiva. 

Nas festas e feiras desta área encontram-se à venda, prontos a serem consumidos. 
Nalgumas comunidades, por exemplo na área de Proença-a-Nova, havia quem os 
cultivasse para consumir pela “Senhora de Agosto.” No Rosmaninhal o alferes da festa 
do São João “oferece vinho e tremoços, em quantidade, a todos os que queiram e que 
venham fazer o arraial à sua porta” (DIAS, 1948:145). Em Lardosa e Louriçal do Campo, 
pela festa de São Sebastião, há oferta de tremoços e filhós (HENRIQUES, 1993). Em 
Ladoeiro e Penha Garcia, pelos casamentos, a noiva e a mãe desta ofereciam tremoços 
e doces às raparigas que vinham dar-lhe as despedidas de solteira. Durante as 
despedidas recitavam uma quadra que haviam feito previamente. O noivo oferecia aos 
seus amigos cigarros e vinho (DIAS, 1966:123). Relacionados com as festividades do 
Espírito Santo são também distribuídos em Segura. 

                                                      
24 Embora esta explicação seja razoável e plausível na actualidade, pela acção das campanhas de 
sensibilização determinadas a reduzir o consumo excessivo de cloreto de sódio (sal das cozinhas), 
pensamos que, num passado não muito distante, a principal razão residia no facto do sal ser um bem 
escasso. Era função do homem ir comprá-lo e transportá-lo desde Abrantes, tarefa que não era fácil. Esta 
situação está bem documentada na literatura popular desta área. 
25 A unidade de medida tanto pode ser o litro como o quilo. 40 quilogramas de tremoços correspondem a 
cerca de 56 litros. O quilo do tremoço custa actualmente cerca de 125 escudos o quilo. 

Fora da área geográfica desta investigação, mas em zona limítrofe, recolheram-se mais 
duas referências a tremoços. Assim, na freguesia do Castelo (Sertã) no dia de Todos os 
Santos as casas lavradoras fazem “bolos dos santos” para distribuírem às crianças da 
casa. “Aos estranhos dão geralmente tremoços, fruta ou pão” (DIAS, 1948:155). Nesta 
mesma freguesia no dia de Finados as mulheres e as crianças percorrem as aldeias 
vizinhas a pedir esmola. “Costumam receber azeite, pão, fruta e tremoços” (DIAS, 
1948:157). 

Jaime Lopes Dias recolhe a maldição dos tremoços feita pela Nossa Senhora durante a 
fuga para o Egipto. “Eu vos amaldiçoo, tremoços, para que jamais farteis quem quer que 
vos coma. E desde então, assim o afirmam os povos de Segura e do Ladoeiro os 
tremoços deixaram de matar a fome aos que os comem” (DIAS, 1944:79-80). 

Como vimos, a gente do Ladoeiro, pela festa do Espírito Santo, atribui-lhe grande 
importância, por isso se oferecem em sinal de reconhecimento, de amizade e de boa 
vizinhança. Parece algo que raia o sagrado. 

Pode-se concluir que o tremoço é um alimento de baixo custo, claramente convivial e 
ritual. 

1.5.2. Preparação da Festa 

Decoração da Capela 

A decoração e limpeza do recinto são feitas pelas mulheres dos festeiros, sob a 
orientação da mulher do festeiro que servirá no domingo seguinte. Começa quinta-feira 
quando a mulher do festeiro vai à capela do Espírito Santo buscar as toalhas do altar 
para limpar e ainda lavar e passar a ferro, se necessário. Para a decoração da capela as 
mulheres reúnem-se, durante a tarde de sábado, no recinto da própria capela. 

Algumas festeiras têm a preocupação de só colocar cravos vermelhos nas jarras do 
nicho do Divino Espírito Santo. No jarrão, situado em frente do altar, não há 
preocupação com o tipo e com a cor das flores. A preocupação é apenas estética. A 
decoração do jarrão e das outras jarras merece um zelo superior. Esta função é 
desempenhada pela esposa do festeiro que serve nesse domingo. Esta festeira pode 
pedir a colaboração a qualquer outra, quase sempre “à amiga mais chegada.” No final 
da celebração da palavra a responsável pela decoração, da capela, pode levar as flores 
utilizadas. O que, geralmente, não acontece.  

“Desde que uma festeira peça ninguém na povoação nega flores para o Espírito Santo”, 
para decorar a sua capela ou as suas insígnias. 
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 Entre as mulheres a rivalidade na festa passa também pela decoração e limpeza da 
capela. Dão grande importância aos arranjos florais das jarras. 

Quando a Páscoa é muito cedo não há muitas flores disponíveis para a decoração. 
Então, é frequente os primeiros festeiros a servir terem de comprar as flores em Castelo 
Branco. Em 1994, por exemplo, o coroeiro gastou 6.000 escudos em flores porque os 
cravos que a mulher tinha plantado não “abriram a tempo. O tempo ía frio.” 

No passado, para obviar este problema, punham durante o dia vasos com cravos nas 
janelas e na varanda. À noite, para não se queimarem com a geada, recolhiam-nos para 
o interior da casa. 

O vermelho é a cor do Espírito Santo por ser a cor do fogo. Por isso, o pluvial da 
imagem do Espírito Santo é quase sempre de cor vermelha. A bandeira é de fundo 
vermelho. Associadas ao Espírito Santo surgem ainda as cores branca e mais 
raramente a rosa. Os cravos e a cor vermelha surgem também associados à imagem e 

culto de São Sebastião. Na literatura popular desta área o cravo e a cor vermelha 
surgem associados à imagem do rapaz, adulto jovem (HENRIQUES, 1995). 

  
Foto 17. Dia 3 de Abril de 1994 e 
seguintes. Coroa do Espírito Santo 
devidamente decorada. 

Foto 18. Toalha cercada. 

Preparação das comidas 

No sábado, e ocasionalmente na sexta-feira, quando o jantar não é servido no 
restaurante matam-se os animais necessários, fazem-se as sobremesas e adianta-se 
todo o serviço possível. 

Ensaio dos cânticos 

O assunto foi pela primeira vez discutido em 19 de Novembro de 1993 e todos se 
mostraram de acordo. Para garantir uma melhor harmonia houve diversos ensaios, 
todos realizados no café do sr. Apolinário. O sr. Relvas distribuiu, “para que cada um 
saiba o que há-de cantar”, um papelinho com as letras do Bendito e do Glória. O último 
ensaio foi na noite do sábado de Aleluia. 

Comentavam, durante o ensaio, “isto é uma música sem mestre, uns mais altos outros 
mais baixos, mas é uma tradição muito antiga.” 

 
                                       Foto 16. Pendão pequeno do Espírito Santo. 
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Convites 

O convite é feito aos “familiares mais chegados e aos amigos.” O familiar de um festeiro 
interrogado quanto ao motivo da sua comparência na festa respondeu conclusivo: 
“convidaram-me e parecia mal se a gente cá não viesse. A família até levava a mal, 
pensavam logo «não estão bem e estão-se a afastar».” 

O convite e a obrigação de participar é importante na actualização e reforço dos laços 
de parentesco, de vizinhança e de amizade. 

Há casos de familiares de festeiros que chegaram a vir, propositadamente, de França 
para assistir à festa, ajudá-la a preparar e a servir o jantar. 

O facto do sr. Albino26 fazer anos no dia em que o sr. Relvas servia foi motivo suficiente 
para que o festeiro o convidasse. “Só tens que dizer oito dias antes. Vou p'ró Manhoso.” 

O sr. Carrondo e mulher, que residiram em França parte da sua vida, convidaram dois 
casais amigos de nacionalidade francesa. 

1.5.3. Almoço27  

Em cada domingo a concentração é por volta das 8.00-8.30 horas em casa do festeiro 
que serviu no domingo anterior. Nesse dia o festeiro serve o almoço aos restantes 
festeiros. Serve também o almoço aos familiares e convidados, mas de um modo mais 
discreto e praticamente só depois dos festeiros estarem saciados. Na ocasião em que 

                                                      
26 Feitor do Monte Grande de onde vieram os madeiros para a fogueira do Natal. 
27 Corresponde ao actual pequeno-almoço. 

os festeiros tomam o almoço só eles, praticamente, o fazem. Sobre a mesa há somente 
oito chávenas. Conversam e riem. Há momentos de bom humor. As mulheres da casa, e 
especialmente a mulher do festeiro, preocupam-se em garantir que nada falte sobre a 
mesa, velam pela qualidade do serviço prestado e insistem para que as pessoas 
comam. 

A esposa do festeiro em causa, antes ou depois do pequeno-almoço, oferece um cravo 
vermelho a cada um dos festeiros. Este cravo é colocado no bolso do casaco, junto da 
lapela. Ao alferes, como solteiro que deve ser, é oferecido um cravo branco. 

O cravo branco oferecido ao alferes pode ser interpretado como sinónimo de virgindade, 
de pureza, porque é o único solteiro que pode pertencer ao grupo. Este símbolo 
mantêm-se mesmo que a regra não se cumpra, isto é, também no caso de ser casado. 
É também um cravo branco que o noivo, no dia do casamento, leva na botoeira do 
casaco. 

O cravo é sinal exterior de pertença a determinado grupo, neste caso ao grupo do 
Espírito Santo. É um distintivo. Pode também ser entendido como uma identificação com 
o santo que é festejado com cravos vermelhos. 

O cravo em causa não se pode perder. O festeiro que o perca “paga a festa.” A multa é 
constituída por cinco litros de vinho pagos aos restantes elementos. Para o evitar o 
cravo é fixo pelo pé, com um pequeno alfinete, ao interior do bolso do casaco. A mulher 
do festeiro que serve pode ajudar a fixá-los. 

 Há momentos de humor curiosos, quando, por exemplo, a mulher de um festeiro 
começa a distribuir as pombas aos seus respectivos portadores e diz o alferes: “é 
melhor trocarem esse pau pelo meu qu'é maior.” Diz logo outro para a mulher do 
festeiro: “atão é você que vai dar o pau ali ao Apolinário?” 

Há a preocupação de chegar atempadamente à capela. As pessoas começam a juntar-
se à porta do festeiro. Sai a bandeira e inicia-se a folia. 

Todos os festeiros dão apenas um pequeno-almoço. O coroeiro dá dois, um no dia de 
Páscoa, outro no domingo seguinte. “D'antes não havia pequeno-almoço, como agora, 
só havia jantar. Não havia tanta fartura como agora.” 

 

 

 

 

                               Foto 19.Cravos para a lapela nas mãos da mulher de 
                               um festeiro. 

 



FESTA DO ESPÍRITO SANTO NO LADOEIRO E NO SUL DA BEIRA INTERIOR 
Francisco José Ribeiro Henriques 

 AÇAFA On Line, nº 12 (2017-2018)           Associação de Estudos do Alto Tejo           www.altotejo.org 329 

1.5.4. Folia 

No domingo de Páscoa a bandeira, e as restantes insígnias28, sai da casa do coreiro e, 
findas as cerimónias, regressa a casa deste por mais oito dias. É também na casa do 
coroeiro que são guardadas, durante o ano, as insígnias do Espírito Santo (coroa, 
pombas, velas e toalhas).  

A janela por onde sai, ou entra, a bandeira do Espírito Santo é previamente preparada 
com material do festeiro. Se a casa tiver primeiro andar é por aqui entregue e recebida. 
A esposa do festeiro prepara a janela, ou varanda, colocando sobre o peitoril uma 
colcha vermelha e sobre ela uma toalha cercada29 de cor branca. A bandeira só pode 
entrar em contacto com a toalha cercada. Todos os festeiros, e demais acompanhantes, 
aguardam sob a janela a recepção ou a entrega da bandeira. A bandeira, à semelhança 
do que acontece no João do Rosmaninhal e de Monforte da Beira, é sempre entregue e 
recebida por uma mulher. Nalgumas ocasiões a pessoa que recebe a bandeira benze-se 
antes de a receber. 

Para que a bandeira possa sair e entrar em casa é indispensável que se desenrosque a 
cruz metálica já referida, a qual não deve ser tocada directamente com as mãos. Para 

                                                      
28 Ocasionalmente pudemos ouvir o termo “a ferramenta” para designar cada uma das insígnias do 
Espírito Santo ou a sua totalidade. Expressões como “cada um com a sua ferramenta” eram habituais. 
29 A toalha cercada já fazia parte do enxoval. Cada rapariga devia levar duas, bordadas por si. Os homens 
nem sempre as levavam e se as levavam era a mãe ou as irmãs que as faziam. Estas toalhas eram 
utilizadas para cobrir um altar improvisado colocado à cabeceira de um morto. O altar era constituído por 
um crucifixo ladeado por duas velas uma de cada um dos lados. 

evitar o contacto directo, das mãos, usa-se uma toalha branca semelhante às que 
cobrem os altares.  

Quando a bandeira sai, ou entra, de qualquer casa o alferes manobra o varão de modo 
a fazê-lo rodar sobre si. Nesta ocasião a mulher do festeiro, ou outro familiar do sexo 
feminino, deita através da janela pétalas de flores sobre a bandeira. 

Segundo António de CARVALHO (1991) “quer à saída, quer à entrada da casa do 
mordomo, o alferes «faz dançar» a bandeira, isto é, roda-a para um lado e depois para o 
outro, enquanto a dona da casa da varanda ou da janela lança pétalas de rosa. Depois 
de uma semana guardada em casa, a bandeira tem de ser purificada para que vá à 
reunião com Yavhé em estado condigno. Seguido a esta, tem de novo de ser purificada  

 

 

 
                                  Foto 20. Festeiros do Espírito Santo de 1993-1994. 

 
Foto 21. Saída da bandeira do Espíritio Santo de uma casa. 
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Foto 22. Saída da bandeira do Espíritio Santo de uma casa. O “dançar” da bandeira e o  
arremesso de flores. 

 

  Foto 23. Folia do Espírito Santo. 

 
           Foto 24. Folia do Espírito Santo. 

 
Foto 25. Entrada da bandeira do Espírito Santo na casa de um festeiro, Observe-se o chão 
coberto de pétalas de flores. 
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antes de entrar em casa de outro mordomo. São pois estes dois momentos os limites do 
acto sagrado.”  

Nos sete domingos que se seguem ao domingo de Páscoa, os festeiros saem com a 
bandeira e todas as outras insígnias da casa do festeiro que serve e vão até à capela do 
Espírito Santo onde é celebrada a palavra. Finda a celebração da palavra vêm depositar 
as insígnias no altar secundário, do lado da Epístola, na igreja matriz. Vão depois 
percorrer os cafés ou ocasionalmente cada um para seu lado, “cada um à sua vida.”  

Sempre que o cortejo procissional do Espírito Santo anda na rua, de um lado para outro, 
as pessoas que se cruzam com ele param, assumem uma postura de respeito e os 
homens descobrem-se (tiram o chapéu). 

Das janelas dos pisos superiores das casas, vertem sobre o cortejo pétalas de flores 
vermelhas, de cor-de-rosa e arroz. Numa ocasião ouviu-se o comentário de uma 
festeira, a propósito de flores, para uma sua vizinha: “então, não tinhas lá flores para 
deitares sobre a bandeira. Foi preciso deitares arroz.”  

Quando os festeiros estão sob a janela e prontos a iniciar a marcha cantam, ainda 
parados, o Glória. No final deste cântico inicia-se a marcha e canta-se repetidamente o 
Bendito até à porta da capela do Espírito Santo. 

A marcha de São João, no Rosmaninhal, é também tocada repetidamente pela banda. 

O Bendito e Louvado é cantado durante todo o percurso, de forma repetitiva. Quando se 
chega à entrada da capela do Espírito Santo, à entrada da igreja ou à porta do festeiro 
que recebe a bandeira, pára-se e canta-se o Glória. O mesmo sucede à saída de 
qualquer dos lugares mencionados. O Glória canta-se sempre com os festeiros parados. 

 
     Foto 26. Fachada da capela do Espírito Santo 

 
               Figura 5. Pauta musical dos cânticos Bendito e Louvado e Glória. 
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Terminado o cântico inicia-se a marcha e com ela o Bendito e Louvado. Se à chegada a 
qualquer dos lugares mencionados ainda se estiver a cantar o Bendito termina-se e 
depois canta-se o Glória. 

Há dois cânticos base: o Bendito e Louvado e o Glória. 

Nem todos os elementos cantam tudo. O grupo da frente constituído pelo alferes, pelas 
duas velas e pela pomba grande canta, quando é o Glória: 

Glória ao Pai e ao Filho 
E ao Espírito Santo 

Quando é o Bendito e Louvado canta: 
Bendito e Louvado seja 
O Santíssimo Sacramento 
Toda a Eucaristia 

O grupo de trás constituído pelo coroeiro, pelas duas velas e pela pomba pequena 
quando é o Glória: 

Ena é de Princípio 
É de nunca é de Sempre é 
É de sempre Seclório Amém. 

Quando é o Bendito e Louvado canta: 
Fruto do Ventre Sagrado 
Em Virgem Puríssima 
Se mais Santa a Maria. 

Jaime Lopes DIAS (1966:26-27) refere que “... onde se canta o Bendito e Louvado ou a 
reza do Magnificat, e até onde os seus ecos chegarem não cai raio ou peste.” Este 
cântico assume, assim, um carácter de benção comunal. 

O coroeiro é o único que pode intervir nas duas fases do cântico. Os elementos que 
seguem o cortejo podem acompanhar ambos os cânticos nas suas duas fases. Não há 
acompanhamento de qualquer instrumento musical. 

Os acompanhantes vão atrás dos festeiros ou, mais raramente, de lado. Nunca à frente 
da bandeira.  

“Dentro deste quadrado trabalha sempre o coroeiro”, diz o sr. Relvas. 

A actividade dos festeiros em cada um dos domingos resume-se a: tomar o pequeno-
almoço em casa do festeiro que serve; sair desta casa e dirigir-se, sempre cantando, 

para a capela do Espírito Santo; assistir nesta capela à celebração da Palavra. No final 
da celebração da palavra dirigem-se à Matriz, sempre cantando, onde deixam as 
insígnias. Segue-se depois a visita a alguns cafés. Parece haver preocupação em 
percorrer, cada domingo, todos os treze cafés desta comunidade. 

A ingestão de álcool começa no almoço, em casa de um festeiro, e prolonga-se pela 
tarde dentro. Parece estar institucionalizado que, neste intervalo de tempo, antes da 
missa se visite metade dos cafés da povoação e no final do jantar os restantes. Este 
grupo de festeiros apenas esboçou esta prática nalgumas ocasiões, não a executou 
cabalmente como dizem ser costume. 

Numa altura em que alguns dos festeiros estavam num café a beber água, em vez de 
bebidas com álcool como manda o costume, alguém entrou no café e fez o seguinte 
comentário, em tom crítico, “o Espírito Santo já está a água!?” 

Parece pois imprescindível apanhar-se uma bebedeira em cada domingo da festa do 
Espírito Santo, bebedeira em grupo, institucionalizada e ritual. 

O excesso de álcool e de comida é tão frequente que “no Ladoeiro chamam a esta festa 
a festa dos bêbados e dos comilões” (CARVALHO, 1991). Em todo o sul Beira não se 
concebe festa sem excessos, sobretudo de ruído, de comida e de álcool. 

Versão entregue aos festeiros:  Versão erudita: 
Bendito e Louvado 
Bendito e Louvado seja 
O Santíssimo Sacramento 
Toda a Eucaristia 
Fruto do Ventre Sagrado 
Em virgem puríssima 
Se mais Santa a Maria 

 Bendito e Louvado 
Bendito e Louvado seja 
O Santíssimo Sacramento da Eucaristia 
Fruto do Ventre Sagrado 
Da Virgem Puríssima Santa Maria 

   

Glória 
Glória ao Pai e ao Filho 
E ao Espírito Santo 
Ena é de Princípio 
É de nunca é de Sempre é 
É de Sempre 
Seclório Amén. 

 Glória  
Gloria, Patri et Filio et Spiritui Santo 
Sicut erat in principio et nune 
et semper et in saeculorum 
saeculorum. Amem 
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Na Zebreira o juiz da festa do Espírito Santo proíbe, terminantemente, que qualquer um 
dos elementos beba em excesso. O consumo excessivo de bebidas alcoólicas é motivo 
suficiente para se ser expulso da mesa. 

Os festeiros juntam-se, à porta da igreja matriz, uns minutos antes do início da missa. 
Assistem à missa, mas nem todos. Alguns vão para o exterior da igreja onde se 
conversa, se conta anedotas, histórias de padres e de sacristãos que passaram pelo 
Ladoeiro e acabam por ir para o café. Perto do final da missa regressam, estes festeiros, 
ao seu lugar na igreja. 

Depois da missa dirigem-se todos os festeiros, com as insígnias, para casa daquele que 
servirá o almoço. Findo o demorado almoço voltam para os cafés que ainda não 
visitaram. 

Na folia o número de pessoas que acompanham os festeiros do Espírito Santo vai 
aumentando, desde a saída da casa do festeiro até à capela do Espírito Santo. São 
geralmente mulheres que vão integrando o grupo. Dá-se fenómeno inverso no regresso; 
o grupo vai diminuindo, progressivamente, porque os acompanhantes vão ficando em 
casa. 

Na ida e no regresso os festeiros fazem o seguinte percurso: capela do Espírito Santo, 
Barrada de São Pedro, rua de Santa Catarina e Adro (fig. 7). 

1.5.5. Celebração da palavra 

Na capela do Espírito Santo, em cada um dos domingos, há celebração da Palavra às 
9.00 horas. Não há missa. Esta atitude do padre vai contra a vontade dos festeiros e da 
própria população. Os festeiros fizeram todos os esforços para que todos os domingos 
houvesse missa na capela do Espírito Santo e não só no domingo de Pentecostes. 

No dia do convite aos novos festeiros, as pessoas foram apresentando a sua indignação 
face à intransigência do padre. A incompreensão das pessoas reside no facto do “padre 
ir lá fazer a celebração da Palavra e não dizer logo missa.” A mulher de um dos novos 
festeiros dirigiu-se ao sr. João Relvas30 e pediu-lhe: “oh senhor João dê lá um jeito, 
porque não tem jeito nenhum as pessoas irem lá e não haver missa.” “O senhor padre é 
que manda nisso, a gente não vai fazer imposições”, respondeu o sr. João Relvas. 

O Espírito Santo é sempre a temática de fundo da celebração da Palavra. Mas o tema é 
desenvolvido de modo hermético. 

                                                      
30 Festeiro do Espírito Santo de 1993-94 e homem muito ligado à Igreja. 

Em cada um dos domingos o festeiro que serve, ou os seus familiares directos (filhos, 
filhas e mulher), têm a responsabilidade de fazer as necessárias leituras durante a 
prática religiosa.  

Os paramentos do padre são trazidos, em cada um dos domingos, pela mulher de um 
festeiro do Espírito Santo. No final a mesma senhora devolve-os à igreja. 

 
Figura 6. Disposição dos “instrumentos” 
durante a folia. O sentido do movimento 
é da pomba pequena para a bandeira. 

A capela-mor é um pequeno espaço de planta rectangular, onde se encontra o altar. É 
este o espaço ocupado pelos festeiros, pelos seus familiares, pelo padre e pelo 
sacristão. Os festeiros ocupam o espaço, do lado do Evangelho, assinalado por F na fig. 
8 e distribuem-se como a figura mostra. Detrás do grupo de três festeiros e junto da 
parede do lado norte há uma pequena mesa onde são depositadas, durante a cerimónia 
religiosa, as velas, as pombas e a coroa. No altar, voltados para os fiéis, estão o padre 
ao centro (P), o sacristão à sua direita (S) e o festeiro que serve nesse domingo à sua 
esquerda (F). Do lado da Epístola estão as mulheres, as filhas e noras dos festeiros (M).  

Este último espaço só é ocupado por indivíduos do sexo feminino. Todo o altar-mor é 
exíguo para tanta gente. 
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A nave da capela está dividida por um corredor central. Existem, de ambos os lados, 
bancos com genuflexórios. Aos domingos, durante as festividades do Espírito Santo, 
esta área da capela está repleta. As mulheres ocupam o espaço mais próximo da 
capela-mor e os homens, quase sempre em pé, ficam à entrada do templo que é sempre 
insuficiente para os albergar a todos. Chegou a haver mais de 100 pessoas. A 
assistência era geralmente constituída por gente idosa. 

A capela, em termos arquitectónicos, é um monumento equilibrado. Do ponto de vista 
estético destacam-se, pelo contraste com o resto do templo, as horríveis portas em 
alumínio castanho. 

Finda a celebração da Palavra sai o cortejo da capela em direcção à igreja matriz, 
agora com maior número de acompanhantes porque assistiram ao ofício religioso. 

Do ponto de vista simbólico a ida ao santuário, o passar sob o olhar do santo, o 
participar nos actos religiosos têm como objectivo a purificação do indivíduo. E qualquer 
um destes actos, na religiosidade popular, é o suficiente. A partir desse momento o 
indivíduo está apto para outras funções como o jantar cerimonial. O padre não 
acompanha o cortejo. Como convidado apenas participa no jantar. 

 
       Figura 7. Percurso da folia no Ladoeiro em 1993-94. 

 
  Foto 27. Celebração da palavra na capela do Espírito Santo. 
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Figura 8. Planta da capela do Espírito Santo no Ladoeiro com 
indicação da distribuição dos festeiros (F) e respectivas mulheres, 
filhas e noras (M) durante os ofícios religiosos (P - padre, S - 
sacristão, BD- local onde instalam a bandeirado Espírito Santo 
durante a cerimónia religiosa, a - altar, b - sacristia). 

No domingo de Pentecostes a missa foi realizada na capela do Espírito Santo, por isso 
não houve missa na Matriz nem celebração da Palavra na capela. É neste dia que o 
padre dá a conhecer, durante a missa, os festeiros de 1995 embora sejam conhecidos 
desde o domingo de Ramos. 

Para este dia estava prevista missa campal no recinto da capela. Devido às condições 
atmosféricas a missa realizou-se no templo. Chovia intensamente. Sobre a entrada 
principal da capela colocaram um grande impermeável de modo a proteger as pessoas 
que não cabiam no seu interior. O recinto da capela havia sido decorado com folhas de 
palmeiras que os festeiros tinham ido buscar nessa manhã. Ficaram por isso 
“repassados.” O pequeno-almoço foi tomado após a decoração do recinto da capela. 

Devido à intensidade da chuva a bandeira e os festeiros foram, da casa do sr. Clemente 
para a capela, numa carrinha do sr. Apolinário. 

 
            Foto 28. Dia de Pentecostes. Preparação do recinto da capela. 

1.5.6. Jantar31  

O festeiro que dá o jantar num domingo dá o pequeno-almoço no domingo seguinte. No 
passado, como já se disse, o jantar do Espírito Santo era praticamente só para os 
festeiros e para as pessoas da casa. Actualmente dilatou-se a rede de convites a 
familiares mais afastados e a amigos. Consequentemente alargou-se o número de 
participantes nos jantares do Espírito Santo, provavelmente em consequência de uma 
melhoria da situação socioeconómica dos festeiros. Não se exclui também uma questão 
de prestígio, “ninguém quer ficar atrás de ninguém.” Este facto pode também contribuir 
para a não aceitação, por parte de alguns homens, do lugar de festeiro do Espírito 
Santo. Por tudo isto a festa mobiliza hoje mais gente há 20 anos atrás. 

Houve sempre um cuidado especial na apresentação das mesas para o jantar. Além dos 
vários tipos de copos, de talheres, de pratos, havia sempre sobre cada mesa várias 
jarras com flores. Como sinal de luto não foram decoradas, com flores, as mesas do 
jantar que o sr. Apolinário serviu. 

                                                      
31 Jantar é a designação antiga para o actual almoço. 
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Em 1993-94, cinco dos oito festeiros, utilizaram o serviço de um restaurante. Em todos 
estes casos o jantar foi servido no restaurante. Questionados, alguns dos festeiros 
responderam “porque as casas são pequenas.” Não será antes por uma questão de 
prestígio social e de despreocupação pessoal? Porque quando a casa é pequena 
sempre se arranja uma outra casa, uma garagem ou qualquer outro recinto para servir o 
jantar.  

Alguns festeiros, os que não utilizaram o serviço de restaurante, vinham preparando o 
jantar há largos meses. Criaram borregos e galinhas, propositadamente, para o festim. 
No passado tinham que pensar também nos tremoços. 

Quando o jantar é servido em casa a quantidade de comida preparada é 
intencionalmente excedentária, “porque mais vale que sobre do que falte e como a gente 
costuma dizer «o que sobra é a nossa honra», num quer que ninguém diga nim comer lá 
havia.” 

Notava-se uma grande preocupação para que tudo corresse bem, que a comida 
estivesse boa, que não faltasse nada na mesa. O nervosismo era bem patente tanto na 
festeira que dava o jantar como na cozinheira que o preparava. Numa ocasião uma 
cozinheira fez a seguinte observação: “os nervos têm sido tantos, tantos, que ainda não 
comi nada desde sábado. Só provado o rancho.” Noutra altura disse a festeira que 
servia nesse dia: “tenho andado tão nervosa, tão nervosa, que até a boca rebentou.” 

A competitividade, a tensão e o esforço, para que tudo corra bem, espelha-se no 
sistema nervoso de cada pessoa e em consequência disso, durante o tempo de festa, 
houve festeiros doentes com problemas gástricos e respiratórios. 

Nos oito domingos do Espírito Santo, após o longo jantar, os festeiros têm a 
preocupação, quase obrigatória, como se referiu, de entrar em todos cafés da aldeia e 
beber. A função é embebedarem-se. Outros dizem que “antigamente, depois do almoço, 
cada um ía à sua vida.” 

Quando algum dos festeiros não pode estar presente, para desempenhar a sua função 
em qualquer época do ano ou fase da festa, pode e deve fazer-se representar por quem 
entender. Esta representação quase sempre recai sobre um familiar muito próximo, do 
sexo masculino. 

Os festeiros e o padre comem numa mesa à parte. Questionados quanto à razão desta 
disposição responderam: “é um dom dizer que os festeiros estão à parte.” E porquê o  

 
    Foto 29. Cena de jantar em casa particular. Mesa dos festeiros. 

 

    Foto 30. Cena de jantar em restaurante. Mesa dos festeiros com o padre. 
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padre? “Por ser uma autoridade.” Só eles, homens, têm o direito de comer nessa mesa. 
Em qualquer dos almoços observados o padre ocupou sempre, na mesa dos festeiros, 
uma posição marginal. Durante o jantar nada impede que sejam servidos por mulheres. 

Os familiares ou convidados “comem à parte” e nestas mesas já se misturam ambos os 
sexos. Os convidados rondaram sempre algumas dezenas de pessoas, não 
ultrapassando, no entanto, as sete dezenas. 

No domingo de Páscoa e no domingo de Pentecostes a mesa dos festeiros toma o 
aspecto que se observa na fig. 9. 
 

 

Vela Vela 
Pomba 

pequena 
Coroeiro Alferes 

Pomba 
grande 

Vela Vela Padre 

         Figura 9. Disposição dos festeiros na mesa no dia de Páscoa e no domingo do Espírito Santo. 

Nos outros domingos o festeiro que serve passa da sua posição tipo (mesa anterior), 
para o lugar que se cria entre o coroeiro e o alferes, conforme exposto na fig.10. O 
padre em qualquer circunstância ocupa um dos extremos da mesa. 
 

 

Vela Vela 
Pomba 

pequena 
Coroeiro 

Festeiro 
que serve 

Pomba 
grande 

Vela Vela Padre 

              Figura 10. Disposição dos festeiros na mesa nos domingos depois da Páscoa. 

A disposição dos lugares nesta mesa obedece a um critério hierárquico rígido. Os 
lugares centrais são ocupados pelo coroeiro e pelo alferes. O coroeiro tem 
imediatamente à sua direita a pomba pequena e duas velas. O alferes tem à sua 
esquerda a pomba grande e outras duas velas. 

Conversa-se durante o almoço, independentemente do local onde se é servido, contam-
se histórias envolvendo este e aquele indivíduo, anedotas (Anexo 2) em que os padres 
são protagonistas enxovalhados (ainda que o padre esteja presente). O almoço 
transforma-se assim num momento de confraternização e de bom humor. 

Com o decorrer do almoço as pessoas vão ficando mais coradas, o burburinho aumenta, 
as conversas cruzam-se. O álcool exerce bem a sua função. 

Os jantares prolongam-se por várias horas. Por isso, quando uma refeição é muito 
demorada costuma-se dizer, nesta região, que “é igual ao jantar do Espírito Santo.” 

Cada festeiro realiza assim duas distribuições de alimentos: uma distribuição alargada, 
quando oferece os tremoços; uma distribuição restrita, quando oferece o jantar. No 
passado o jantar era uma refeição cerimonial restrita aos festeiros. 

1.5.7. Participação nos jantares 

Os jantares do Espírito Santo são em cada domingo o ponto alto da festa. Cada festeiro 
reparte este momento de alegria com o conjunto de pessoas que convida. O festeiro e 
os seus convidados unem-se pela amizade ou pelo parentesco. 

O jantar proporciona a reunião de familiares deslocados, alguns fora do país. É, 
também, uma ocasião ideal para restabelecer e aprofundar laços de parentesco e de 
vizinhança. 

Estiveram presentes cinquenta e dois dos cinquenta e sete descendentes dos oito 
festeiros (filhos, noras, netos e bisnetos). Os faltosos estavam fora do país. Dos 

 

 Foto 31. Cena de convívio entre os festeiros num café. 
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convidados presentes 60% eram familiares e 40% amigos32. Dos presentes nos jantares 
56% eram de gerações mais recentes que os festeiros, 22% da mesma geração e 22% 
de gerações mais velhas que os promotores da festa. 

Alguns dos amigos presentes foram vizinhos do casal festeiro durante o período activo, 
de trabalho. Outros são actualmente vizinhos e outros ainda são amigos dos filhos do 
casal festeiro. Frequentemente os casais convidados trazem consigo os filhos não 
adultos. O casal festeiro mais idoso e outro jovem utilizaram o jantar para promover uma 
reunião de família. Os restantes casais juntaram amigos e familiares. 

Apresenta-se, seguidamente, um conjunto de sete diagramas relativos à participação 
dos familiares dos festeiros nos jantares.  

Observações sobre alguns jantares 

No primeiro jantar faltaram muitos dos convidados por ser domingo de Páscoa e as 
pessoas preferirem estar com familiares mais chegados. O alferes não pôde estar, nem 
qualquer familiar que o pudesse representar, por servir nessa data um importante 
casamento no restaurante de que é proprietário. Como o dia estava agradável as 
crianças comeram na rua. Havia cinco mulheres para preparar e servir o almoço. Estas 
almoçaram após todos os restantes elementos. Durante o almoço contaram-se muitas 
histórias, anedotas, casos humorísticos. Parece que o objectivo de fundo era transmitir 
um ambiente festivo aos participantes. O padre chegou mais tarde. Com a sua chegada 
houve um nítido cerceamento da linguagem e das temáticas das conversas. 

                                                      
32 Quando não existe vínculo de parentesco entre os presentes e o casal de festeiros anfitrião. 

 
      Figura 12. Relação de parentesco entre os participantes no jantar oferecido pelo festeiro B. 

 
      Figura 13. Relação de parentesco entre os participantes no jantar oferecido pelo festeiro C. 

 

Figura 14. Relação de parentesco entre os participantes 
no jantar oferecido pelo festeiro D. 

 
Figura 11. Relação de parentesco entre os participantes 
no jantar oferecido pelo festeiro A. 
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Figura 15. Relação de parentesco entre os participantes 
no jantar oferecido pelo festeiro E. 

 
     Figura 16. Relação de parentesco entre os participantes no jantar oferecido pelo festeiro F. 

 
 Figura 17. Relação de parentesco entre os participantes no jantar oferecido pelo festeiro G. 

No oitavo jantar, quando todos estavam sentados e a refeição prestes a ser servida, o 
sr. Apolinário levantou-se, pediu silêncio e com lágrimas nos olhos pediu para se rezar 
um Padre-Nosso pela sua irmã Amália que morrera dias antes. O sr. Padre orientou a 
oração e no final pediu também uma Avé-Maria pelos festeiros doentes (sr. Clemente e 
sr. Joaquim Flores) e que, por esse motivo, não estavam presentes. O sr. Clemente fez-
se representar pelo seu genro. O sr. Joaquim levou a coroa até à casa do alferes e foi 
para a cama. Na mesa foi substituído pelo genro do sr. Apolinário. Caso não houvesse 
uma situação de luto previa-se, para este jantar, a presença de mais de 100 pessoas e 
baile no final. 

1.5.8. Ementas 

“Antigamente33 o jantar do Espírito Santo era só constituído por travia, vinho e tremoços. 
Os pastores nesses dias aviavam a travia, «aviavam a lata» que era uma merendeira de 
uns três litros. O festeiro pedia ao pastor para lhe guardar a travia para esse dia. Em 
troca dava-lhe meia lata de feijão que ía na mesma vasilha onde tinha vindo a travia.” 

Merece realce o facto de no jantar do Espírito Santo ocorrer a troca directa de produtos 
dos agricultores, o feijão, por produtos dos pastores, a travia. Esta troca reflecte a 
importância dada à travia que só um grupo restrito de pessoas possuía (pastores). 

“Depois, um casal sem filhos, que tinha algumas posses, introduziu a sopa de grão com 
massa grossa e pão. Mais tarde, a mãe de um dos actuais festeiros introduziu o 
bacalhau na sopa de grão. Depois passou a entrar ensopado de borrego ou cabrito com 
batatas, criado de propósito para esse dia. E hoje em dia vai-se ao restaurante, é o que 
se vê!” 

Mesmo depois da introdução da carne, a travia com açúcar continuou a consumir-se 
como sobremesa. Mais tarde acabou por cair em desuso. 

No passado a travia era um bem raro porque a maioria das pessoas não tinha ovelhas 
para fazer queijo. Havia somente quatro ou cinco casas que a produziam. Logo, quando 
a davam, recebiam em troca cereal. “Ainda agora é assim, logo eu o ano passado 
vieram-me trazer uma lata de travia eu dei à pessoa um quilo de açúcar e naturalmente 
a pessoa ficou toda contente” diz a mulher de um festeiro ao abordar esta questão. 

A travia é um produto obtido da massa do queijo quando da sua feitura. Sai através dos 
orifícios do cincho quando a massa é pressionada pelas mãos do queijeiro. O produto 
assim obtido é depois “...fervido conjuntamente com algum leite e faz o requeijão ou 

                                                      
33 Há 55-56 anos. 
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travia. Quando acaba de o mexer faz uma cruz e diz: Deus te acrescente, as almas do 
céu para sempre” (DIAS, 1955:91). O requeijão é um acepipe que entrava, e entra, em 
muitas das sobremesas confeccionadas em alturas festivas (DIAS 1970:41). 

A região alvo deste estudo é especialmente vocacionada para a pastorícia de caprinos, 
na área ocidental, e ovinos, na área oriental. 

Os judeus de Belmonte “para a «saída» da festa (Páscoa), no penúltimo dia, preparam 
queijo, requeijão e mais modernamente iogurtes” (GARCIA, 1993:84)34. 

A travia também se utiliza na confecção das filhós em Segura. 

A carne de cabrito ou borrego, sob a forma de ensopado, é um componente 
imprescindível nos almoços festivos desta região, sobretudo durante o verão35. 

Os judeus de Belmonte segundo Antonieta GARCIA (1993:84) “...«saem da lua» 
degolando um cabrito ou um borrego, a carne permitida para o final da Pessah.” A carne 
de cabrito ou borrego surge por oposição ao porco, consumido no quotidiano, tornando-
se um alimento de forte ritualidade. 

Actualmente as ementas não variam de festeiro para festeiro mesmo que o jantar seja 
servido no restaurante. Se há pequenas variações é nas entradas. Como entradas e 
aperitivos destaca-se o vinho do Porto, o martini e o whisky, os frutos secos, os pastéis 
de bacalhau, os pastéis de carne, os queijos, os chouriços e os croquetes de peixe. 

A canja de galinha foi a sopa servida em todos os domingos. 

Quanto às carnes e peixes serve-se ensopado de cabrito (ou borrego) acompanhado por 
batatas fritas, febras ou costeletas de porco grelhadas, frango no forno ou bifes com 
cogumelos. Em todos os almoços se serviu bacalhau à Brás. Havia sempre salada de 
alface e de tomate. 

Das sobremesas constam excelentes queijos da região, pudins variados e de vários 
tipos. 

Sobre a mesa havia permanentemente pão, azeitonas, vinho, sumos, coca-cola, água e 
cerveja, de modo a que cada um se pudesse servir quando quisesse. No final era 
servido café e aguardentes velhas ou whisky. 

                                                      
34 Não se pode deixar de mencionar a forte influência judaica em toda esta área. Há notícias de judiarias e 
de famílias judaicas por toda a raia. 
35 É o caso, por exemplo, da festa do São João do Rosmaninhal, da festa e dos bodos de Monfortinho e 
de Salvaterra do Extremo. 

1.5.9. Almoço-convívio 

A concentração dos festeiros e de alguns dos seus familiares deu-se às 9.00h na capela 
do Espírito Santo. Neste dia os festeiros não eram portadores das insígnias do Espírito 
Santo nem de cravo. Seguiu-se uma breve celebração da Palavra feita por um leigo. 

Houve depois o carregamento do material (mesas, cadeiras e alimentos) em casa do sr. 
Apolinário e às 11.00 horas partiu-se para a barragem de Idanha-a-Nova. “O almoço é 
feito a pensar nas mulheres que tanto trabalho tiveram durante a festa.” “Este almoço é 
uma oferta dos homens para as mulheres” por isso “quem faz o comer são os homens, 
as mulheres não fazem nada, se é dia das mulheres, é dia das mulheres”, diz um 
festeiro em tom de graçola. 

 
    Foto 32. Almoço-convívio na barragem Marechal Carmona em Idanha-a-Nova. 

Participaram no almoço os festeiros e as respectivas mulheres, os filhos solteiros de 
cada um dos festeiros, independentemente da idade36, e dois amigos, adultos 
masculinos, do filho de um dos festeiros. 

                                                      
36 Um dos participantes, filho de um dos festeiros, tinha cerca de 40 anos mas era, oficialmente, solteiro. 
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No local, quatro dos homens prepararam a salada, um preparou a carne, outro o lume, 
outro foi à água potável. As mulheres estavam sentadas à sombra, viam fotografias da 
festa do Espírito Santo e íam tecendo comentários. 

Durante o almoço as pessoas distribuíram-se livremente pelas mesas e cadeiras. Após o 
almoço houve um tempo de descanso em que se contaram anedotas e histórias várias. 
O regresso deu-se por volta das 17.00 horas. 

1.5.10. “Passar a bandeira” 

A passagem do testemunho é feita no dia do Corpo de Deus. Neste dia a bandeira sai 
da casa do alferes e vai directamente para a igreja. Não chega a ir à capela do Espírito 
Santo. Assistem à missa os novos e os velhos festeiros, mas não necessariamente lado 
a lado. 

Como de costume alguns dos festeiros não assistiram a parte da missa e vieram até ao 
café. Ao café chegou também o novo alferes e um dos motivos da conversa foi a 
capacidade física dele levar a bandeira. O velho alferes foi-lhe dando conselhos 
práticos.  

No final da missa realizou-se a procissão. Antes desta se iniciar o alferes distribuiu os 
cravos e cada um dos novos festeiros colocou-o no bolso do casaco. 

 

       Foto 33. Cena de convívio entre novos e velhos festeiros no dia da passagem da bandeira. 

É nesta procissão que os novos festeiros têm o primeiro contacto físico com as insígnias 
do Espírito Santo. Na procissão os novos festeiros e os velhos seguem lado a lado. No 
início e no fim da procissão as insígnias são transportadas pelos velhos festeiros e num 
percurso intermédio são transportadas pelos novos37. 

O receio quanto à capacidade ou à condição física do novo alferes levar a bandeira era 
justificada porque, durante a procissão, só a conseguiu transportar durante escassos 
minutos após os quais foi substituído pelo seu pai. 

Finda a procissão os velhos festeiros, sempre cantando o Bendito e Louvado, levaram 
as insígnias a casa do novo coroeiro. Chegados à porta do novo coroeiro o alferes “fez 
dançar a bandeira.” Da janela da casa do novo coroeiro choveram pétalas de flores 
vermelhas sobre a bandeira. 

O acto da passagem das insígnias é testemunhado por muita gente. Cada festeiro 
entrega a sua insígnia ao festeiro que o irá substituir e diz-lhe a quadra. O alferes foi o 
primeiro a entregar a bandeira. Disse a seguinte quadra: 

Beija aqui este pauzinho 
E beija também o manto 
Estima os dois meu amiguinho 
E o Divino Espírito Santo. 

O novo alferes beijou a bandeira e como parecia renitente em ajoelhar-se, e beijar o pau 
da bandeira houve uma pessoa da assistência que lhe disse “vá ajoelha e beija.” Ele 
assim fez. 

Seguiu-se a entrega da coroa. O velho coroeiro disse a seguinte quadra: 

Toma lá esta coroa 
Símbolo do Ladoeiro 
És o chefe do Espírito Santo 
E também o dos madeiros. 

O novo coroeiro também ajoelhou e beijou a coroa. 

No final da entrega de cada insígnia os intervenientes abraçaram-se energicamente e as 
pessoas presentes bateram palmas. 

                                                      
37 Os festeiros transportaram as insígnias desde o meio do largo Eng. Carlos da Costa até ao início da rua 
da Igreja. 
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Jorge MESQUISTA (1984:55) regista idêntico procedimento na passagem da bandeira 
do São João no Rosmaninhal. “Sucede-se um profundo abraço, marcado grande 
emoção (“até choram”, dizem-nos).” 

No passado, ainda muito recente, no momento da entrega de cada insígnia o velho 
festeiro e o novo abraçavam-se e ambos pegando no testemunho “dançavam duas ou 
três voltas.” 

A globalidade do acto de entrega foi rápido, revestiu-se de um ar solene ainda que um 
pouco atrapalhado. Pareceu-nos que os protagonistas se manifestaram nervosos. 

As quadras pronunciadas pelos restantes festeiros foram as seguintes. 

Pelo sr. Relvas: 
Domingos, beija aqui esta pomba 
Como católico e cristão 
Espírito Santo Divino 
Nos dê vida, saúde e união. 

Pelo sr. Cordeiro: 
Beija a vela, beija a vela 
Beija a vela com devoção 
Serve a festa meu amigo 
Com amor no coração. 

Pelo sr. Teixeira: 
Toma lá esta vela 
Também ma deram a mim 
Toma lá o Espírito Santo 
Esta vela não tem fim. 

Pelo sr. Cabrito: 
Meu caro amigo Gabriel 
Entrego-lhe a pomba com muita estimação 
Espero que o senhor (???) 
A estime também (???). 

O sr. Clemente não disse nenhuma quadra. 

No momento da passagem não se conseguiu captar a quadra do sr. Joaquim Carrondo. 
Posteriormente referiu não se lembrar do seu conteúdo. O mesmo aconteceu com os 
últimos dois versos da quadra do sr. Cabrito. 

Estas quadras são apenas recitadas, sem acompanhamento musical. Algumas delas 
foram feitas no café uns minutos antes da entrega. 

Depois do cerimonial da entrega das insígnias os novos festeiros entram na casa do 
coroeiro e depositam-nas até ao ano seguinte. 

Sublinha-se o facto da passagem das insígnias ser feita na rua, em ambiente natural, 
fora de qualquer edifício laico ou religioso. 
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Figura 18. Constituição da mesa do “passar da bandeira” 

Até que ponto é que a quadra recitada, por cada um dos festeiros, pode ser comparada 
à passagem do segredo na Zebreira? (Ver 2.29 e DIAS, 1953:99). É pelo menos um 
apelo à manutenção e continuação da festa. 

 

        Foto 34. Momento em que o alferes novo leva a bandeira orientado pelo alferes velho. 
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   Foto 35. Momento em que o pai do alferes novo passa a bandeira ao alferes velho. 

 

   Foto 36. Chegada a casa do alferes novo. O dançar da bandeira. 

 

    Foto 37. Passar da bandeira. Abraço entre o alferes novo e o alferes velho. 

 

    Foto 38. O passar da coroa. 
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    Foto 39. Os novos festeiros com as insígnias. 

 

   Foto 40. Almoço do passar da bandeira. Na mesa da direita estão os festeiros novos e velhos. 

É obrigação do novo coroeiro dar almoço aos oito elementos que constituem a nova 
comissão e aos oito elementos que terminaram as suas funções. Até há cerca de dez a 
15 anos não era costume dar almoço com a variedade e quantidade de ingredientes que 
hoje se utilizam. O costume era juntarem-se os novos e os velhos e “comerem alguma 
coisa, como nós agora ao pequeno-almoço.” 
Procedimento idêntico tinham os festeiros do bodo da Nossa Senhora da Consolação 
em Salvaterra do Extremo. 

1.5.11. Aspectos financeiros da festa 

A discussão das despesas é um assunto permanente nas reuniões e ocupa uma boa 
parte do seu tempo. Isso acontece não por dificuldade de pagamento mas como 
precaução para que tudo fique bem esclarecido de modo a evitar dúvidas. Sabe-se que 
as questões financeiras são, frequentemente, geradoras de conflitos. 

As maiores discussões e diferenças de pontos de vista, entre os vários elementos, 
observaram-se quando o tema era as finanças. Não eram as despesas correntes que 
geravam as dúvidas mas as dádivas, mais ou menos avultadas, ao Espírito Santo, como 
os 50 000 escudos do ano anterior38. As posições polarizaram-se, por um lado, em torno 
da criação de um fundo próprio que gerisse e mantivesse esta capela e, por outro lado, 
na manutenção da prática actual em que a conservação e outras despesas estão a 
cargo da fábrica da igreja paroquial do Ladoeiro. Praticamente todas as pessoas 
contactadas, inclusivamente mulheres, eram favoráveis à criação de um fundo 
autónomo39. 

Demos conta de alguma revolta surda, entre elementos da comissão, por terem que 
pedir cal à junta de freguesia para caiar os muros que envolvem a capela do Espírito 
Santo40, enquanto os fundos angariados nas celebrações da Palavra e outras dádivas 
revertem a favor da Igreja. 

A capela não foi pintada por ser necessário comprar a tinta e pagar a quem a aplicasse. 
“O padre não ajuda nada a ninguém, é só para lá, só para lá [para a Matriz], quando é 
preciso dinheiro para o Espírito Santo nunca há” queixava-se um popular. 

                                                      
38 Dádiva de Domingos da Silva Afonso, Santarém (RAIANO, 30 de Junho 1993). 
39 Para reforçar esta tese e a importância do Espírito Santo, do ponto de vista financeiro, chegaram a dar 
o seguinte exemplo: “aqui na igreja no dia da comunhão das crianças, com a igreja apinhada de pessoas, 
deu só 9 000 escudos. No domingo do Espírito Santo, a missa na capela, mesmo com muita chuva, 
rendeu 22 contos. Por isso veja lá só o valor do Espírito Santo”. 
40 O muro que envolve a capela foi construído há cerca de oito anos e nunca tinha sido caiado. 
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Os actuais festeiros manifestaram o gosto de justapor um alpendre à face anterior da 
capela, de modo que, através deste artifício, fosse aumentada a sua lotação. Mas, mais 
uma vez, colocou-se a questão financeira. Os festeiros só por si não têm meios para o 
fazer “e agora o padre está é preocupado com as obras da igreja matriz que vão 
começar.” 

Cada festeiro, no seu dia de servir, paga ao padre 1 200 escudos pela celebração da 
Palavra na capela do Espírito Santo. “É o preço de uma missa.” Oferece 1 000 escudos 
que coloca no açafate do peditório e oferece o almoço ao padre. 

Numa ocasião, de passagem, tivemos oportunidade de ouvir o seguinte comentário: 
“hei-de dizer ao senhor padre que os 1200 são para a igreja, não é para lhe pagar a 
missa porque ele não diz missa nenhuma.” 

Em termos gerais é ao coroeiro que a festa fica mais cara porque tem de dar dois 
almoços (no dia da recepção da bandeira a pelo menos 16 festeiros, novos e velhos, e 
no dia em que serve aos sete restantes festeiros) e dois pequenos-almoços (no domingo 
de Páscoa e no domingo seguinte). Além disso tem de enfeitar a igreja uma vez, tal 
como todos os restantes elementos, e tem de enfeitar as insígnias do Espírito Santo 
duas vezes (no domingo de Páscoa e no domingo seguinte) levando a coroa mais de 
uma dúzia de cravos e ainda quatro cravos em cada vela. 

Para o coroeiro a despesa da festa pode rondar aproximadamente o dobro da efectuada 
por qualquer outro festeiro. Actualmente esse valor ultrapassa os 200 000 escudos. 

O coroeiro é o primeiro a servir e quando a Páscoa é muito cedo e ainda não há flores 
na aldeia tem de as comprar em Castelo Branco, pelo que acresce mais essa despesa. 

As pessoas encarregues de funções que exigem despesas vão assumindo os 
pagamentos. No fim dessas funções a despesa é dividida equitativamente. 

A festa do Espírito é totalmente suportada pelos festeiros e ao contrário de muitas outras 
festas não há ramo nem peditório pela povoação. Na melhor das hipóteses alguns 
familiares ou “gente de fora”, extra-familiar, oferece mercearia mas não é significativo o 
valor destas dádivas. 

A cada um dos oito festeiros coube pagar a importância de 10 641 escudos. O peditório 
na capela é feito, geralmente, por duas pessoas: o festeiro que serve nesse domingo e o 
festeiro que servirá no domingo seguinte. Findo o peditório são entregues ao padre os 
açafates que contêm o dinheiro. E este, por sua vez, entrega-os ao sacristão que os 
coloca sobre uma mesa estreita, por detrás dos festeiros. 

No final de cada ofício religioso as mulheres dos festeiros vão em grupo, geralmente 
com a folia, reúnem-se em casa de qualquer uma, contam o valor das dádivas obtidas 
no peditório e registam-no num papel. Terminado o acto religioso esta é a primeira tarefa 
das mulheres. O dinheiro é guardado pela mulher do coroeiro até ao final da festa. 

No cumprimento de uma promessa houve uma devota que no dia de Pentecostes, 
durante a missa, foi “pregar” com alfinetes duas notas de 5 000 escudos na bandeira do 
Espírito Santo. Nesse mesmo dia uma outra pessoa, também no cumprimento de uma 
promessa, colocou 500 escudos aos pés da imagem do Espírito Santo. No final da 
missa a pessoa que aí havia colocado a dádiva retirou-a e entregou-a às mulheres dos 
festeiros. 

O dinheiro angariado durante os oito domingos, no peditório realizado na capela do 
Espírito Santo e outras possíveis dádivas, como os 20 000 escudos de Joaquim 
Ramalhoso, revertem, na totalidade, para o conselho económico e social da fábrica da 
igreja paroquial. 

No dia do Corpo de Deus, antes da saída da bandeira da casa do sr. Apolinário para a 
igreja, fizeram-se as contas do almoço de convívio feito em 29 de Maio, na barragem de 
Idanha (barragem Marechal Carmona). A importância foi dividida equitativamente pelos 
oito festeiros. 

Na divisão das despesas não se teve em conta o número de familiares que cada festeiro 
levava e coube a cada festeiro a importância de 2 260 escudos que depois foi 
arredondada para 2 250 escudos. Este valor correspondeu à compra de febras de porco, 
costeletas, toucinho entremeado, vinho, sumos, águas, guardanapos, pão e carvão. 
No Quadro 7 indicam-se as receitas apuradas nos ofertórios das missas do Espírito 
Santo de 3 de Abril a 22 de Maio (dia de Pentecostes), na celebração da Palavra com os 
familiares, sem o padre, no dia 29 de Maio de 1994 e a oferta de Joaquim dos Santos 
Ramalhoso. 

Quadro 6.Listagem das depesas com a festa dos madeiros 

Descrição Responsável Valor (escudos) 

Fogo – compra em Novembro Joaquim Flores 2 500 
Fogo – deslocação a St. Margarida António Cabrito 750 
Fogo – seguro Apolinário 6 800 
Fogo – licença de lançamento João Relvas 652,5 
Fogo – lançamento do fogo a comissão 2 500 
Madeiros – 110 litros de vinho João Relvas 11 000 

Madeiros –trabalho da máquina a comissão encher o depósito 
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Madeiros – motorista da máquina a comissão 8 000 
Madeiros – cortador de madeiros a comissão combustível gasto 
Almoço – toucinho entremeado a comissão 16 260 
Almoço – sardinhas Apolinário 2 268 

Almoço – queijos (3 unidades) Apolinário 4 788 
Almoço – frangos Apolinário 6 400 
Almoço – pão Apolinário 4 761 
Almoço – vinho branco, tempero Apolinário 110 
Almoço – café e açucar Apolinário 900 
Almoço – vinagre (2 embalagens) Apolinário 150 

Almoço – febra de porco Apolinário 12 442,5 
Almoço – toalhas e guardanapos Apolinário 900 
Almoço – sumos (12 garrafas) Apolinário 2 268 
Almoço – aguardente (5 litros) João Relvas 1 500 
Almoço – sal (4 pacotes) João Relvas 180 

TOTAL 
 

85 130 

Quadro 7. Receitas dos peditórios feitos na capela do Espírito Santo 

Mês Dia Valor (escudos) 

Abril 3 11 852,5 

 10 5 625 

 17 8 855 

 24 8 232,5 

Maio 1 9 875 

 8 7 340 

 15 22 637,5 

 22 27 760 

TOTAL PARCIAL  102 177,5 

Celebração da palavra sem o padre  6 150 

Dádiva de Joaquim Ramalhoso  20 000 

TOTAL  128 327 

Comentou-se, entre as pessoas envolvidas, que “este ano estamo-nos a sair com 
menos dinheiro que o ano passado.” Esta conclusão gerou a discussão e houve quem 
acrescentasse de imediato: “pois o ano passado houve logo uma pessoa que deu 50 
000 escudos e outra 20 000 escudos.” Outra pessoa defendeu que pelo facto de “não 
haver missa no Espírito Santo as pessoas não vão lá. Se houvesse missa as pessoas 

íam e conseguia-se mais dinheiro. Enquanto este padre cá estiver vai ser assim. Este 
padre está feito com o bispo e o bispo está feito com ele. Vai à capela e diz tudo como 
numa missa, só não dá a comunhão. Se houvesse missa no Espírito Santo... Com missa 
juntava-se também muito mais dinheiro.” 

Os elementos que jantaram no restaurante terão pago 3 500 escudos por pessoa. 

1.6. Ciclo festivo e raio cerimonial no Ladoeiro 

1.6.1. Ciclo Festivo 

Como se pode observar no Quadro 8 o ciclo festivo do Ladoeiro é especialmente denso 
no período que decorre do Carnaval até ao Corpo de Deus, embora mantenha um ciclo 
amplo com realizações festivas distribuídas ao longo de todo o ano. 

Os únicos meses sem festa são Setembro e Novembro. Aliás, a aldeia parece passar 
por um período de letargia que medeia da festa do verão ao Carnaval do ano seguinte, 
com uma curta interrupção pelo meio (festa dos madeiros, Natal e Ano Novo). Este 
tempo parece ser imprescindível para carregar energias para um novo ciclo festivo. 

Tendo em conta o âmbito da participação e a capacidade de mobilização de pessoas, a 
festa do verão pode ser caracterizada como sendo de incidência regional (por mobilizar 
pessoas de todo o distrito). A festa de Santa Catarina de Sena pode considerar-se 
supra-local e as restantes festas com âmbito local. 

O Ladoeiro quando comparado com outras comunidades vizinhas com idêntico estatuto 
administrativo (sede de freguesia) possui um ciclo festivo amplo com realizações 
distribuídas praticamente ao longo de todo o ano. Situação diferente podemos encontrar 
em Monfortinho, com apenas duas festas anuais41, ou Salvaterra do Extremo também 
apenas com duas festas42. 

Ladoeiro viu renascer duas importantes manifestações festivas - a festa dos madeiros e 
a procissão dos homens, após um período de abandono. Viu desaparecer, como 
consequência das alterações sociais posteriores ao 25 de Abril de 1974, a festa dos 
rapazes das sortes. Os rapazes continuam a ir “às sortes” mas agora esta prática não 
tem o mesmo significado que tinha com a Guerra Colonial. 

                                                      
41 Festa da Nossa Senhora da Consolação e festa de verão. 
42 Festa da Nossa Senhora da Consolação e festa de Santo António. 
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Surgiram, por sua vez, novas festas (festas onomásticas, festa dos marinheiros, dos 
caçadores) que podem responder, mais adequadamente, às necessidades da 
comunidade. As festas recém criadas ultrapassam, quase todas, a esfera de influência 
da Igreja. Estas últimas festas têm a característica de mobilizar apenas sectores 
específicos da comunidade. 

Procissão dos Homens 

A procissão dos homens realiza-se todas as sextas-feiras da Quaresma, à noite. Depois 
do regresso do trabalho e após a ceia, cerca das 21.00 horas. É organizada pela mesa 
da Misericórdia do Ladoeiro. Sai da Misericórdia, vai à igreja matriz e volta à 
Misericórdia. Participam na procissão “ tudo quanto seja masculino e que não seja 
preciso andar ao colo.” 

As mulheres vêem passar a procissão da janela das casas ou juntam-se nas 
transversais com velas acesas, ainda que actualmente já se possam ver algumas 
mulheres a participarem, pelos menos em parte do percurso. “A procissão é rápida, 
numa horita dá-se a volta.” 

Canta-se o Pai-Nosso em cada uma das seis estações. O cântico é dividido entre o 
público e os irmãos da Misericórdia. Se na primeira estação, ainda dentro da capela da 
Misericórdia, o público iniciar o Pai-Nosso, os irmãos da Misericórdia terminam-no. Na 
segunda estação o público volta a iniciar o cântico do Pai-Nosso e os irmãos terminam-
no. “Os que acabam o Pai-Nosso numa estação não o começam na estação seguinte.” 

Para mais pormenores veja-se o trabalho de António Maria Romeiro CARVALHO (1993). 

Quadro 8. Ciclo festivo anual no Ladoeiro (1993-94) 

MÊS DIA FESTIVIDADE 
Outubro 1993 4 Festa Onomástica – Os Franciscos 
Dezembro 19 Festa dos Madeiros 
 25 Festa de Natal 
Janeiro 1994 1 Festa de Ano Novo 

Fevereiro 15 Carnaval 
 18 Procissão dos Homens I 
 25 Procissão dos Homens II 
Março 4 Procissão dos Homens III 
 7 Festa dos Caçadores 
 11 Procissão dos Homens IV 

 18 Procissão dos Homens V 
 25 Procissão dos Homens VI 

Abril 1 Procissão dos Homens VII 
 2 Festa dos Marinheiros 
 3 Procissão de Domingo de Páscoa 
 3 1º Jantar do Espírito Santo 

 3 Festa de Santa Catarina de Sena 
 4 Festa de Santa Catarina de Sena 
 10 2º Jantar do Espírito Santo 
 17 3º Jantar do Espírito Santo 
 17 Romaria da Senhora do Almortão 
 18 Romaria da Senhora do Almortão 

 19 Romaria da Senhora do Almortão 
 24 4º Jantar do Espírito Santo 
Maio 1 Festa Onomástica – Os Josés 
 1 5º Jantar do Espírito Santo 
 8 6º Jantar do Espírito Santo 
 15 7º Jantar do Espírito Santo 

 22 8º Jantar do Espírito Santo 
 29 Convívio dos Festeiros do Espírito Santo 
  Festa das Marias 
  Festa dos Bigodes 
Junho 2 Passagem das Insígnias do Espírito Santo - Jantar 
 10 Festa Onomástica – Os Luíses 

 13 Festa Onomástica – Os Antónios 
 17 Festa Onomástica – Os Manuéis 
 24 Festa Onomástica – Os Joões 
 29 Festa Onomástica – Os Pedros 
Agosto 14 Festa de Verão (Santíssimo Sacramento) 
 15 Festa de Verão (Santo Isidro) 

 18(?) Festa Onomástica – Os Joaquins 

Santa Catarina de Sena43 

A romaria realizou-se em 1994 nos dias 3 e 4 de Abril. O dia principal é segunda-feira de 
Páscoa. A bandeira do Espírito Santo participa na festa. Na segunda-feira a bandeira é 
acompanhada pela banda de música e transportada em procissão, pelo alferes, da casa 
do coroeiro onde está guardada para a capela de Santa Catarina. No final da festa fez-
se o percurso inverso, em procissão e com a banda. Nesse ano, durante a procissão, a 

                                                      
43 A capela de Santa Catarina de Sena está implantada na campina de Idanha e dista cerca de três 
quilómetros da povoação. 
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bandeira foi levada pelo alferes velho, pelo alferes novo, pela mulher do alferes velho e 
por uma outra senhora. 

A festa de Santa Catarina é organizada por quatro raparigas solteiras. No Ladoeiro é a 
única festa, de tradição, organizada por mulheres. 

A festa consta de missa na capela de Santa Catarina, de procissão, de almoço junto da 
capela para os convidados das festeiras e de arraial, à noite, no recinto de festas da 
aldeia. 

Cada festeira convida quem quiser. Algumas convidam apenas familiares outras 
alargam o âmbito dos convites. Frequentemente estabelecem um número médio de 
convidados. Seja em que modalidade for o número de convidados por festeira não é, 
geralmente, inferior a 100. 

Depois da missa e da procissão realiza-se o almoço. O almoço é servido campo, ao ar 
livre. Nele tomam parte os convidados mas “a rapaziada nova não precisa de convites, 
estão convidados por natureza.” É confeccionado no Ladoeiro em espaço adequado 
para o efeito. Para isso é frequente alugarem um salão ou uma grande garagem. 

A preparação do almoço começa na quinta-feira anterior. Nesse dia e no seguinte fazem 
os bolos. No sábado preparam e assam as carnes e fazem ovos verdes, rissóis, pastéis 
e outros alimentos. No domingo continuam a trabalhar as carnes, fazem as sobremesas 
e adiantam tudo o que pode ser adiantado. Na segunda-feira enquanto a missa está a 
decorrer transportam todo o material (mesas, cadeiras, bancos e comida) para o local do 
almoço. Os pratos comuns na ementa deste almoço são o bacalhau à Brás e o arroz à 
valenciana. Qualquer um destes pratos é feito na povoação enquanto decorre a missa e 
a procissão. Finda a componente religiosa da festa inicia-se o almoço. 

À noite há arraial no Ladoeiro. Para o animar é quase sempre convidado um artista ou 
um grupo musical. 

Para a angariação de meios para esta festa é usado o seguinte conjunto de 
procedimentos: 

- elaboração de um ramo. Para o ramo as ofertas são em géneros. O tipo de oferta 
depende da época do ano em se realiza. É comum as pessoas oferecerem batatas, 
cebolas, alhos, borregos, entre outros produtos; 

- as festeiras, um mês antes da festa, começam um peditório porta-à-porta. Para esta 
contribuição as pessoas dão dinheiro; 

- exploração do bar no dia do arraial, na povoação; 

- venda, em leilão, de três bolos que cada uma das três festeiras oferece; 

- venda, também em leilão, de uma fogaça oferecida pela quarta festeira. 

Tanto os bolos como a fogaça são quase sempre comprados pelos pais ou avós das 
festeiras. Cada bolo pode render, em média, cento e tal mil escudos. Em 1993 um dos 
bolos atingiu o valor de 400 000 escudos e outro 450 000 escudos. 

O lucro do bar e o dinheiro que provém da venda dos bolos e da fogaça são destinados 
a pagar as despesas da festa (o conjunto musical, a aparelhagem e outras despesas). 

A despesa do almoço é dividida pelas quatro festeiras tendo sempre em conta o número 
de convidados de cada uma. 

Para avaliar o tipo de festa e a quantidade de gente que movimenta contaram que “uma 
festeira, um destes anos, chegou a gastar, para este almoço, cinquenta dúzias de ovos.” 

Do ponto de vista financeiro esta festa é, para as festeiras, muito mais dispendiosa que 
a festa do Espírito Santo. “Até há poucos anos eram os ricos que faziam a festa de 
Santa Catarina e eram sempre os mesmos.” Actualmente houve como que uma 
democratização da organização da festa. Cada ano há festeiras novas. 

A Santa Catarina protege os soldados na guerra “foi por isso que não morreu nenhum 
soldado desta terra [na Guerra Colonial], mas para isso tinham que se comprometer com 
ela e por causa disso tem muito ouro”44. No sul da Beira a protecção aos soldados é 
feito, quase sempre, ao São Sebastião. 

O pedido de protecção à divindade leva a que o homem negoceie com ela como 
negoceia com os seus semelhantes. Neste âmbito as trocas religiosas surgem como 
uma extensão das trocas sociais. A troca de bens por serviços prestados surge como 
um elo interactivo entre o mundo humano e o mundo sobrenatural. Estas formas de 
transacção constituem modelos das relações sociais e têm um elevado significado 
político e relacional. 

A imagem de Santa Catarina é ainda invocada por ocasião do excesso chuva de ou falta 
dela. Deste modo, quando as condições atmosféricas estão prestes a desabar em 
calamidade vão buscá-la, em procissão, para a igreja. “Agora vão busca-la de carro e só 
lhe armam o andor ao pé da escola.” 

                                                      
44 Estes atributos costumam, no sul da Beira Interior, ser atribuídos a São Sebastião (HENRIQUES, 1993). 
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Santa Catarina de Sena responde assim às preocupações de índole individual e 
colectiva. É a imagem sacra com maior devoção no Ladoeiro. 

Em 1970 e após as cerimónias religiosas (missa, sermão e procissão) “...e consoante é 
já tradicional houve repasto ao ar livre onde se cantou e dançou em alegre convívio. 

Já na povoação realizou-se pela noite um arraial em que, além da aparelhagem sonora, 
actuou um jovem conjunto musical da cidade de Castelo Branco” (RECONQUISTA, 
n°1298). 

Esta capela foi reconstruída em 1872. São visíveis, junto deste monumento, vestígios de 
um monumento megalítico completamente destruído. 

Domingo de Páscoa 

A festa no domingo de Páscoa é de cariz religioso. No final da missa realiza-se uma 
procissão que percorre o núcleo da aldeia. O seu sentido é contrário ao dos ponteiros do 
relógio. A procissão abre com um grande grupo de homens, geralmente idosos, seguido 
por um crucifixo e duas lanternas laterais transportadas por homens que envergam opa 
vermelha. Seguem-se depois os festeiros do Espírito Santo com todas as insígnias, 
depois a bandeira pequena do Espírito Santo, o pendão da Nossa Senhora de Fátima, o 
pendão de Santa Catarina de Sena, transportado pelas suas festeiras, o pendão da 
nossa Senhora do Rosário, o pendão do Santíssimo Sacramento e por fim o pálio. 

As mulheres organizam-se em duas filas paralelas entre as quais seguem os pendões e 
o pálio. Canta-se durante toda a procissão e os sinos não param de repicar. 

Festa de São Sebastião 

Na Matriz existe uma imagem de São Sebastião oriunda de uma capela há muito 
destruída. A festa de São Sebastião deixou de se realizar há muitos anos. Em 1952 há 
notícia da sua realização conjuntamente com a festa de São Pedro45. Era organizada 
por homens que eram nomeados. Realizava-se em pleno verão (Julho ou Agosto, cerca 
de dois meses após a festa de Santa Catarina)46. Deixou de realizar-se tendo em vista 
uma maior concentração de esforços, e de meios, nas outras festas do verão 
(Santíssimo Sacramento e Santo Isidro). 

                                                      
45 No jornal Beira Baixa de 29 de Novembro de 1952 retiramos o seguinte: “...os festeiros das festas do 
Verão em honra de São Pedro e de São Sebastião compraram já uma imagem de São José, bem como 
dois castiçais, uma floreira e uma toalha bordada, para oferecerem à nossa igreja matriz...” 
46 Nada mais se conseguiu recolher acerca desta festa. 

A imagem de São Sebastião ocupava, até à reparação da igreja (1994), o lado da 
Epístola do altar-mor. Tivemos a informação de ter estado, durante alguns anos, na 
sacristia. 

Festa da Senhora do Almortão (romaria) 

Esta festa é vivida no Ladoeiro como se se tratasse de uma festa desta comunidade. Em 
1994 realizou-se nos dias 17, 18 e 19 de Abril. No passado a bandeira do Espírito Santo 
do Ladoeiro também participava (ver 1.2. e 2.14). Esta romaria é um pólo catalisador de 
toda uma vasta região que a fronteira política não limita (ver 2.8). 

Festas de Verão 

Realizam-se em Agosto. Em 1994 realizaram-se nos dias 14 e 15. A festa do domigo é 
dedicada ao Santíssimo Sacramento. Na procissão, nesse ano, a bandeira do Espírito 
Santo foi levada pelo coroeiro por impedimento do alferes. No passado esta festa era 
organizada por oito festeiros, todos jornaleiros. A festa de segunda-feira é dedicada a 
Santo Isidro (pequena imagem existente na Matriz). Esta festa era organizada por oito 
festeiros, pertencentes ao grupo dos lavradores. Estas festas tinham, nos bastidores, 
organizações diferentes embora publicamente surgissem com grande unidade. 

Actualmente a única divisão, observável publicamente, refere-se ao transporte do pálio, 
sob o qual vai o padre; no domingo o pálio é transportado pelos festeiros do Santíssimo 
Sacramento e na segunda-feira pelos festeiros de Santo Isidro. 

Para ambas as festas, actualmente, são nomeados cerca de vinte a vinte e cinco 
festeiros, um número maior que o necessário, porque muitos desistem. Os mais 
responsáveis são, geralmente, os recém-casados, garante da continuidade da festa 
comunal. 

No passado, no dia de Santo Isidro, todas as vacas de trabalho se concentravam na 
Avenida. Finda a missa, em honra deste santo, realizava-se a procissão que parava na 
Avenida. Aqui o padre benzia o gado e a procissão continuava com a integração das 
vacas. Todo o indivíduo que tivesse uma junta de bois deveria participar na procissão. 
Quando a imagem de Santo Isidro chegava à porta da igreja era voltada para a rua e 
todo o gado que havia participado na procissão desfilava pela sua frente. 

Com a introdução do tractor acabaram as vacas de trabalho. Quando isto aconteceu, e 
durante poucos anos, o ritual repetiu-se com as vacas leiteiras. Mas não resultou a 
experiência. Finalmente utilizaram o tractor durante um ou dois anos. Actualmente faz-
se a procissão mas não há desfile de animais ou de tractores. 
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No presente as verbas são conseguidas ao longo do ano através da realização de 
outras festas, da feitura de um ramo, de um leilão de borregos e da angariação de 
fundos pelo povo. 

Segundo informações relativas ao ano de 1993, o padre levou o dinheiro do peditório 
realizado durante a missa e as ofertas feitas durante a procissão. “A comissão de festas, 
por sua vez, nem lhe perguntou quanto era do seu trabalho.” 

Desde há alguns anos que esta é uma das festas onde há maior investimento sendo 
considerada uma das melhores da raia centro. Em 1994 o seu orçamento rondou os 8 
000 000 escudos. Em 1994 os Delfins realizaram um concerto que trouxe largos 
milhares de pessoas ao Ladoeiro. 

Nestas festas é costume haver tourada à vara larga no largo em frente do edifício da 
junta de freguesia. No passado as ruas que dão acesso a este largo eram obstruídas 
com carros de bois. Cada rua era obstruída com dois carros colocados em posição 
inversa e cada um assente sobre uma das suas rodas. Actualmente utilizam-se tractores 
para o mesmo efeito. Nesta área um touro era corrido mais do que uma vez e a valentia 
do animal era aquilatada pelos ferimentos ou mortes provocadas nos humanos. 
Recorda-se, ainda, o “touro 13” que foi dificílimo de lidar tendo, uns dias antes, morto 
uma pessoa em Idanha-a-Nova. 

1.6.2. Raio cerimonial 

O Quadro 9 contém um inventário das festividades que decorrem, nos concelhos em 
estudo, no período do tempo denso da festividade do Espírito Santo no Ladoeiro, ou, 
seja do domingo de Páscoa até ao dia do Corpo de Deus. 

No ciclo anual de festividades, desta região, não há outro período tão intenso como o 
que vai da Páscoa ao Pentecostes (ciclo da Páscoa, Maio e Espírito Santo). É o tempo 
das grandes romarias. 

Dentro deste período ocorrem ainda dois picos com maior intensidade de festas. O 
primeiro vai do domingo de Páscoa (ciclo da Páscoa) até à terça-feira da segunda 
semana depois da Páscoa. O segundo pico corresponde a domingo de Pentecostes. 

Segundo Jorge MESQUITA (1984:39) “a concentração de festas na segunda-feira 
posterior ao Domingo de Páscoa e ao Domingo de Pentecostes, infringe no entanto uma 
proibição da igreja, que considera que estes dias são uma altura privilegiada de primeira 

ordem, o que significa não admitir durante os oito dias consecutivos nenhuma outra 
festa, a não ser a comemoração do Senhor na Missa e no ofício”47. 

Neste quadro há a salientar o facto da quase totalidade das festas inventariadas 
pertencerem à parte oriental (concelhos de Castelo Branco e de Idanha-a-Nova) da zona 
em estudo. Das sessenta e uma festas inventariadas apenas cinco pertencem à parte 
ocidental (concelhos de Vila Velha de Ródão e de Proença-a-Nova). 

As festas inventariadas concentram-se nos domingos (74%), nas segundas-feiras (15%) 
e quatro festas (7%) ocorrem em qualquer outro dia da semana. 

Quadro 9. Inventário das festividades do dia de Páscoa ao dia do Corpo de Deus 

DATA LOCALIDADE FESTIVIDADE 
Domingo de Páscoa 
Domingo Ladoeiro Festa do Espírito Santo – 1º jantar 
Domingo Monforte da Beira Festa do Espírito Santo – 1º jantar 

Domingo Segura Festa do Espírito Santo – 1º jantar 
Domingo Tinalhas Festa da Rainha Santa Isabel 
Domingo Póvoa Rio Moinhos Festa Senhora da Encarnação 
Segunda-feira Rosmaninhal Festa de Santa Madalena – romaria 
Segunda-feira Mata Festa de São Pedro 
Segunda-feira Ladoeiro Festa de Santa Catarina de Sena – romaria 

Segunda-feira Lousa Festa de Santa Bárbara – romaria 
Segunda-feira Salvaterra Extremo Festa da Nossa Senhora da Consolação - bodo 
Segunda-feira Proença-a-Velha Festa da Senhora da Granja 
Segunda-feira Rochas de Baixo Senhora dos Aflitos – romaria 
Segunda-feira Rosmaninhal Festa de São Roque 
Terça-feira Segura Festa de Santa Maria – romaria 

Terça-feira Segura Festa do Espírito Santo – 2º jantar 
Terça-feira   
1º Domingo Após a Páscoa 
Domingo Ladoeiro Festa do Espírito Santo – 2º jantar 
Domingo Monforte da Beira Festa do Espírito Santo – 2º jantar 
Domingo Escalos de Baixo Festa de São Luis – romaria 

Domingo Moitas Festa de São Gens 
Domingo Cebolais de Cima Festa de Nossa Senhora dos Prazeres 
Domingo Zebreira Festa de São Domingos 
Domingo Toulões Festa da Nossa Senhora das Cabeças 

                                                      
47 O texto possui uma nota bibliográfica com o seguinte teor: “Missal Quotidiano e Vesperal, Abbaye St. 
Andrée, Bruges 1951”. 
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Domingo Soalheiras Festa da Nossa Senhora das Necessidades 
Domingo Almaceda Festa de Santo António 
Segunda-feira São Miguel de Acha Festa de Santa Catarina 
Segunda-feira Proença-a-Velha Festa da Senhora da Granja 

Quinta-feira Monfortinho Festa da Nossa Senhora da Consolação - bodo 
2º Domingo após a Páscoa 
Domingo Ladoeiro Festa do Espírito Santo – 3º jantar 
Domingo Monforte da Beira Festa do Espírito Santo – 3º jantar 
Domingo Padrão Festa da Nossa Senhora da Saúde – romaria 
Domingo Sobral do Campo Festa da Nossa Senhora da Saúde 

Segunda-feira Idanha-a-Nova Festa da Senhora do Almortão – romaria 
Terça-feira Castelo Branco Festa da Nossa Senhora de Mércoles – romaria 
3º Domingo após a Páscoa 
Domingo Ladoeiro Festa do Espírito Santo – 4º jantar 
Domingo Monforte da Beira Festa do Espírito Santo – 4º jantar 
Domingo Idanha-a-Nova Festa da Nossa Senhora da Graça 

4º Domingo após a Páscoa 
Domingo Ladoeiro Festa do Espírito Santo – 5º jantar 
5º Domingo após a Páscoa 
Domingo Ladoeiro Festa do Espírito Santo – 6º jantar 
Domingo Monforte da Beira Festa do Espírito Santo – 6º jantar 
Domingo Juncal do Campo Festa da Nossa Senhora do Valverde – romaria 

6º Domingo após a Páscoa 
Domingo Ladoeiro Festa do Espírito Santo – 7º jantar 
Domingo Monforte da Beira Festa do Espírito Santo – 7º jantar 
Domingo Alcains Festa de Santa Apolónia 
7º Domingo após a Páscoa 
Domingo Ladoeiro Festa do Espírito Santo – 8º jantar 

Domingo Monforte da Beira Festa do Espírito Santo – 8º jantar; transmissão das 
insígnias 

Domingo Escalos de Baixo48  Festa de São Sebastião (no passado) 
Domingo Castelo Branco Festa do Espírito Santo 
Domingo Idanha-a-Nova Festa do Espírito Santo 
Domingo Alcains Festa do Espírito Santo 
Domingo Almaceda Festa do Espírito Santo 

Domingo Proença-a-Nova Festa do Espírito Santo 

                                                      
48 No passado a festa de São Sebastião, nos Escalos de Baixo, era no domingo de Pentecostes. 
Actualmente, e tendo em conta a presença dos emigrantes, alteraram a data da festa para o primeiro 
domingo de Agosto. 

Domingo Sarnadas de Ródão Festa do Espírito Santo 
Domingo Segura Festa do Espírito Santo 
Domingo Zebreira Festa do Espírito Santo 
Domingo Alcafozes Festa do Espírito Santo 

Domingo Monsanto Festa do Espírito Santo 
Domingo Tinalhas Festa do Espírito Santo 
Domingo Oledo Festa do Espírito Santo 
Domingo Segura Festa do Espírito Santo – 3º jantar 
Domingo Torre Festa do Espírito Santo 
Segunda-feira Almaceda Festa da Senhora da Graça 

8º Domingo após a Páscoa 
Domingo Ladoeiro Almoço convívio dos festeiros do Espírito Santo e familiares 
Corpo de Deus  
 Ladoeiro Festa do Espírito Santo – transmissão das insígnias 
 Segura Festa do Espírito Santo – transmissão das insígnias 

Quadro 10. Inventário das festividades com datas fixas do dia de Páscoa ao dia de Corpo de Deus 

DATA LOCALIDADE FESTIVIDADE 

Abril 
último domingo 

Pergulho 
(Proença-a-Nova) 

Festa de São Marcos49  

1 de Maio 
Partida 

(Castelo Branco) 
São Tiago de Maio (LEITÂO, 1991) 

3 de Maio Proença-a-Nova Festa de Santa Cruz 
Maio 

1º domingo 
Monsanto 

(Idanha-a-Nova) 
Festa de Santa Cruz50  

Maio 
2º domingo 

Alvaide 
(Vila Velha de Ródão) 

Festa da Senhora da Piedade 

Maio 
3º domingo 

Lousa 
(Castelo Branco) 

Festa da Senhora do Alto dos Céus 

Maio 
3º domingo 

Idanha-a-Velha 
(Idanha-a-Nova) 

Festa da Nossa Senhora da Conceição 

Maio 
4º domingo 

São Vicente da Beira 
(Castelo Branco) 

Festa da Nossa Senhora da Orada 

Maio 
último domingo 

Oledo 
(Idanha-a-Nova) 

Festa da Nossa Senhora do Rosário 

Maio último domingo 
ou Junho1º domingo 

Lardosa 
(Castelo Branco) 

Segunda fase da festa de 
São Sebastião 

                                                      
49 Até há poucos anos esta festa realizava-se sempre no dia 25 de Abril. Actualmente celebra-se no último 
domingo de Abril. 
50 Esta festa realiza-se no primeiro ou no segundo domingo de Maio, depois do dia 3. 
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1.7. Síntese das principais atividades dos festeiros 

Apresenta-se seguidamente no Quadro 11 o conjunto das principais actividades 
realizadas pelos festeiros da festa do Espírito Santo no Ladoeiro no período que 
corresponde ao anos de 1993 – 94. 

Quadro 11. Síntese das principais actividades dos festeiros 
da festa do Espírito Santo no Ladoeiro 1993-94 

DATA ACTIVIDADE 

10.6.93 Recepção das insígnias do Espírito Santo 

15.7.93 Participação da bandeira na procissão das festas do Verão em honra de Santo Isidro e do 
Santíssimo Sacramento 

Setembro 93 Pedido formal dos madeiros ao proprietário do monte 

1.11.94 a 
17.12.94 

Contactos vários para aquisição de foguetes e legalização do seu lançamento, para compra 
de vinho, de aguardente e preparação das comidas para a festa dos madeiros 

26.11.93 Reunião de preparação da marcação dos madeiros 

27.11.93 Marcação/identificação dos madeiros a abater no monte Grande 

17.12.93 Reunião de preparação da festa dos madeiros 

19.12.93 Festa dos madeiros 

12.3.94 Caiação do muro que envolve a capela 

19.3.94 Reunião de preparação do convite aos novos festeiros e da festa 
do Espírito Santo, no domingo de Páscoa 

27.3.94 Convite aos festeiros para o ano de 1995 

1.4.94 Distribuição de tremoços pelo sr. Joaquim Flores 

2.4.94 Preparação e decoração da capela do Espírito Santo 

3.4.94 1º jantar do Espírito Santo – coroa 

4.4.94 Participação da bandeira na procissão de Santa Catarina 
de Sena 

8.4.94 Distribuição de tremoços pelo sr. António Cabrito 

9.4.94 Preparação e decoração da capela do Espírito Santo 

10.4.94 2º jantar do Espírito Santo – pomba grande 

15.4.94 Distribuição de tremoços pelo sr. João Relvas 

16.4.94 Preparação e decoração da capela do Espírito Santo 

17.4.94 3º jantar do Espírito Santo – pomba pequena 

22.4.94 Distribuição de tremoços pelo sr. Joaquim Carrondo 

23.4.94 Preparação e decoração da capela do Espírito Santo 

24.4.94 4º jantar do Espírito Santo – vela 

29.4.94 Distribuição de tremoços pelo sr. Manuel Teixeira 

30.4.94 Preparação e decoração da capela do Espírito Santo 

1.5.94 5º jantar do Espírito Santo – vela 

6.5.94 Distribuição de tremoços pelo sr. João Cordeiro  

7.5.94 Preparação e decoração da capela do Espírito Santo 

8.5.94 6º jantar do Espírito Santo – vela 

13.4.94 Distribuição de tremoços pelo sr. João Clemente 

14.4.94 Preparação e decoração da capela do Espírito Santo 

15.5.94 7º jantar do Espírito Santo – vela 

20.5.94 Distribuição de tremoços pelo sr. Apolinário Antunes 

21.5.94 Preparação e decoração da capela do Espírito Santo 

22.5.94 8º jantar do Espírito Santo – bandeira 

29.5.94 Almoço-convívio na barragem de Idanha-a-Nova 

2.6.94 Passagem das insígnias aos festeiros do ano de 1995 

2. Inventário das manifestações festivas e do culto do Espírito Santo 
no sul da Beira Interior 

2.1 Alcafozes (Idanha-a-Nova) 

Capela 

A capela do Espírito Santo fica no extremo norte da povoação, junto a um antigo 
caminho de acesso a Idanha-a-Velha. É uma construção isolada. As casas mais 
próximas distam cerca de 100 metros, para sul. 

É um monumento de médias dimensões, com uma única porta, voltada a poente. No 
exterior, por cima da porta, tem lavrado no granito uma coroa, uma pomba e debaixo da 
pomba uma pequena cruz com as letras E [spírito] S [anto]. 

No granito da ombreira da porta está lavrada a data 1946, que poderá corresponder à 
data de uma qualquer reparação. Sobre a porta há uma abertura ao exterior com o 
formato da cruz de Cristo. A porta é em chapa de ferro e ostenta o desenho de duas 
cruzes, a de Cristo e a de Avis. 

A capela tem dois espaços interiores: a nave e a capela-mor. O pavimento da nave é de 
cimento, pintado de vermelho, com um corredor central, pintado de amarelo, que vai da 
porta ao altar. 
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Tem tecto em três planos revestido a madeira pintada de azul. No plano central, a meio 
da nave, tem pintada a cruz de Cristo e uma estrela de seis pontas. No centro da estreIa 
existe uma pomba em alto relevo com as asas partidas. 

Este espaço tem aspecto de abandonado. É observável um confessionário, um andor, 
portas velhas e estrados de quermesse utilizados nas festas. 

Um arco triunfal com impostas divide a nave da capela-mor. No fecho do arco vê-se a 
estilização de uma pomba, em alto relevo. 

A capela-mor é um espaço pequeno com duas estreitas janelas, uma na parede norte e 
outra na parede sul. 

Na parede nascente da capela-mor há um nicho em granito que contém a imagem do 
Espírito Santo. Parece um trabalho recente. A imagem é dos anos quarenta deste 
século. Datará o nicho e a imagem de 1946 o ano gravado na ombreira da porta? 

O monumento e o seu recheio são muito pobres. 

Imagem 

A imagem é recente. A cabeça é coberta por um objecto cuja tipologia se situa entre a 
tiara e a coroa. No seu topo há uma cruz. O cabelo, barba e bigode são compridos e de 
cor cinzenta. O pluvial é castanho decorado e debruado a dourado. A alva é azul suave. 
Tem cíngulo, mas não tem estola. Não está sentado sobre um cadeirão mas sobre 
nuvens. A cruz é em madeira tendo no topo a inscrição JNRJ (Jesus de Nazaré Rei dos 
Judeus). A pomba, em pleno voo, está fixa ao peito da imagem do Pai Eterno. 

Estandarte 

É uma bandeira vermelha, com haste central, em estilo moderno. Está guardada na 
igreja. Participa em todas as procissões. Tem fitas que são testemunho de promessas. 

Devoção 

É frequente as pessoas entregarem-se ao Espírito Santo em situações de doença. 
Como promessa, os fiéis mandam dizer uma missa na capela do Espírito Santo, 
compram uma fita ou pagam o sermão do dia da festa. Não é costume oferecer ex-votos 
em cera ao Espírito Santo. 

Festa 

A festa realiza-se no sábado e no domingo de Pentecostes. Sábado de Pentecostes faz-
se, quase sempre, uma procissão para levar a imagem da sua capela para a igreja 

matriz. Em 1994 foi a primeira vez que não se fez a festa laica. A festa religiosa realizou-
se. Houve missa e procissão como nos outros anos. 

Fazem parte da festa: a missa, a procissão, o arraial e a tourada. Realiza-se o leilão da 
perna do andor que é uma forma de angariação de fundos para a festa. Os andores 
saem da igreja e são colocados no adro. É aqui que se dá a disputa. “Quem fez 
promessa de o levar não o pode dizer porque senão chega a muito dinheiro.” Por vezes 
o leilão pode chegar a vinte ou mesmo trinta mil escudos. Este dinheiro é para os 
festeiros. 

A tourada realizava-se no adro da igreja. Agora tem lugar em recinto apropriado, na 
Senhora do Loreto. No passado os touros eram gratuitos. Pediam-se a uma família rica. 
Actualmente tem outras origens. “Um destes anos vieram de Belmonte e já levaram 
cento e vinte e cinco contos.” Não há quotização para se assistir à tourada. 

Se o padre tiver disponibilidade de tempo, a imagem do Espírito Santo regressa em 
procissão, ao fim da tarde, à sua capela. Caso contrário vai no domingo seguinte. Nas 
procissões a imagem é indiferentemente transportada por homens ou por mulheres. 
Quem a transporta leva uma opa branca com motivos vermelhos. 

Angariação de meios 

Os festeiros nomeados organizam três ramos. O primeiro é feito três domingos antes da 
festa, o segundo dois domingos antes e o terceiro um domingo antes do evento. A 
generalidade da população contribui para estes ramos dando dinheiro ou trigo. O trigo é 
depois vendido em leilão. 

No dia da festa faz-se o leilão da perna do andor. 

Se num ano há lucro esse dinheiro reverte para os festeiros seguintes ou para 
beneficiações na capela. “Agora o padre não tem nada com o dinheiro da festa. Recebe 
o seu dinheiro e pronto.” 

Perpetuação 

A festa é organizada por três rapazes solteiros e três raparigas também solteiras. Há 
cerca de quarenta anos era organizada apenas por três rapazes solteiros. Os festeiros 
tomam a designação de presidente, tesoureiro e secretário. Para cada um destes cargos 
há um rapaz e uma rapariga. Os novos festeiros são nomeados pelo padre, no fim da 
missa de domingo de Pentecostes. 

 



FESTA DO ESPÍRITO SANTO NO LADOEIRO E NO SUL DA BEIRA INTERIOR 
Francisco José Ribeiro Henriques 

 AÇAFA On Line, nº 12 (2017-2018)           Associação de Estudos do Alto Tejo           www.altotejo.org 354 

Outras festas da comunidade 

Festejos da Quaresma e Semana Santa, a festa de Santo António, e a festa da Senhora 
do Loreto. 

A procissão dos Penitentes realiza-se todas as sextas-feiras da Quaresma e é 
organizada pela confraria da Misericórdia. Na quarta-feira Santa os doze mordomos da 
Misericórdia, com o provedor, o tesoureiro e o secretário dão uma volta pela povoação 
para receber as ofertas da população. Recebem dinheiro, ovos, “o que as pessoas 
podem dar, até uma fatia de pão.” Depois fazem uma ceia entre eles. Nesta ceia não 
são admitidas mulheres excepto para servirem à mesa. Chama-se a esta ceia “comer a 
parva.” A festa da Senhora do Loreto realiza-se no primeiro domingo Setembro. A 
bandeira da Senhora do Loreto participava, todos os anos, na romaria da Senhora do 
Almortão. 

Outros recintos religiosos 

Igreja matriz, capela de Santo António (particular) e capela da Senhora Loreto. 

Informantes 

José Brás Andrade, 62 anos (Alcafozes). 

Bibliografia 

HENRIQUES, 1993. 

2.2. Alcains (Castelo Branco) 

Breve historial 

“A românica capela do Espírito Santo é o mais antigo templo de Alcains. Serviu, mesmo, 
de Igreja Matriz antes da primeira que existiu no local da actual. 

O púlpito existente na capela tem gravada a data de 1689, o que não quer dizer que a 
edificação seja desse tempo. É que o púlpito é posterior à construção primitiva da 
capela, pelo que aquela data de 1689, ou é a do ano em que o púlpito foi construído, ou, 
então, refere-se a qualquer reparação posterior à construção da capela” (ROQUE, 
1975:71). 

Em 1987, quando da recuperação da capela, surgiu na imprensa regional uma grande 
polémica acerca da transformação da capela do Espírito Santo em capela de velaturas. 
As opiniões dividiam-se entre apoiantes e contestatários desta solução. Fez-se uma 

subscrição pública de donativos para as necessárias obras e em 13 de Maio de 1988 
deu-se a “inauguração da capela mortuária”51. Deste modo está transformada em capela 
de velaturas. 

Capela 

“De atribuição romana temos também a fonte conhecida por «Fonte Romana.” Diz-se 
que esta fonte, primitivamente, era apenas um pequeno charco, onde nascia água em 
abundância. Ela era pouco profunda, não chegaria a um metro de profundidade. A 
nascente principal parecia vir dos rochedos do Monte do Outeiro, do cabeço onde se 
situa a Capela de invocação ao Divino Espírito Santo” (ROQUE, 1975:55). 

“Interiormente, a Capela do Espírito Santo é muito bonita, podendo admirar-se o coro, a 
imagem em granito, e a grande pia baptismal, de velhos tempos. Contam-se no seu piso 
24 sepulturas onde jazem os corpos de antigos habitantes da freguesia. De um deles 
sabemos o nome Manuel Mendes Caio, falecido em 29 de Junho de 1704. 

A sacristia dá para o largo também denominado do Espírito Santo, largo com menores 
dimensões que as que teve no passado” (ROQUE, 1975:77-78). 

Referir-se-ão seguidamente alguns aspectos relativos à capela não mencionados por 
Sanches Roque na sua monografia. 

A nave tem três aberturas ao exterior. A porta principal e a do púlpito (o púlpito é no 
exterior do monumento) estão voltadas a poente e a porta secundária voltada a sul. À 
direita da porta principal e da secundária há uma pia de água benta. Mantem-se a 
grande pia baptismal em granito. Desapareceram, após a recuperação, as vinte e quatro 
pedras tumulares referidas por Sanches Roque. O pavimento está agora revestido a 
tijoleira com um corredor central, que vai da porta principal à capela-mor, em granito. O 
espaço é ocupado por vários bancos sem genuflexórios. Os tectos da nave e da capela-
mor estão forrados a madeira. 

Um arco triunfal com impostas, em granito, faz a passagem da nave para a capela-mor.  

A capela-mor tem uma porta que dá acesso à sacristia e duas janelas, uma na parede 
norte e outra na parede sul. O pavimento é em granito e em tijoleira. As paredes, até 

                                                      
51 RECONQUISTA, n° 2177, 13 de Novembro de 1987, p.5; RECONQUISTA, n° 2178, 20 de Novembro 
de 1987, p.7; RECONQUISTA, n° 2179, 27 de Novembro de 1987, p.9; RECONQUISTA, n° 2188, 5 de 
Fevereiro de 1988, p.5; RECONQUISTA, n° 2225, 4 de Novembro de 1988, p.5; RECONQUISTA, n° 
2252, 12 de Maio de 1989, p.5. 
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metade da sua altura, estão revestidas a azulejo com fundo branco e motivos azuis e 
amarelos (séculos XVII e XVIII).  

O altar, em talha, tem um nicho central maior e dois laterais, mais pequenos. Junto da 
imagem do Espírito Santo, que ocupa o nicho central, estão muitas velas. São ofertas de 
devotos. 

As imagens que ocupam os nichos laterais são São Francisco, do lado da Epístola, e a 
Senhora da Oliveira, do lado do Evangelho. 

A sacristia está anexada à parede sul do monumento. Possui uma janela voltada a sul e 
uma porta voltada a poente. Uma parte da sacristia está transformada em sanitário e a 
outra tem um conjunto de sofás onde descansam as pessoas que velam os mortos. 

Imagem  

A imagem do Espírito Santo é talhada em pedra (foto 41). Tem coroa aberta. O cabelo, a 
barba e o bigode são castanhos e compridos. Não tem aspecto de velho. O pluvial é 
vermelho debruado a dourado com o interior cor-de-rosa. A alva é branca. Não há 
vestígios de cíngulo nem de estola. Sob a alva tem uma túnica azul debrua a dourado. 
Está sentado sobre um cadeirão que parece ser muito pequeno para imagem. A pomba 
assenta no braço horizontal da cruz. No passado a imagem saía nas procissões levada 
pelos festeiros. 

Estandarte 

Não há bandeira. 

Devoção 

Esta imagem continua a ter muitos devotos. As pessoas ofereciam-lhe flores vermelhas 
e velas. Actualmente é menos comum devido ao facto da capela se encontrar fechada. 
São de plástico as flores que agora lhe oferecem. Há pessoas que ainda pedem a chave 
para lhe acender um vela ou uma lamparina mas são dissuadidas a fazê-lo. São 
orientadas para o Santíssimo Sacramento, na igreja. Não é hábito oferecer ex-votos em 
cera a esta imagem. Há devotas que mandam dizer missas de acção de graças ao 
Espírito Santo. “Mas até estas são ditas na igreja.” 

“As mães aqui pedem muito ao Espírito Santo para que dê luz, inteligência e vontade 
aos seus filhos na escola ou na vida.” 

 

 
                Foto 41. Imagem do Espírito Santo de Alcains. 



FESTA DO ESPÍRITO SANTO NO LADOEIRO E NO SUL DA BEIRA INTERIOR 
Francisco José Ribeiro Henriques 

 AÇAFA On Line, nº 12 (2017-2018)           Associação de Estudos do Alto Tejo           www.altotejo.org 356 

Festa 

“Celebrou-se em Alcains a festa do Espírito Santo que constou de missa cantada e 
procissão que percorreu as principais ruas da terra. 

De tarde e à noite, no largo fronteiriço houve festival profano, com Kermesse e outros 
divertimentos e arraial nocturno, tudo abrilhantado pela filarmónica local. Na tarde do dia 
seguinte houve, ainda, festival profano a que se seguiu à noite como na véspera” 
(RECONQUISTA, 1949b). 

“Realizou-se, no passado Domingo, a festa em honra do divino Espírito Santo. A missa 
da festa celebrou-se na igreja matriz e, da parte da tarde, realizou-se a cerimónia da 
procissão... 

No final da procissão, muito concorrida, o P. António Afonso encerrou a festa com um 
sermão alusivo a este dia de festa. 

Segundo apurámos, há já 22 anos que esta festa, com a componente popular, se deixou 
de fazer, por falta de festeiros. Resta agora só a parte religiosa que nunca se deixou de 
realizar” (RECONQUISTA, 1994). 

Quando a festa tinha a vertente laica só homens casados eram festeiros. 

Na procissão da festa do Espírito Santo participavam, além desta imagem, a Senhora da 
Oliveira e o São Francisco. O Espírito Santo, como se disse, era levado pelos festeiros. 
A Senhora da Oliveira era, e é, levada pelas raparigas solteiras. 

Desde que o recinto foi adaptado a capela mortuária diz-se missa, em alguns anos no 
domingo de Pentecostes. 

Angariação de meios 

A angariação de meios era feita através de uma quermesse. Não havia ramo. O da festa 
era destinado à comissão. Pagavam ao padre pelos seus serviços. 

Outras festas da comunidade 

Festas de Santo António, festa de São Sebastião, festa de Santa Apolónia e festas de 
verão ou festa das Papas. 

Em 13 e 14 de Julho de 1952 realizaram-se as festas de Santo António (BEIRA BAIXA, 
1952a). Também esta festa terminou há anos. Na altura havia dois dias de festa, sábado 
e domingo. A festa incluía a vertente religiosa e a laica. 

A festa de São Sebastião realiza-se no domingo imediato ao dia 20 de Janeiro. Só se 
efectua a parte religiosa. Da parte laica restam os festeiros e uma alvorada com 
foguetes. 

A festa de Santa Apolónia realiza-se no domingo anterior ao da Páscoa. 

“...chegámos ao local denominado S. Apolónia ficámos, deveras surpreendidos com o 
ambiente pitoresco e acolhedor que encontrámos: - Centenas de famílias lanchavam, 
alegremente...” (RECONQUISTA, 1966). 

“... celebram as tradicionais festas de Santa Apolónia que a tradição invoca como 
«protectora dos que sofrem dos dentes”... 

Trata-se de um vestuto Santuário distante de Alcains 2 quilómetros e com bom acesso, 
muito visitado pelos habitantes da vila e povos vizinhos. 

… Do programa destacamos entre outros números animados pela Filarmónica de 
Louriçal do Campo, a celebração da Eucaristia às 12,30 h; exibição do Grupo Infantil da 
Casado Povo de Alcains, às 15,30 e devoção do Mês de Maria, às 19 h., seguido de 
procissão em torno da Ermida” (RECONQUISTA, 1985). 

As festas de verão ou festa das Papas realizam-se, actualmente, nos três primeiros 
domingos de Agosto. O primeiro domingo é em louvor do Santíssimo Sacramento, o 
segundo domingo em louvor de Nossa Senhora e o terceiro domingo em louvor de São 
Pedro. Era no último domingo que se faziam as papas. Actualmente não se fazem. 
Quando se faziam, as crianças, e não só, levavam a colher de casa para as comer. 
“Agora já as crianças não íam para lá a comer. Está tudo mais farto. Vinham também 
pobres das redondezas aqui comer e as pessoas daqui que tinham em casa pessoas 
velhas ou doentes levavam um tacho para as trazer”, esclarece a informante. 

“... São antiquíssimas estas festividades e datam do século XVII, há 300 anos, pouco 
mais ou menos, - sendo rei de Portugal D. João IV. 

Uma praga de gafanhotos, invadiu os nossos campos, as nossas casas, numa 
assustadora destruição e, o bom povo desta freguesia, aterrado com tão grande 
calamidade, implorou com fé ardente a protecção divina. A sua misericórdia. O milagre 
fez-se. A invasão dos aracnídeos vem embater nas vetustas paredes da nossa igreja 
matriz, caindo em redor, completamente mortos. 

Anualmente e com grande fervor e fé ardente se realizam constando de missa solene, 
sermão e procissão que acompanhada da filarmónica local, percorre as principais ruas 
desta vila. Pela meia tarde dos dias 28 de Agosto e 4 de Setembro, os festeiros e em 
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plena rua e em numerosas caldeiras são preparadas as papas e em seguida distribuídas 
a toda a gente: Tudo come e o rapazio com grandes colheres servem-se dos próprios 
tabuleiros [as papas depois de cozidas, eram vertidas nos tabuleiros de madeira]. 

Previamente e muito antes de se servir o delicioso dôce, aparecem as «chacotas» - 
grupos de engraçadas raparigas com seus derriços, com um trajo vistoso e alegre 
entoam ás portas cantigas típicas ao som de concertinas, flautas e violas. 

Dançam e bailam com acompanhamentos de muito povo da localidade” (BEIRA BAIXA, 
1949). 

Outros recintos religiosos 

Igreja matriz, ermida de Santa Apolónia, ermida de São Domingos, ermida de São 
Pedro, capela de Santo António, capela de São Sebastião, capela da Senhora da 
Piedade, capela do Senhor Jesus do Lírio, capela da quinta de São Pedro e capela de 
Santa Bárbara. 

Observações 

Existe um largo do Espírito Santo. 

Informantes 

Antónia Carrega Barata, 63 anos (Alcains). 

Bibliografia 
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2.3. Almaceda (Castelo Branco) 

Breve historial 

A capela do Espírito Santo é considerado o monumento religioso mais antigo de 
Almaceda. Serviu de Matriz até há pouco mais de cem anos. Actualmente, contra a 
vontade de muitos devotos, é utilizada como capela de velaturas. 

Capela 

A capela do Espírito Santo está situada na entrada sudoeste da povoação, escassos 
metros a poente da estrada. A algumas dezenas de metros, a oeste, corre o ribeiro que 
divide a aldeia em duas partes. 

A capela é constituída por três espaços: nave, capela-mor e sacristia. 

A nave tem uma única porta voltada a poente e uma pequena janela na parede sul. O 
tecto é abaulado, pintado de azul e apresenta mau estado de conservação. O pavimento 
está revestido com uma alcatifa plástica. Tem uma pia de água benta imediatamente à 
esquerda da porta mencionada. O mobiliário da nave é constituído por dois grupos de 
bancos, divididos pelo corredor central, com genuflexórios. 

Um arco triunfal, em granito, com impostas, separa a nave da capela-mor. 

A capela-mor tem o pavimento e o tecto semelhantes aos da nave. Tem porta directa 
para a sacristia. Suspenso do tecto existe um candeeiro que serve de suporte a uma 
lamparina. 

As cores do altar-mor são fundamentalmente branco e dourado. A imagem aparece sob 
um pórtico suspenso por duas falsas colunas de capitel jónico. Entre cada coluna e a 
imagem do Espírito Santo há uma tábua pintada: uma com a figura de São Pedro a 
outra com a figura de São Paulo. Sob o  nicho da imagem, e quase em toda a largura do 
altar, há outra tábua pintada com três figuras. No remate do pórtico há uma pomba em 
posição de voo e abaixo dela três faces aladas. Junto do nicho há uma pequena imagem 
da Nossa Senhora da Conceição. 

A sacristia tem porta voltada a poente e outra que dá acesso à capela-mor. Exerce as 
funções de arrecadação.  

A limpeza da capela é feita pela zeladora. Na véspera da festa a capela é limpa pelas 
mulheres dos festeiros. 
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Imagem 

Ao olhar-se para esta imagem (foto 42) sobressai, numa primeira impressão, o seu 
aspecto atarracado e gordo. Tem coroa aberta. A barba e o bigode são castanhos em 
face gorda e corada. Tem o aspecto de um adulto maduro e não de um velho. O pluvial 
é vermelho debruado a dourado. A alva é branca também debruada a dourado e os 
sapatos são azuis. Não há vestígios de cíngulo nem de estola. Está sentado e bem 
apoiado com os braços no cadeirão. 

Cristo flecte a cabeça à direita e mais parece vestir uns calções que uma tanga. O braço 
superior da cruz é constituído pelo campo da inscrição JNRJ e sobre ela a pomba de 
asas abertas (movimento congelado). 

É uma imagem em pedra que não participa nas procissões. 

Devoção 

Segundo a zeladora a imagem do Espírito Santo continua a ter muitos devotos. “Pede-
se ao Espírito Santo que nos dê inteligência, sabedoria e bondade.”  

Continuam a oferecer-lhe, no cumprimento de promessas ou por devoção, garrafas de 
azeite e velas. O azeite é utilizado na iluminação da imagem. “Se não houver aqui azeite 
eu trago do meu” diz a zeladora. E acrescenta: “as pessoas compram as velas e 
entregam-mas a mim, poucas vezes vêm cá pô-las.” Frequentemente, mas mais nos 
dias de festa, as pessoas vêm colocar dinheiro no altar do Espírito Santo. Este dinheiro 
é recolhido pela zeladora e entregue ao tesoureiro da festa. 

A capela está aberta todos os domingos antes da missa. A missa é na igreja matriz. 

Festa 

Oito dias antes do domingo de Pentecostes vão buscar, em procissão, a Senhora da 
Graça para a capela do Espírito Santo. No domingo de Pentecostes é aqui celebrada 
missa. Terminada a missa inicia-se a procissão que, depois de percorrer as ruas da 
aldeia, leva a Senhora da Graça à sua ermida. Além desta imagem participam as 
bandeiras da Senhora da Graça e do Santo António (imagem que está na capela da 
Nossa Senhora da Graça). Não há pendão do Espírito Santo. À cabeça da procissão vai 
a cruz do Senhor e em cada um dos lados uma lanterna. Na prática o que se passou foi 
a junção da festa da Senhora da Graça, que se celebrava segunda-feira de Pentecostes, 
com a festa de Pentecostes. Este casamento de festas é algo recente. 

 
              Foto 42. Imagem do Espírito Santo de Almaceda. 
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Para a realização destas festas há uma comissão constituída por seis mordomos e dois 
tesoureiros. São quase sempre adultos jovens. Não há recusas ou desistências “porque 
se houver um que diga que não, que não quer saber, toda a gente fica a saber e a 
pessoa fica sempre um pouquinho em baixo.” 

Os tesoureiros são um do Espírito Santo o outro da Senhora da Graça. Logo, um deve 
ser de uma margem do ribeiro e outra da outra margem. “Os tesoureiros são os que 
andam mais à frente.” 

A angariação de meios é feita pelos festeiros, duas ou três semanas antes da festa. 
Para isso “dão uma volta pelo povo a pedir dinheiro, porque coisas de comer já dão 
pouco.” Há anos atrás ofereciam fogaças que eram leiloadas. 

A organização da festa corre o povo todo. Os festeiros de um ano nomeiam os do ano 
seguinte. “Procuram sempre pessoas que sejam capazes de estar à frente das coisas.” 
No domingo em que os festeiros entregam as contas ao padre é nomeada uma nova 
comissão e os seus nomes são conhecidos no final de missa. 

Durante alguns anos a festa do Espírito Santo esteve centrada nas mãos de uma família 
“andava nas mãos de uns ou era nas mãos de outros. A festa estava sempre nas mãos 
deles. A capela era como se fosse deles.” 

No passado havia folia do Espírito Santo. O último ano de folia foi há cerca de sessenta 
e cinco anos. 

No tempo da folia havia juiz, secretário e tesoureiro. Nenhum dos informantes conheceu 
ou ouviu falar de ceptro, bandeira ou coroa. A folia era constituída por homens. Saía 
todos os domingos desde a Páscoa até ao Pentecostes. “Andavam pela rua a cantar, a 
tocar viola e com um bombinho assim... e tinham também umas medalhas [algo tipo 
pandeireta]. Davam volta ao povo a cantar modas.” A informante, ainda que criança, 
lembra-se de uma assim: 

Oh senhor alferes novo 
Bem se pode acautelar 
O senhor alferes velho 
Bem o quer enganar. 

No dia do Espírito Santo davam às crianças, junto da capela, bolinhos de trigo. Estes 
bolinhos eram pães de tipo carcaça, mas mais pequenos. Para a distribuição as crianças 
colocavam-se em duas filas. Para a restante, população havia tremoços e vinho. O povo 

dava aos mordomos trigo e tremoços. Quando eram insuficientes os mordomos 
compravam-nos. 

“Conta-se que num ano em que não havia trigo, que nós aqui só comíamos pão de milho 
e de centeio, os mordomos estavam aflitos. Estavam a ver que se chegava o dia do 
Espírito Santo e não tinham trigo para fazer os bolinhos. E, então, numa noite estavam 
em casa e ouviram apregoar lá pela rua acima, na rua do Espírito Santo: 

- Quem compra trigo pró Império? 

Um homem veio cá fora e estava lá um velhinho com um burrinho carregado de trigo. 
Mediram o trigo e era a conta certa de que tinham precisão para aquela festa. O homem 
levou o trigo e foi buscar o dinheiro e quando voltou já não viu nada. Já não viu o 
homem.” 

“A folia foi proibida por um padre que cá estava, mas teve que fugir à pressa porque o 
quiseram matar. Depois ele abalou e a igreja estava fechada e também diziam que a 
capela estava interdita.” 

Contam que “no ano em que não houve folia encheram-se as oliveiras de uma doença. 
Depois agarraram-se outra vez à festa mas já não faziam folia.” 

Outras festas da comunidade 

A festa de São Sebastião realiza-se no primeiro domingo após o dia 20 de Janeiro. 

Outros recintos religiosos 

Igreja matriz e capela da Senhora da Graça. 

Observações 

Há uma travessa e uma rua com o nome de Espírito Santo. 

Informantes 

Armando Henriques Fernandes (Castelo Branco), Joaquim Manuel Gonçalves, 55 anos 
(Almaceda) e Maria Esménia da Conceição, 71 anos (Almaceda). 

Bibliografia 

HENRIQUES, 1993. 
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2.4. Castelo Branco 

Breve historial 

“A Capela do Espirito Santo situada a sul da antiga muralha, é um dos mais velhos 
templos da cidade. Da sua primitiva edificação, que data do séc. XIII, nada resta além de 
um portal românico muito sóbrio. Tinha outrora junto da fachada principal, virada a 
poente, um alpendre apoiado em três arcos de cantaria. Este alpendre sobre o qual 
estava o coro ainda existiu no século passado. A capela reconstruída no século XIX, 
nada possue digno de menção” (BEIRA BAIXA, 1953). 

Foi pertença da Ordem de Cristo. 

“Pegada à capela-mor e do lado do Evangelho, havia uma casa que servia de 
enfermaria para os viajantes... Tinha 35 palmos de comprido, 23 de largo e 15 de alto, 
sendo a telha-vã” (ESTUDOS DE CASTELO BRANCO, 1971). A confirmação desta 
origem vem corroborar a posição defendida por SARAIVA (1993). 

Apresentam-se seguidamente alguns elementos relativos à toponímia histórica do 
Espírito Santo. 

“PORTA DE SANTA MARIA / PORTA DO ESPÍRITO SANTO - Esta porta, dita de Santa 
Maria desde épocas recuadas, fazia a ligação da rua deste nome com a zona 
arrabaldina que só em finais do 1º quartel de quinhentos passaria a chamar-se do 
Espírito Santo... Daqui as duas designações porque foi conhecida.... 

ARRABALDE DO ESPÍRITO SANTO - Zona fora de muros, ao sul da Porta de Santa 
Maria, tomaria esta designação após a construção da ermida do Espírito Santo por 
devoção do povo, sendo frei Francisco Lobeira, religioso da Ordem de Cristo, vigário de 
S. Miguel, em finais do 1º quartel do séc. XVI. Por tal motivo esta ermida não aparece 
nas vistas panorâmicas da vila, desenhadas por Duarte de Armas em 1509, nem vem 
indicada no Tombo de 1505. Mas acho-a mencionada em 1597, no instrumento de dote 
e arras que o doutor Diogo da Fonseca, natural de Castelo Branco, deu a seu filho 
Manuel da Fonseca para casar com D. Francisca Teles; aqui se refere, entre outras 
coisas, a uma sua quinta sita na dita Vila, junto à ermida do Espírito Santo” (CASTELO 
BRANCO, 1985:14). 

Em 1878 temos grandiosos festejos ao Espírito Santo com bodo aos presos e aos 
pobres. Em 1941 e 1942 a festa do Espírito Santo foi constituída por missa cantada e 
sermão (BEIRA BAIXA, 1941 e 1942).  

Em 1952 um grupo de cidadãos constituiu uma comissão cujo objectivo era a “edificação 
do templo do Divino Espírito Santo” e dirigiram-se ao bispo de Portalegre D. António 
Ferreira Gomes. 

Na resposta o dito bispo condicionou as obras da igreja ao prévio arranjo e acabamento 
da Matriz, à autorização escrita da subscrição e à representação da Igreja, na comissão, 
pelo sr. pároco. 

Perante estas condicionantes o grupo de cidadãos tomou a seguinte posição: 
“…deliberamos com sincero pesar, regressar silenciosamente às nossas ocupações 
habituais, desistindo do empreendimento em curso, e dado como dissolvida desde este 
momento a Comissão Pró-igreja do Divino Espírito Santo” (RECONQUISTA, 1952). 

Em 1991 foi feito o restauro do altar-mor desta igreja. 

Texto patente à entrada da igreja do Espírito Santo: “Esta igreja é um dos mais antigos 
templos de Castelo Branco ignorando-se a data em que foi construída. Da sua primitiva 
edificação há apenas o seu portal românico. Foi reconstruído no século XIX. Pelo Dec. 
Lei 26/82 de 26 de Fevereiro foi considerada como monumento de valor concelhio. 

Foi esta igreja pertença da Comenda da Ordem de Cristo. Chama-se a atenção, nesta 
igreja, para a talha do altar-mor em estilo barroco.” 

Capela 

A capela está hoje no interior do perímetro urbano da cidade. Está praticamente rodeada 
de vias de comunicação. É conhecida como igreja do Espírito Santo e a área envolvente 
é denominada de Espírito Santo. 

Tem torre sineira que parece ter sido justaposta à estrutura do edifício. A entrada 
principal está virada a poente e é constituída por um portado manuelino (século XVI). 
Uma outra porta, de menores dimensões, está virada a norte. Na parede sul tem duas 
grandes janelas, uma aberta na nave a outra na capela-mor. Na parede norte da nave 
existe outra janela. 

O interior do edifício é constituído por nave, capela-mor, coro e sacristia. O chão da 
nave é revestido com grandes blocos de granito, de formato paralelepipédico, forrados 
com um estrado de madeira, com poucos centímetros de altura. O pavimento está 
dividido ao meio por uma passadeira vermelha havendo, de um e do outro lado, bancos 
corridos com genuflexórios. 
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O púlpito em granito, actualmente forrado a cimento, está implantado na parede sul no 
terço da nave mais próximo da capela-mor. 

A nave é protegida por um paravento montado na porta principal. Passando o paravento, 
à esquerda, há uma bela pia de água benta, em granito. Há direita temos as escadas 
que dão acesso ao coro e à torre sineira. Outra pia de água benta, de pequenas 
dimensões, está incrustada na parede norte, à esquerda de quem entra. 

O tecto tem três planos, em madeira, pintados de azul. 

Na parede nascente da nave há um arco, em granito, que dá acesso à capela-mor. De 
cada um dos lados do arco há uma peanha. A Nossa Senhora de Fátima está no lado 
norte e a Santa Teresinha no lado sul do referido arco. 

O chão da capela-mor é em granito. O tecto é abaulado e pintado de branco. Tem no 
centro um círculo azul no interior do qual está uma estrela de oito pontas, pintada de 
amarelo. No centro dela está a figura de uma pomba, de cor branca, vista de baixo para 
cima, em posição de voo.  

A parede nascente do altar-mor está forrada a talha barroca. Da globalidade da talha 
chama-se a atenção para uma figura solar existente no fundo do altar, posterior à figura 
do Espírito Santo, e para as colunas salomónicas decoradas com uvas e pombas 
comendo as uvas. No topo da talha barroca observa-se o escudo de Portugal. 

Na parede sul da capela-mor há uma porta que dá acesso à sacristia. Na sacristia 
observa-se uma lápide tumular sob um grande armário. 

Foi igreja de velaturas enquanto a capela de São Marcos esteve em reparação. 
Actualmente é utilizada para casamentos. 

Imagem 

Esta imagem é conhecida por Divino Espírito Santo (foto 43). 

Segundo a informante a imagem é em pedra. O Pai tem aspecto de homem idoso. 
Possui uma coroa aberta na cabeça. O pluvial é vermelho e a alva cinzenta. Está 
sentado sobre um cadeirão com braços em azul. Não se vê a parte posterior do 
cadeirão. O joelho direito da imagem está desviado para a direita da linha média. 

À frente desta imagem temos uma cruz com Cristo crucificado. A cruz não tem braço 
superior. 

A imagem não tem pomba. Partiu-se segundo a informante.  

            Foto 43. Imagem do Espírito Santo de Castelo Branco. 
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Festa 

No dia do Espírito Santo não há festa laica. Há missa na igreja e procissão. Na 
procissão não participa a imagem52. Como não há estandarte, a cruz e as lanternas 
abrem a procissão. Estes objectos vêm da sé paroquial. 

Na procissão homens e mulheres vão muito misturados, ainda que haja tendência para 
os homens irem à cabeça. O circuito da procissão não vai além da área envolvente da 
igreja e o seu sentido é contrário ao dos ponteiros do relógio. 

Uma das zeladoras informou que as pessoas ainda têm muita devoção pelo Espírito 
Santo e que nos dias de festa vêm “pessoas de toda a cidade.” 

É costume as pessoas acenderem velas em honra do Espírito Santo. As flores que 
ornamentam esta igreja costumam ser vermelhas e brancas. “Porque o vermelho é 
sangue e o branco é pureza.” 

Comensalidade 

“Por iniciativa dos officiaes de cavaliaria n°8, e mediante uma subscripção aberta na 
cidade de Castelo Branco fizeram-se no ano de 1878 explendidas festas ao Espírito 
Santo. Na vespera houve trasladação do Espirito Santo da sua capella para a igreja 
matriz, vespera e completas, e á noute arraial na Deveza e um bonito fogo de vistas. No 
domingo alvorada, festa religiosa, e á noute cavalhadas á antiga portugueza na Deveza, 
iluminações. Na segunda feira, trasladação do santo para a capella, bodo aos presos, e 
aos pobres na Deveza, servido pelos principaes cavalheiros presentes ao acto, á noute 
iluminações, cavalhadas, e marcha aux flambeaux. 

Houve tambem um bazar todas as tres noutes, cujo producto foi para o Monte Pio de 
Castello Branco. 

A Deveza estava transformada em explendido jardim com repuchos e cascatas. A’s 
festas concorreu muita gente do districto. Não houve uma só ocorrencia policial” 
(ROXO,1890:226-229). 

Actualmente não há prestações alimentares. 

 

 

                                                      
52 A informante ouvira dizer que uma vez a imagem saiu na procissão, transportada por homens, e 
partiram-lhe a pomba. Por isso esta imagem ainda hoje não tem pomba sobre a cruz. 

Angariação de meios 

As pessoas que fazem promessas entregam os donativos às zeladoras ou depositam-
nos na caixa das esmolas. As promessas ao Espírito Santo são pela saúde ou por 
aflição do próprio ou de um familiar. 

O Espírito Santo é frequentemente iluminado por lamparinas de azeite. Para isso “e 
contra a vontade do senhor padre” as pessoas entregam às zeladoras meio litro ou um 
litro de azeite53 para ser iluminado durante a semana, porque nos domingos há aqui 
missa. 

Nenhum dos informantes se lembra de confrarias dedicadas ao Espírito Santo. As 
pessoas costumam oferecer flores e dinheiro para flores. O dinheiro para as flores é 
depositado numa caixa existente para o efeito na igreja. O dinheiro das restantes 
promessas é levado para a Sé. É também a fábrica da igreja paroquial que custeia as 
despesas da capela. 

Outras festas da comunidade 

Festa de Santa Teresinha, procissão das Lanterninhas, procissão do Senhor dos 
Passos, festa da Nossa Senhora de Fátima, festa de Santo António, festa de Santa Ana 
e romaria da Senhora de Mércoles. 

Em 25 de abril de 1948 realizou-se na capela do Espírito Santo a festa de Santa 
Teresinha (BEIRA BAIXA, 1948). 

Em 2 de Abril de 1949 realizou-se a tradicional procissão das Lanterninhas da igreja da 
Graça para a Sé (BEIRA BAIXA, 1949a). 

Nos dias 3 e 15 de Abril de 1949 efectuaram-se as procissões do Senhor dos Passos e 
enterro do Senhor, respectivamente, às 17.00 e 21.00 horas daqueles dias (BEIRA 
BAIXA, 1949a). 

Em 14 e 15 de Maio de 1949 realizou-se na capela do Espírito Santo a festa em louvor 
da Nossa Senhora de Fátima, com procissão de velas, missa e sermão (BEIRA BAIXA, 
1949b). 

Em 11,12 e 13 de Junho de 1949 realizou-se a festa de Santo António, com missa 
cantada, sermão e procissão. “No largo contíguo á capela haverá deslumbrantes arraiais 
(BEIRA BAIXA, 1949c). 

                                                      
53 Um litro de azeite dá para cerca de uma semana. 
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“Tendo sido publicada neste semanário, no seu número anterior, uma nota em que se 
anunciava a festa de Santo António com arraial nos dias 11, 12 e 13 do corrente mês, 
esclarece-se que nada tem o divertimento anunciado com a festa de Santo António, cuja 
comissão autorizada pelo reverendo vigário da freguesia, anda angariando esmolas e a 
solicitar ofertas para o dia da festa - dia 12 - constando de missa cantada com sermão, 
pelas 12 horas e procissão pelas ruas da cidade, pelas 17 horas. 

As esmolas que se solicitam, destinam-se não a festejos profanos, mas a conseguir um 
saldo para obras na igreja de Santo António - uma das mais lindas da cidade... 

Nada tem pois o arraial com a festa, o que se anuncia para que se não estabeleçam 
confusões” (BEIRA BAIXA, 1949d). 

Em 15 de Junho de 1952 houve festa de Santo António na capela da Misericórdia com 
missa, sermão e procissão “...sendo em seguida distribuido o pão de Santo António às 
crianças da catequese e a alguns pobres” (BEIRA BAIXA, 1952b). 

Em 22 de Junho 1952 é inaugurada, após as obras de remodelação, a capela de São 
Martinho. “...Haverá missa Campal e com sermão logo a seguir á benção do São 
Martinho na capela de Sant'Ana e a procissão até ao Marco Geodésico. 

Não se efectuarão divertimentos profanos, especialmente bailes, mas durante a tarde 
fazem-se cavalhadas, corridas de bicicletas, jogos de cântaros, ring, péla e outros...” 
(BEIRA BAIXA, 1952a). 

Em Julho de 1952 há registo de festa religiosa em honra de Sant' Ana (BEIRA BAIXA, 
1952c). 

Realiza-se anualmente a romaria de Nossa Senhora de Mércoles, quinze dias após a 
Páscoa, sendo a terça-feira o dia mais importante. É nesta data que tem lugar o feriado 
municipal. 

Observações 

Havia nesta cidade a igreja de Santa Isabel (Rainha Santa) que era pertença da 
Misericórdia (velha). “A igreja de hoje não é a da primitiva fundação; não sendo possível 
averiguar ao certo senão que foi edificada no seculo 16, ...” 

“A Santa Casa da Misericórdia esteve instalada nas dependências da Igreja da Rainha 
Santa Isabel até ao ano de 1835” (ROXO, 1890:45). Nesta data passou da igreja 
anterior para o convento da Graça devido à extinção das ordens religiosas à exiguidade 
do espaço (BEIRA BAIXA, 1952d). 

Na igreja da rainha Santa Isabel existiram as confrarias da Ordem Terceira, de São 
Francisco e de Santo António. Após a transferência da Misericórdia para o convento da 
Graça, Santo António tornou-se o orago desta igreja que passou a designar-se por igreja 
de Santo António (BEIRA BAIXA, 1952e). 

Actualmente é possível que a imagem da Rainha Santa esteja na igreja de Santo 
António ou no museu de arte sacra da Misericórdia. 

Informantes 

Cónego Assunção e Maria da Conceição Jorge, 64 anos, zeladora há mais 20 anos, 
natural de Belmonte. 
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2.5. Escalos de Baixo (Castelo Branco) 

Não há capela nem imagem do Espírito Santo. 

“Em Escalos de Baixo (Castelo Branco) grupos de homens, raparigas e mulheres novas, 
vestidas de branco, cantam no dia do Espírito Santo pelas ruas e, dando voltas ás 
capelas, a chacota, que tem música própria. 

Depois da volta, dançam ao som dos adufes e realejos ou harmónios tocados por 
tocadores que se lhes juntam” (DIAS, 1967:96). 

Há imagem da Rainha Santa Isabel. Jaime Lopes DIAS (1966:17) descreve o milagre 
das rosas e o pobrezinho, recolhido nesta localidade. 

Outras festas da comunidade 

Festa do Sagrado Coração de Jesus, festa de São Sebastião e festa de São Luis. 

Em Setembro de 1950 há registo da festa do Sagrado Coração de Jesus com missa 
cantada e procissão (BEIRA BAIXA, 1950). 

Em Agosto realizam-se as festas em louvor de São Sebastião. No passado recente esta 
festa realizava-se no dia do Espírito Santo. 

Bibliografia 
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2.6. Escalos de Baixo (Castelo Branco) 

Breve historial 

A imagem do Espírito Santo está na igreja matriz. Desconhecem-se referências orais ou 
escritas à existência de uma capela do Espírito Santo. No extremo su-sudeste da 
povoação encontrou-se uma rua com a designação de Espírito Santo. É uma pequena 
rua, perpendicular à Estrada Nacional, que nos leva ao cemitério. Esta rua tem o sentido 
este-oeste e é ladeada por um conjunto de casas pouco significativo e um grande 
palacete abandonado. A algumas dezenas de metros a leste do cemitério existe o ribeiro 
do Espírito Santo. Cremos que terá existido na área desta rua uma capela dedicada ao 
culto do Espírito Santo. 

Diz-nos o informante, catequista, “eu sempre conheci o Espírito Santo como uma 
imagem abandonada debaixo do altar, numa arrecadação que lá há. Foi uma imagem 
reparada há cerca de trinta anos quando a igreja também foi.” 

Igreja 

A porta principal da Matriz está voltada para poente. Duas outras portas, de menores 
dimensões, estão voltadas uma a norte e outra a sul. 

A imagem do Espírito Santo está na nave da igreja, do lado da Epístola. Assenta sobre 
uma peanha que está sobre a pia baptismal. 

Estão na nave, além da imagem do Espírito Santo, São Sebastião, São José, o 
Santíssimo Sacramento e Nossa Senhora de Fátima. 

Na capela-mor temos as imagens de São Pedro (do lado da Epístola), Jesus Crucificado 
(sobre o sacrário) e duas Senhoras da Conceição (do lado do Evangelho). 

Mas nem sempre a disposição foi esta. Antes da reparação referida a imagem de São 
Pedro, que é o padroeiro da freguesia, estava sobre o sacrário. O São Sebastião estava 
no lugar actualmente ocupado pelo São Pedro. A Senhora da Conceição ocupava o 
mesmo lugar e o Cristo Crucificado ocupava uma das capelas laterais da nave. 

Imagem 

É uma imagem típica do Espírito Santo. É talhada em pedra. A coroa é aberta e sem 
cruz. As barbas são castanhas e a tez clara. O pluvial no exterior é vermelho-
acastanhado e no interior vermelho vivo. Antes da reparação o pluvial era vermelho vivo. 
A túnica é cinzenta e os sapatos pretos. A imagem está sentada sobre um cadeirão de 
cor castanha. O filho é uma imagem aparentemente rústica com uma pequena tanga. A 
cruz está pintada de preto e não tem segmento superior o qual é substituído pela 
pomba. 

É uma imagem que não sai nas procissões. Está sobre a pia baptismal, “por simbolizar o 
baptismo.” 

Festa e culto 

Além da missa do dia de Pentecostes não há festa do Espírito Santo. Não há estandarte 
do Espírito Santo. Desconhecem-se promessas a esta imagem. Não há caixa de 
esmolas específicas para o Espírito Santo. 
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Outras festas da comunidade 

Festa de São Pedro, romaria de Santa Bárbara e festa da Senhora da Ajuda. 

No mês de Maio, ainda que a fonte não refira a data, realizou-se a festa em honra de 
São Pedro (BEIRA BAIXA, 1948). 

A população dos Escalos de Cima partilhava, com a população da Lousa, a romaria de 
Santa Bárbara. Realizava-se esta festa na segunda-feira após o domingo de Páscoa 
(RECONQUISTA, 1985). 

A festa da Senhora da Ajuda realiza-se no segundo domingo de Outubro. É uma festa 
de cariz religioso. A Senhora da Ajuda tem capela no interior da povoação. Esta festa 
começa sábado com a vinda, em procissão, da imagem da sua capela para a Matriz. No 
domingo diz-se missa na Matriz e realiza-se a procissão para devolver a imagem à 
origem. Almoça-se em casa e pelas 15.00 ou 16.00 horas faz-se um ramo onde cada 
pessoa entrega a sua oferta. Os bens ou valores, com origem no ramo, revertem a favor 
da fábrica da igreja paroquial. 

Para a organização da festa a povoação está dividida em dois grupos. Um deles é 
constituído por todas as casas que, de um e de outro lado, acompanham a Estrada 
Nacional. O outro grupo é constituído pelas restantes casas. Cada ano é um destes 
grupos a organizar a festa. 

Observações 

A limpeza e decoração da igreja matriz utiliza uma “roda.” Assim, em cada semana há 
uma rua diferente responsável por tais cuidados. “E nunca faltam flores nem que tenham 
que se comprar.” Quando se compram flores para a igreja a rua em causa divide, entre 
os seus membros, o valor da despesa. 

Informante 

Joaquim Jesus Duarte, 48 anos (Escalos de Cima). 

Bibliografia 
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2.7. Fratel (Vila Velha de Ródão) 

Capela 

A actual capela do Espírito Santo é a terceira de que há memória na povoação. A 
primeira estava implantada no Rossio, lugar central deste povo. Depois foi transferida 
para o local ocupado pela escola primária. Finalmente foi transferida para um lugar a 
cerca de cinquenta metros a sul da escola primária. 

A segunda capela referida estava à beira de um caminho que ainda hoje se mantém 
mas alargado e melhorado neste local. Esta via fazia a ligação entre esta aldeia e 
Gardete. Este recinto tinha duas portas, uma virada a poente e a principal, servida por 
alguns degraus, virada a norte. 

A actual capela está, tal como a anterior construção, na periferia da povoação, no 
extremo sudeste. 

Na área envolvente da capela do Espírito Santo destaca-se a actual escola primária, 
algumas casas e uma importante nascente de água que deu origem à fonte do 
Carrascal. 

Esta capela tem cerca de quarenta anos e é incaracterística do ponto de vista artístico. 
Possui, do lado poente, uma sacristia que serve hoje de arrecadação do material de 
limpeza. A porta principal está virada para nor-nordeste. 

A capela em questão possui no seu interior as imagens de São Mateus, de Santa 
Bárbara e do Espírito Santo, a última das quais ocupa a posição central no altar. As 
duas primeiras imagens afiguram-se relativamente recentes. 

No interior do templo observa-se um prato com um copo utilizado como lamparina e, 
numa das janelas, uma caixa para esmolas ao Espírito Santo. 

A chave da capela está na posse de um particular que se responsabiliza também pela 
limpeza. Não é remunerado pelos seus serviços. A capela não possui despesas 
regulares. Não possui água nem luz. Não há critérios específicos para a selecção da 
zeladora; opta-se, geralmente, pela “pessoa que se prontifica.”  

Imagem 

A imagem do Espírito Santo é a mais antiga das três referidas. É uma imagem em 
pedra, pequena mas pesada, “por isso nunca sai nas procissões” (foto 44). 
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             Foto 44. Imagem do Espírito Santo de Fratel. 

Representa um homem idoso, uma cruz de três braços e uma pomba. Não existe o 
braço superior da cruz, espaço que é ocupado pela pomba. 

A imagem está muito mal repintada. A pomba é castanha ou de cor amarelo-
acastanhada. Jesus Cristo está vestido com um calção idêntico a um calção de banho. 
O idoso tem a boca relativamente aberta. As barbas são compridas e de cor cinzenta. 
Está sentado sobre um cadeirão “almofadado.” Exteriormente está coberto por um 
pluvial avermelhado e sob o manto surge uma túnica castanha escura. Possui tiara. É 
uma figura que aparenta ser do século XV ou XVI. 

Não se realiza festa do Espírito Santo. 

Outros recintos religiosos 

Igreja matriz e capela de São Sebastião. 

Informantes 

José Guerra (Fratel) e José Alexandre Martins (Fratel). 

2.8. Idanha-a-Nova 

Breve historial 

“Havia á entrada da vila uma outra capela, do Espírito Santo, talvez do século XIV ou 
XV. Foi demolida por necessidades urbanísticas e transferida para a zona alta da vila” 
(CRESPO, 1985:46). 

A capela estava implantada na entrada norte da vila. O local está actualmente ocupado 
pelo jardim público e por um edifício. Junto desta capela existia uma fonte denominada 
fonte da Laranjeira. A capela do Espírito Santo era sempre visitada quando cantavam as 
alvíssaras. 

Capela 

A actual capela do Espírito Santo está implantada entre o posto da GNR e o hospital. É 
um templo amplo, harmonioso, de construção e linhas modernas. É utilizado para fins 
religiosos pelo menos duas vezes por semana. 

Imagem 

Nesta capela existem duas imagens do Espírito Santo. Uma delas está exposta na 
capela-mor. A outra está situada num corredor de uma área de serviços. Ambas 
assentam sobre grossos troncos de azinheira. 
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A imagem exposta tem tiara dourada, barba comprida e cinzenta, pluvial vermelho 
debruado e decorado a dourado. Não tem estola nem cíngulo. A alva é branca debruada 
também a doirado. Vê-se apenas um sapato. O Filho, pregado na cruz, inclina a cabeça 
à direita. A cruz está completa e sobre ela está uma pequena pomba branca. O cadeirão 
é pequeno para a figura dado que o apoio dos braços está ao nível dos joelhos. É uma 
imagem de madeira. 

A imagem exposta no corredor lateral é de menores dimensões que a primeira. Tem 
tiara, no topo da qual está uma pequena pomba branca, barba cinzenta e curta, pluvial 
vermelho decorado e debruado a dourado. A estola é vermelha, debruada e com franja 
dourada, cruzada sobre o abdómen. A alva é branca decorada e debruada a dourado. 
Ao nível da cintura e sobre a alva e estola tem o cíngulo também dourado. Vêm-se os 
dois sapatos pintados a castanho. A cruz é grande com os três braços rematados com 
dourados. O Cristo, de face voltada para a direita, olha para o solo. Ao contrário da 
imagem anterior este cadeirão, de espaldar aberto, parece demasiado grande para a 
figura. Esta imagem é muito semelhante à de Oledo. 

Estandarte 

É uma bandeira antiga. Tem ao longo de toda a altura uma manga onde é enfiado o 
cabo de madeira. No topo da bandeira e perpendicular à haste existe outra manga, mais 
fina que a anterior. Nesta última enfia-se um ferro, de secção circular, que prende ao 
topo da haste. 

A bandeira tem cor vermelha. Numa das faces tem um círculo amarelo que inscreve a 
figura do Pai Eterno com o Filho. Na outra face tem um círculo idêntico com a pomba. 

Pendem do braço horizontal fitas, de várias cores, que praticamente tapam uma face da 
bandeira. Estas fitas são ofertas dos devotos. A bandeira é muito pesada e de 
manuseamento difícil. 

Tal como no Ladoeiro a bandeira entra e sai pela janela da casa dos festeiros. A 
bandeira está na posse de um dos festeiros. Sai na procissão no dia de Pentecostes e 
participa, anualmente, na romaria da Senhora do Almortão. 

Devoção 

Nesta localidade o Espírito Santo é preferencialmente designado por Divino Espírito 
Santo ou por Pai Eterno. Não é costume associarem o Espírito Santo às ceifas. 

Há o hábito de oferecer ex-votos, em cera, ao Espírito Santo. Junto da imagem foi vista 
uma cabeça com um laço, de fita de seda branca, ao pescoço. 

Festa 

A vertente religiosa da festa realiza-se sempre no domingo de Pentecostes. Neste dia há 
missa e procissão. Em 1970 há notícia da festa ter durado três dias com “vários 
divertimentos e cerimónias religiosas.” 

No sábado de Pentecostes as mulheres dos festeiros do Espírito Santo limpam, 
arrumam e decoram a capela com flores. Neste dia, há a preocupação de ornamentar 
este recinto com cravos vermelhos. 

Finda a missa do domingo de Pentecostes inicia-se a procissão. Sai a imagem do 
Espírito Santo, que está exposta, e a bandeira. Os três festeiros, envergando opas 
vermelhas, abrem a procissão com a bandeira do Espírito Santo. A cruz e as lanternas 
não fazem parte dela. É o festeiro central, no meio dos dois outros, quem transporta a 
bandeira. Actualmente, o grupo dos homens fecha a procissão. Vão mesmo atrás da 
banda ou já integram as filas como as mulheres. No passado os homem iam, em grupo, 
na dianteira da procissão. 

Nas filas, no cumprimento de promessas, podem ver-se mulheres descalças ou com 
velas acesas. O andor é transportado por quatro homens a quem os festeiros 
antecipadamente solicitaram essa tarefa. Pode acontecer que, no cumprimento de uma 
promessa, sejam os interessados a pedir aos festeiros para levar a imagem. Durante a 
passagem da procissão é costume as pessoas deitarem pétalas de flores sobre a 
bandeira e sobre a imagem. 

O percurso seguido pela procissão é contrário ao seguido pelos ponteiros do relógio. 

No passado, no dia do Espírito Santo, havia arraial à porta da capela do Espírito Santo. 

Nesse dia era tradição haver tourada - a tourada do Espírito Santo. No passado os 
touros eram, muitas vezes, fornecidos pelas casas ricas de Idanha-a-Nova. Actualmente 
os touros são alugados. Por isso as mulheres dos festeiros colocam-se às portas do 
recinto e oferecem uma flor a quem entra. Em contrapartida recebem um contributo 
monetário que paga, ou ajuda a pagar, o aluguer dos touros. Esta contribuição tem 
carácter voluntário não havendo, por isso, um valor previamente estipulado. 

Jaime Lopes Dias caracteriza a tourada em Idanha-a-Nova como: “divertimento 
predilecto daquele povo” (DIAS, 1963:149; DIAS, 1955:144-152). 

No passado ornamentavam o(s) touro(s) com as coleiras coloridas, também usadas 
pelos bois que traziam os madeiros do Natal. Havia um prémio para quem as 
conseguisse tirar. As pessoas entusiasmavam-se. “Na altura os homens levavam 
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aquelas bengalas que aqui chamamos garrotas e acontecia que muitas vezes enquanto 
o toiro estava a investir contra a porta os homens dentro de casa, com a bengala 
tentavam tirar-lhe a coleira. O prémio era dinheiro que estava dentro da coleira.” 

No dia da festa o padre anuncia na missa os novos festeiros. 

Já se perdeu o carácter festivo e social dos jantares do Espírito Santo. O que resta é um 
almoço festivo, no dia do Espírito Santo, entre os três festeiros. 

Os festeiros não tomam designação formal. Não é costume os festeiros cantarem pela 
rua porque, quando vêm com a bandeira para a missa, a filarmónica acompanha-os 
desde casa. A coroa é transportada, sobre uma bandeja, por uma criança de sexo 
masculino com a idade aproximada de dez a doze anos. 

Para a festa do Espírito Santo costumam realizar um ramo, em Agosto. Os festeiros 
juntam-se e escolhem uma data que comunicam ao padre. Este, por sua vez, anuncia-a 
na missa. 

O ramo começa na sexta-feira. Numa casa, onde existe todo o material necessário, 
cedida pela câmara municipal, juntam-se as mulheres dos três festeiros. Depois, os 
familiares, os amigos, ou aqueles que devem obrigações aos festeiros vão a esta casa, 
“bater os pães-de-ló ao Espírito Santo.” Quem vai leva todos os ingredientes (ovos e 
açúcar) excepto a farinha. A mulher do festeiro dá a farinha. 

No domingo mais próximo os festeiros reúnem-se no centro cívico da vila, com os 
respectivos pães-de-ló, e fazem um leilão. Não são atribuídas virtudes a este pão-de-ló. 

É hábito os festeiros do Espírito Santo pagarem ao padre pelos seus serviços. “Dão-lhe 
qualquer coisa por dizer a missa.” 

No dia 8 de Dezembro, os festeiros do Espírito Santo vão buscar os madeiros que irão 
arder na noite de Natal, em frente da capela. 

Convidam, para isso, outras pessoas para os acompanhar e cada festeiro leva almoço 
para si e para os seus convidados. 

No passado, quando os madeiros vinham em carros de bois, ornamentavam o pescoço 
dos bois com coleiras de cores garridas (vermelhas e amarelas). Estas coleiras eram 
rematadas com franjas ou flores, em tecido. Os carros vinham decorados com rama de 
laranjeira e folhas de palmeira (esta decoração ainda hoje se observa). Os homens 
vinham com cintas coloridas e barretes. 

Existe uma rua do Espírito Santo e uma Misericórdia. 

Promessas 

Os devotos costumam cumprir as suas promessas no dia do Divino Espírito Santo. As 
ofertas são geralmente em dinheiro. A entrega do dinheiro é feita no interior do templo. 
Não é costume fazê-lo durante a procissão. O dinheiro recolhido fica na posse da Igreja. 

Outras festas da comunidade 

Romaria da Senhora do Almortão e romaria da Senhora da Graça. Cantam-se alvíssaras 
pela Páscoa: 

“... É a tradicional e típica manifestação popular das alvíssaras ao senhor Vigário. Um 
grupo de mulheres, manipulando os seus adufes cantaram antes e depois da chegada 
da banda em frente do sr. Padre Adelino, o que também já tinham feito no guarda-vento 
da igreja... 

Se já havia muita gente, a concentração engrossou de forma fantástica, com a chegada 
da banda de música e seus acompanhantes, após terem percorrido as principais ruas da 
Vila. 

Depois foi um enorme coral, cantando quadras em louvor de Nossa Senhora do 
Almortão, por largo espaço de tempo e que culminou com a distribuição de amêndoas 
pelo senhor Padre Adelino” (RECONQUISTA, n°2004). 

A Romaria da Senhora do Almortão realiza-se na segunda segunda-feira após o 
domingo de Páscoa. 

“... Apesar do tempo se ter mostrado chuvoso e frio, mesmo assim, ainda teve uma 
grande afluência de romeiros. 

Parece que, já em tempos, a mesma romaria se fez no mês de Setembro. Se fosse 
transferida para essa data parece-nos que seria vantajoso sob todos os aspectos: 
deveria dar melhor rendimento, por já estarem feitas as colheitas e o tempo também 
permitiria maior afluência” (RECONQUISTA, 1961). 

“... Mas mais ainda, toda a região que fez parte do antigo reino sediado em Idanha-a-
Velha (Edigitânia) é devota da Nossa Senhora do Almortão e é ver os nossos vizinhos 
espanhóis de Alcantara, Moraleja, Zarza-la-Mayor acompanhados dos seus párocos, 
comparecerem em força e quando os de cá cantam: 

Senhora do Almortão 
Minha tão linda Arraiana 
Voltai costas a Castela 
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Não querais ser castelhana. 
os espanhóis respondem: 

Senhora do Almortão 
Minha tão linda Arraiana 
Estais no termo de Idanha 
Sendes meia castelhana. 

Estes cânticos são entoados ao som dos adufes, tocados desde a entrada do santuário 
pelos ranchos que vão chegando. 

Depois, é o abrir dos farnéis em alvas toalhas, estendidas á sombra amiga das 
azinheiras seculares” (RECONQUISTA, 1989). 

A romaria da Nossa Senhora da Graça realiza-se no terceiro domingo após a Páscoa. 
“... Com a realização da festa da Nossa Senhora da Graça, terminou o ciclo festivo das 
romarias tradicionais da nossa terra... 

… A romaria da Senhora da Graça, era de total contraste á da Senhora do Almortão, 
modestamente vivida, sem pena nem glória, como na gíria se diz...” (RECONQUISTA, 
1976). 

Outros recintos religiosos 

Igreja matriz, igreja da Misericórdia, capela de São João, capela de São Francisco, 
capelinha da Nossa Senhora das Dores, capela da Senhora do Rosário (destruída), 
capela de Santo André (destruída) e capela de São Pedro (destruída). 

Informantes 

Adelino Américo Lourenço, pároco de Idanha-a-Nova, João Ramos Rijo Cordeiro, 42 
anos, de Idanha-a-Nova (residente em Ladoeiro) e Maria José Pedro, 59 anos (Idanha-
a-Nova). 

Bibliografia 
CRESPO, 1985:46. 
DIAS, 1963:149. 
DIAS, 1964:181. 
DIAS, 1955:144-152. 
HENRIQUES, 1993. 
RECONQUISTA, n° 833, 23 de Abril de 1961:9. 
RECONQUISTA, n° 1303, 30 de Maio de 1970:11. 
RECONQUISTA, n° 1502, 20 de Abril de 1974:4. 

RECONQUISTA, n° 1607, 14 de Maio de 1976:6. 
RECONQUISTA, n° 2004. 
RECONQUISTA, n° 2054, 10 de Maio de 1985:3. 
RECONQUISTA, n°2246, 31 de Março de 1989:9. 

2.9. Idanha-a-Velha (Idanha-a-Nova) 

Breve historial 

“A capela do Espírito Santo é hoje um barracão grande de paredes caiadas e 
madeiramento apodrecidos. Encontrámos nela uma curiosa imagem de Deus 
Omnipotente com o crucifixo entre os joelhos e a pomba pousada na cruz... 

Notável púlpito de granito pintado a vermelho e branco. Sob a pintura e esculpidas na 
pedra, vimos a representação estilizada de uma flor de lis ao centro, ladeado por duas 
cruzes do Templo e várias cruzes de Santo André. Apesar da capela do Espírito Santo 
ser hoje depósito de alfaias e objectos usados nas procissões...” (FERREIRA, 1970: 
100-101). 

Capela 

A capela do Espírito Santo situa-se no extremo nordeste da povoação, no largo Espírito 
Santo. O rio Ponsul corre 200 metros a leste da capela. O local foi completamente 
descaracterizado pela construção, em tijolo e cimento, de estruturas de apoio (palco e 
bar) às festas locais. O solo foi nivelado tendo para o efeito sido destruídos um cruzeiro, 
que estava perto da capela, e alguns túmulos escavados na rocha. 

Esta capela está em vias de ser recuperada há já alguns anos. Todo o exterior foi picado 
para tomar visíveis os blocos graníticos da sua construção. Posteriormente à edificação 
foi alteada alguns centímetros, com placas de xisto, o que contrasta com todo o resto e 
desfeia o monumento. 

Na nave, a porta principal está virada a poente e a porta secundária virada a sul. A 
capela-mor tem duas pequenas janelas uma virada a sul e outra a norte. 

Esculpida sobre a porta principal observa-se o interior de uma concha e sobre ela um 
pequeníssimo vaso de onde saem ramos estilizados e uma pomba de tamanho muito 
superior ao vaso. 

É um monumento de estilo maneirista do século XVI ou XVII. 
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A dividir a nave da capela-mor existe um arco chanfrado, em granito. O altar é em 
madeira e está em muito mau estado de conservação. Todo o restante espólio da capela 
transitou para a Matriz até à conclusão das obras.  

Partindo do largo do Espírito Santo, paralelamente ao Ponsul, há uma rua designada do 
Espírito Santo. 

Imagem  

A imagem (foto 45) está, actualmente, na igreja matriz, no lado do Evangelho, numa 
zona que já pode ser considerada de capela-mor. Encontra-se sobre um banco baixo, o 
que a torna acessível a qualquer criança. É uma imagem de madeira. Possui coroa 
aberta, aspecto de homem envelhecido, barba, cabelo e bigode cinzentos. Tem pluvial 
vermelho decorado e debruado a dourado. A alva é de cor azul suave debruada a 
dourado e os sapatos avermelhados. A estola, comprida, está cruzada sobre o peito e o 
cíngulo, dourado, sobre a estola e a alva. A figura está bem sentada sobre um cadeirão 
azul, com o espaldar quase totalmente ocupado. 

O filho está crucificado e com a cabeça ligeiramente flectida para a esquerda, ao 
contrário de muitas outras. Uma pequena tanga de cor branca cobre-lhe os genitais. A 
cruz tem os quatro braços bem evidentes assentando a pomba sobre o superior. A 
pomba é branca de bico e patas cor de laranja. 

Bandeira 

A bandeira do Espírito Santo está actualmente exposta na igreja matriz (ex-igreja da 
Misericórdia) na parede leste da nave. É uma bandeira semelhante à bandeira de 
Idanha-a-Nova. Está em mau estado de conservação. Até há poucos anos esteve 
enrolada numa arca na sacristia da Matriz. A bandeira é de tecido adamascado 
vermelho e possui franja amarela em toda a volta, excepto no lado do cabo. Numa das 
faces, no interior de uma coroa, está o Pai Eterno, a cruz e a pomba. Na outra face, no 
interior de uma coroa circular, observa-se simplesmente uma pomba. Já não participa 
nas procissões. 

Festa 

Não há festa do Espírito Santo. 

Nesta comunidade o Espírito Santo também é denominado por  O Santo e O Altíssimo. 

 

            Foto 45. Imagem do Espírito Santo de Idanha-a-Velha. 
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Outras festas da comunidade  

Festa da Nossa Senhora da Conceição, festa de Santa Filomena e festa de São 
Sebastião. 

A Nossa Senhora da Conceição é a padroeira de Idanha-a-Velha. Na procissão a Nossa 
Senhora da Conceição é sempre transportada por homens. 

A sua festa tem lugar no terceiro domingo de Maio. Por ocasião desta festa há memória 
de sempre se fazerem touradas. Até há poucos anos realizavam-se num largo, no 

interior da povoação. Recentemente, construíram um recinto apropriado para a tourada, 
junto da capela do Espírito Santo. No passado os touros eram, emprestados ou  

alugados pelas casas ricas de Idanha. Actualmente alugam-nos no Alentejo. 

 “A procissão (da nossa Senhora da Conceição) dá a volta à aldeia... Quando chegam à 
porta da igreja ficam ajoelhados até o santíssimo entrar. Assistem, então, à benção do 
santíssimo e jantam a seguir, após o que o povo se reúne no terreiro para «dar 
alvíssaras» à Nossa Senhora da Conceição e ao Espírito Santo... 

Na capela: 
Ó Divino Espírito Santo 
a pombinha quer saire 
soltai-a, Senhor; soltai-a (bis) 
que ela tornará a vire (bis) 

Nós já nos vamos embora 
nós a pé nos q 'remos ire (bis) 
Deus nos dê tanta saúde (bis) 
pró ano tornáremos a vire (bis)” 
(FERREIRA, 1970:113,115). 

Ó Divino Espírito Santo 
a pombinha quer boare (bis) 
soltai-a, Senhor, soltai-a (bis) 
que ela tornará a voltare (bis) 

 

Nos finais dos anos sessenta e início dos anos setenta fazia-se, em Agosto ou 
Setembro, a festa de Santa Filomena, juntamente com a de São Sebastião. Actualmente 
deixaram de se realizar. 

Outros recintos religiosos 

Estão abertos ao culto a igreja matriz (ex-igreja da Misericórdia) e a capela do Espírito 
Santo (quando as obras terminarem). 

Estão fora de culto ou foram destruídas as capelas de São Dâmaso (guardava, até há 
alguns anos atrás, material arqueológico proveniente das escavações), de São 

Sebastião (transformada em museu arqueológico), de São Domingos (destruída), de 
São Brás (destruída), de Santa Maria (outrora igreja matriz). Depois de ficar em ruínas a 
Matriz passou para a igreja da Misericórdia. Após os trabalhos arqueológicos aqui 
efectuados esta igreja passou a ser conhecida por catedral visigótica. 

Observações 

Referem-se seguidamente algumas rezas populares que têm o Espírito Santo como 
protagonista. 

“Quando se fecha aporta, para se deitar: 
Com Deus me fecho 
E a Deus m 'entrego 
E á Virgem Maria 
E ao Pai Eterno” (FERREIRA, 1971, 94). 

“Quando se deitam rezam o seguinte (ao começarem a despir-se) 
Com Deus me dêto 
Com Deus m 'alevanto 
Com a graça de Deus 
E Devino Espírito Santo (ou Esprito Santo) 
Quatro cantos tem a casa 
Quatro silhos estão a arder 
Quatro anjos m'acompanham” (FERREIRA, 1970:110). 

Informantes 

Adelino Américo Lourenço, pároco; Joaquim Manuel Baptista dos Santos, 34 (Idanha-a-
Velha) e Maria Amélia Baptista, 39 anos (Idanha-a-Velha). 

Bibliografia 

FERREIRA, 1970. 
HENRIQUES, 1993. 
MARROCOS, 1936. 

2.10. Medelim (Idanha-a-Nova) 

Capela 

A capela está implantada no centro do largo do Espírito Santo. É provável que à data da 
construção ocupasse uma posição periférica em relação ao aglomerado populacional. 



FESTA DO ESPÍRITO SANTO NO LADOEIRO E NO SUL DA BEIRA INTERIOR 
Francisco José Ribeiro Henriques 

 AÇAFA On Line, nº 12 (2017-2018)           Associação de Estudos do Alto Tejo           www.altotejo.org 372 

Esta capela é conhecida e designada por uns de Espírito Santo, por outros de São 
Sebastião. 

Tendo em consideração o facto de se situar no largo do Espírito Santo e junto da rua do 
mesmo nome é admissível que esta tenha sido, originalmente, a capela do Espírito 
Santo. 

A cerca de 40 metros a norte existe um grande poço público designado por poço do 
Outeiro. 

A capela é um recinto pequeno dividido em três áreas distintas: nave, capela-mor e 
sacristia. A nave tem porta principal voltada a poente e porta secundária voltada a sul. O 
pavimento é constituído por blocos paralelipipédicos de granito. O tecto está forrado a 
madeira. O púlpito e respectivas escadas de acesso estão adoçados à parede norte. Do 
lado direito de cada uma das portas referidas existe uma pia de água benta com forma 
de pirâmide invertida. 

Um arco triunfal em granito divide a nave da capela-mor. A capela-mor tem janela 
voltada a sul. O tecto e o pavimento são semelhantes ao da nave. O altar é de talha 
barroca. São Sebastião, Santa Teresinha, Nossa Senhora da Conceição, Santa 
Catarina, São Brás, São Tiago e Jesus na Cruz são as outras imagens sacras presentes 
neste espaço. 

A sacristia possui o mesmo tipo de revestimento no pavimento que os dois espaços já 
mencionados. Podem observar-se as imagens de Santo António e de Santa Madalena. 

Esta capela, ainda que tenha recebido recentemente obras de beneficiação, necessita 
de reparação profunda e urgente. Há infiltração de água e a base do altar está 
praticamente destruída. O exterior da capela, em parte do seu perímetro, tem cotas mais 
elevadas que o interior o que facilita a infiltração de água. Parte da humidade infiltra-se 
através do tecto da capela. 

Imagem 

A imagem ostenta tiara dourada e azul com cruz no topo (foto 46). O bigode e a barba 
são pretos. Não tem pescoço. O pluvial é vermelho no exterior e cor-de-rosa no interior, 
a alva é branca e os sapatos vermelhos. Não há vestígios de cíngulo ou de estola. A 
cruz do Filho quase não tem braço superior que é substituído pela inscrição INRI. A 
imagem não tem pomba. Está em mau estado de conservação. 

 
             Foto 46. Imagem do Espírito Santo de Medelim. 
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Actualmente a imagem já não sai nas procissões. Quando saía era transportada por 
homens que vestiam opa vermelha. No passado “ainda ía havendo aqui missa. Porque 
uma outra pessoa prometia. Agora não. É o que vê tudo arruinado.” 

Festa 

A festa não se realiza há muito tempo. “Quando se fazia havia um ramo.” 

Outras festas da comunidade 

Actualmente apenas se mantém a festa do Senhor do Calvário, no último fim de semana 
de Agosto. 

Outros recintos religiosos 

Igreja matriz, igreja da Misericórdia e capela do Senhor do Calvário. 

Observações 

Existe uma rua do Espírito Santo e um largo do Espírito Santo. Houve Misericórdia de 
que resta apenas a igreja. 

Informantes 

Maria José, 77 anos (Medelim) e António Manuel Afonso Cabrito, 30 anos (residente em 
Ladoeiro). 

Bibliografia 

HENRIQUES, 1993. 

2.11. Monforte da Beira (Castelo Branco) 

Breve historial 

A imagem do Espírito Santo esteve na capela da Misericórdia até à sua destruição. 
Encontra-se, actualmente, no museu do seminário de Portalegre. Assim, pode afirmar-se 
que não há imagem, nem capela do Espírito Santo. No entanto existe rua do Espírito 
Santo. 

Estandarte e outras insígnias 

A bandeira é de estilo antigo e é feita de tecido adamascado vermelho. Na parte central 
da bandeira, numa das faces, observa-se um círculo raiado de cor amarela que inscreve 
um triângulo azul que, por sua vez, inscreve uma pomba branca, de bico vermelho, em 

posição de voo (asas e cauda abertas). Na outra face tem uma coroa, semelhante à do 
Espírito Santo, bordada a branco e decorada com pérolas e fio dourado. 

No topo, em toda a largura, tem uma cercadura de flores e ramagens, em papel. Em 
todo o perímetro exibe uma pequena franja de cor dourada. 

Fazem parte da bandeira várias fitas de cores vermelha e branca. Cinco delas, brancas, 
distribuem-se ao longo da bandeira. As restantes estão dispostas na origem e no fim da 
bainha que sustenta o varão horizontal. No topo da haste está uma pomba, que mais 
parece um papagaio, pintada de dourado e prateado com bico e patas vermelhas. Esta 
bandeira apresenta uma inovação, em relação a todas as outras; tem uma bolsa para 
receber as dádivas em dinheiro. Até à confecção da bolsa o dinheiro, sobre a forma de 
notas, era “pregado” numa das fitas da bandeira com um alfinete. 

Inerente à bandeira há ainda um acessório, tipo aljava, onde o alferes introduz a base da 
haste da bandeira durante o seu uso. Este elemento vai a tiracolo e facilita muito o 
transporte da bandeira. 

Para além dos domingos, entre a Páscoa e o Pentecostes, a bandeira sai ainda na 
procissão do dia do Corpo de Deus e na procissão da festa de Nossa Senhora, no dia 
15 de Agosto. 

Nestas procissões, a bandeira do Espírito Santo abre o cortejo. Em circunstância 
alguma a bandeira, ou qualquer outra insígnia, é alvo de adoração. 

Quando a bandeira sai de uma casa é frequente os elementos dessa família beijarem-
na. Por vezes “até dá vontade de chorar.” 

A coroa é em prata (foto 47). É de grande dimensão e está decorada com motivos 
vegetais. Foi concebida para figurar na cabeça de uma imagem visto apresentar 
elemento de fixação. Durante o uso é transportada por uma criança. Para evitar danos 
resultantes de possíveis quedas a coroa é atada com uma fita branca, de cetim, ao 
pescoço da criança. Presentemente, não há proibição de lhe tocar com a mão. Mas, em 
todas as ocasiões em que a coroa é usada no ritual, usa-se um pano vermelho, 
adamascado, com franja dourada em todo o seu perímetro, exibindo num dos cantos as 
letras D(ivino) E(spfrito) S(anto). É com este pano que a criança pega na coroa. 

As duas velas existentes são usadas durante os percursos de ida e volta para a igreja. 
São velas comuns. Durante o uso são decoradas com flores de papel branco e 
vermelho. 
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O ceptro é transportado pelo juiz. É uma curta, mas grossa, vara em madeira. É 
decorada com flores e ramagem de papel de cor branca e vermelha. 

A vara, como o nome indica, é um bastão de madeira decorado no topo com uma rosa 
vermelha e ramagem. É usada pelo rei. 

Nestes últimos anos as insígnias têm sido acompanhadas por uma garrafa de vinho de 
mesa e uma nota de 1 000 escudos. 

Devoção 

É frequente “pedir-se” ao Espírito Santo por um animal doente. 

A única designação dada pela população ao Espírito Santo é Divino Espírito Santo. 

Festa 

As bandeiras do Espírito Santo e de São João estão na posse da população. Por isso se 
diz que “esta festa e a de São João são festas do povo, não são festas da Igreja.” 

A comissão de festas do Espírito Santo é composta por sete elementos. O alferes é o 
elemento que leva a bandeira. Deveria ser solteiro mas a falta de rapazes novos obriga 
que o lugar seja ocupado por um homem casado. O juiz leva o ceptro. Foi ele que 
guardou as insígnias durante o ano e actualmente é o responsável pelo dinheiro. O 
secretário ou rei leva a vara com a flor na ponta. O coroeiro leva a coroa. Esta função é 
desempenhada por uma criança. Os padrinhos em número de dois vão a ladear o 
alferes. Levam ambos uma vela. Há ainda um elemento que ocupa o lugar de ajudante 
do alferes. 

Todos os sete festeiros trazem uma flor de papel, de cor vermelha, na lapela do casaco. 

O coroeiro era frequentemente o filho de um festeiro. Se os elementos que integram o 
grupo de festeiros não tiverem filhos crianças, pode servir o sobrinho de qualquer um 
deles ou, o filho de um vizinho. A figura de coroeiro pode também variar de domingo 
para domingo. É o que acontece se no grupo de festeiros houver mais do que uma 
criança e os seus pais desejarem que também seja coroeiro. Este lugar é 
obrigatoriamente desempenhado por um rapaz. No passado, a tendência era o coroeiro 
manter-se ao longo dos sete domingos. No presente, a tendência é para a mudança. 
Quatro ou cinco anos é a idade ideal para a criança servir como coroeiro. Não há lugar 
para a coroação. 

 

             Foto 47. A coroa de Monforte da Beira. 
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Ao lado da criança vai sempre um elemento, frequentemente o juiz, “para tomar conta 
da criança.” Este indivíduo, um adulto, no passado, levava sempre  a sua mão sobre a 
cabeça da criança. 

Nos jantares não há mesas específicas para os festeiros. Cada um escolhe o local onde 
quer comer. 

Num passado recente, a festa do Espírito Santo apenas mobilizava as famílias 
intervenientes. Não existia a figura de convidado de modo tão extensivo como no 
presente. As mulheres, mesmo de família, não participavam no jantar. No jantar só 
participavam os elementos da festa. Nesta altura a ementa era igual para todos os 
festeiros e era constituída por pão, tremoços, queijo, azeitonas e vinho54. Depois dos 
festeiros estarem saciados e já fora de casa convidavam-se os vizinhos (homens e 
mulheres) para comerem e beberem alguma coisa. 

Os festeiros, findo o jantar, percorriam as tabernas da população, hábito que ainda se 
mantém. 

O ano de 1994 foi excepção. Findo o jantar depositaram as insígnias na casa do festeiro 
que serviu no domingo seguinte e cada um ocupou-se como queria. 

No presente convida-se quem quer. As ementas são mais variadas ainda que seja 
pouco comum comer-se carne de porco. Não há o hábito de levar festeiros e convidados 
para o restaurante. 

“D'antes era à maneira pobre, agora é à maneira rica. Agora os jantares são mais um 
desperdício.” 

Perante uma refeição demorada é frequente dizer-se: “isto está pior que um jantar do 
Espírito Santo.” 

É frequente, nos tempos mais recentes, fazer-se um pequeno arraial no domingo de 
Pentecostes. O arraial é organizado pelos festeiros velhos e inicia-se após a entrega das 
insígnias aos novos festeiros. É contratada uma “aparelhagem” e um conjunto musical, 
explora-se um pequeno bar, os festeiros velhos oferecem tremoços e alguns bolos aos 
presentes. 

O dinheiro recolhido na bandeira financia esta iniciativa. Quando é insuficiente, o valor 
em falta é dividido equitativamente pelos festeiros. 

                                                      
54 Esta era também a ementa do almoço de um casamento. 

O festeiro que serve em cada um dos domingos paga a missa ao padre e convida-o para 
o jantar. 

O festeiro e a mulher, no dia em que servem, vão quase sempre com fatos novos, 
comprados para o efeito. 

A festa nos dias de hoje, segundo um dos informantes, e contrariamente ao que diz 
Jaime Lopes DIAS (1953:109-120), “vai pela gente mais pobre e não pela gente mais 
rica. Tem sido a classe mais baixa que faz a festa.” 

Na ida e na vinda da igreja canta-se sempre o Bendito e Louvado. Ao entrar na igreja 
matriz, com a bandeira, os festeiros avançam pelo corredor central até ficarem perto do 
arco triunfal. Chegados a esta área param, cantam três vezes o Bendito e Louvado, uma 
vez o Glória findo o qual vão colocar a bandeira encostada à parede norte da nave, junto 
da imagem de São José. 

Os festeiros assistem à missa no altar-mor, no lado do Evangelho, em dois bancos aí 
colocados para o efeito. A missa é em louvor do Espírito Santo e por intenção do festeiro 
desse domingo. O festeiro em causa não ocupa lugar especial nem tem funções 
particulares. 

Os familiares dos festeiros não têm lugares reservados na igreja, embora tentem ficar o 
mais perto possível do altar-mor. 

Acabada a missa, os festeiros do Espírito Santo vão jantar a casado festeiro que serve. 
Findo o jantar dão uma volta pelos cafés e por volta das 17.00 horas vão buscar a 
bandeira à igreja. Retiram a bandeira e juntam-se novamente no corredor central, sob o 
arco triunfal. Aí, com a bandeira e restantes insígnias, cantam três vezes o Bendito e 
Louvado, uma vez o Glória e iniciam a marcha para o exterior levando as insígnias a 
casa do festeiro que servirá no domingo seguinte. 

As velas dos padrinhos são colocadas nos altares da nave, uma do lado da Epístola, 
outra do lado do Evangelho, e mantêm-se acesas no decorrer da missa. 

Os festeiros são renovados anualmente e nomeados publicamente pelo padre no fim da 
missa de domingo de Pentecostes. 

Angariação de meios 

As promessas ao Espírito Santo são quase sempre satisfeitas em dinheiro, até não há 
imagem. É uso, embora tenda a rarear, a oferta de fogaças. Este tipo de dádiva é 
leiloada no arraial organizado pelos festeiros do Espírito Santo. O dinheiro é colocado na 
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bolsa sempre que a bandeira sai (procissões, folia) ou nos curtos períodos em que está 
arrumada na igreja. 

Em 1993-94 a bandeira esteve armada, na casa do juiz, pelo que as ofertas surgiram ao 
longo de todo o ciclo festivo. 

No dia de servir todos os festeiros costumam pôr dinheiro na bandeira. 

Perpetuação 

No passado, e ainda hoje, o sistema de perpetuação fazia-se por ruas. Parece terem 
existido grupos pré-formados de famílias, em cada rua. Os vizinhos de um ano 
nomeavam os vizinhos do ano seguinte. Devido ao número reduzido de habitantes e a 
muitas recusas a última volta demorou apenas seis anos. 

Até há poucos anos “quem agarrava o Espírito Santo fazia a festa de Agosto (festa da 
Nossa Senhora da Ajuda, dia 15).” Como o “pessoal já estava de uma certa idade” e a 
festa exigia grande investimento e muito trabalho poucas pessoas aceitavam fazer o 
Espírito Santo. Acabaram por abolir a exigência anterior “para não morrer a festa do 
Espírito Santo.” 

Os festeiros de um ano não consultam os elementos do ano seguinte quanto ao seu 
desejo de integrar o grupo de festeiros. 

Actualmente a comissão de festeiros só se preocupa em encontrar um casal que fique 
com a bandeira. Se uma família aceita a bandeira, o que é cada vez mais difícil, os 
festeiros seguintes surgem por nomeação. Como não são previamente consultados 
acontece que alguns nomeados não aceitam o lugar. Quando isto acontece os festeiros 
restantes procuram um novo elemento a menos que qualquer casal se ofereça. 

Mesmo com a dificuldade em arranjar anualmente novos festeiros, não é hábito os 
elementos de um ano continuarem no ano seguinte. 

No domingo de Pentecostes dá-se a passagem dos festeiros velhos para os festeiros 
novos. É dever do novo juiz, neste dia, oferecer um pequeno lanche aos festeiros velhos 
e novos. Nesta cerimónia a participação dos festeiros velhos está quase sempre 
assegurada o que nem sempre acontece com os novos. 

Até ao presente nenhuma mulher foi festeira do Espírito Santo. Em 1993-94 houve 
festeiros nomeados que não aceitaram integrar a comissão e apareceram viúvas a 
oferecer-se. É provável que num futuro próximo a festa termine ou então comece a 
integrar viúvos e viúvas na sua organização. 

Outras festas da comunidade 

Festa de São João Baptista e festa da Nossa Senhora da Ajuda. São João Baptista 
protagoniza uma festa de grande devoção. Há dezoito anos chegaram a participar 
nestas festividades duzentos e quatro burros (DIAS, 1953:112-120). No passado, os 
homens íam sempre à frente nas procissões do Corpo de Deus e da festa da Nossa 
Senhora da Ajuda (em 15 de Agosto). Actualmente encerram a procissão, seguindo 
atrás da banda. 

Outros recintos religiosos 

A igreja da Misericórdia foi destruída pelo alargamento da via de comunicação, após ter 
estado longo tempo em ruínas. Situava-se na entrada sudoeste da povoação. Era uma 
igreja com elevado valor artístico, diz quem a conheceu, mas há muito que estava 
transformada em arrecadação. 

A capela de Santo António ainda está aberta ao culto. A capela de São Pedro é 
actualmente utilizada como capela mortuária. Situa-se dentro do perímetro urbano, junto 
do cemitério. Da capela de São Francisco ainda se podem observar as ruínas. 
Finalmente a capela de São Silvestre foi destruída há muitos anos. 

Observações 

Se “há pessoas que não aceitam a bandeira”, por motivos diversos, outras há que dizem 
logo: “se eu não pegasse o Espírito Santo num ano, eu ficava com remorsos para toda a 
vida.” 

São as seguintes as imagens existentes na igreja matriz: Rainha Santa Isabel, Senhora 
da Conceição, Senhora das Lágrimas, São Sebastião, São João Baptista, Cristo 
Crucificado também conhecido por Santo Nome de Jesus, Senhor dos Passos, Santa 
Teresinha, São José, Santo António e São Silvestre. 

A Rainha Santa Isabel veio da igreja da Misericórdia. É uma imagem de roca. Está junto 
da entrada principal da Matriz. Veste manto de cor creme. No domingo do Espírito Santo 
a Rainha Santa Isabel é vestida com um manto vermelho e colocam-na, sobre uma 
mesa, junto do altar-mor. Neste dia, há quem lhe ofereça fogaças no cumprimento de 
promessas. Estas fogaças são constituídas por pão, vinho, chouriços e queijos. No 
passado estas ofertas eram vendidas, em leilão, num pequeno arraial realizado no dia 
do Espírito Santo, junto da capela da Misericórdia. Actualmente são vendidas pelas 
crianças da catequese que as leiloam na rua. Dizem ter esta imagem muitas jóias. 
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São João Baptista é um das figuras mais antigas da igreja e está junto da pia baptismal. 
Já esteve no museu do seminário de Portalegre. São Silvestre está na sacristia. A 
imagem da Senhora da Anunciação já não integra o espólio da Matriz. 

Monforte há cerca de quarenta anos era uma povoação muito mais rica que o Ladoeiro. 
O Ladoeiro só ganhou vantagem depois da construção da barragem de Idanha-a-Nova. 

No passado Monforte da Beira era uma povoação com grande poder económico. 
Contribuía para a câmara de Castelo Branco com mais rendimentos que a própria 
cidade. Há cerca de dez anos foram identificados oitenta portais quinhentistas. Tinha, e 
tem, uma economia de base agrícola. 

A igreja tem na frontaria a data 1721. Mas quem conhece a história local defende que 
este templo assenta sobre um outro de menores dimensões. A igreja é muito rica. 

Informantes 

Conceição Videira, 72 anos (Monforte da Beira), Francisca da Conceição, 70 anos 
(Monforte da Beira), Francisco Coelho, 68 anos (Monforte da Beira), João Maria 
Pinheiro, 69 anos (Monforte da Beira), Maria dos Santos Mastins Pinheiro, 60 anos 
(Monforte da Beira), Martinho Lopes Lourenço, 57 anos, pároco de Monforte há 18 anos 
e Padre Alfredo Dias, 73 anos (Proença-a-Nova). 

Bibliografia 

DIAS, 1953. 

2.12. Monfortinho (Idanha-a-Nova) 

Breve historial 

Existiu capela do Espírito Santo “mas caiu quando houve um terramoto ou não sei o 
quê.” A actual imagem do Espírito Santo dizem ter sido encontrada nos escombros 
daquele templo. 

Na área onde se presume ter existido a capela há uma rua e uma travessa com a 
designação de Espírito Santo. A capela ficava no extremo noroeste da povoação. 

Capela 

A capela da Nossa Senhora da Consolação, onde está a imagem do Espírito Santo, está 
implantada no interior da povoação. É utilizada como capela de velaturas. 

Compõem-na três espaços: nave, capela-mor e sacristia. 

Tem porta principal voltada a poente. O tecto é de três planos forrado a madeira. O 
pavimento é forrado por lajes de xisto e blocos de quartzito. O púlpito, em madeira, está 
no terço da nave mais próximo da porta principal. À direita da porta principal existe uma 
pia de água benta e uma pia baptismal assente sobre uma base troncónica. 

A separar a nave da capela-mor há um arco triunfal em granito, com impostas. 

Em cada um dos lados do arco triunfal há um poial onde assentam as imagens de 
Nossa Senhora de Fátima (lado da Epístola) e de Nossa Senhora do Rosário (lado do 
Evangelho). Esta última é uma imagem de roca.  

A capela-mor tem uma pequena janela voltada a sul, tecto semelhante ao da nave e 
pavimento revestido com blocos graníticos. O altar-mor é em madeira. Possui duas 
colunas a fechar o espaço central sobre o qual estão quatro cabeças. Do lado da 
Epístola temos as imagens do Espírito Santo e de São Pedro, do lado do Evangelho 
temos o Sagrado Coração de Jesus e São Sebastião. Ao centro está a Nossa Senhora 
da Consolação.  

Esta capela é actualmente usada como capela de velaturas. Por isso, a sacristia foi 
recentemente transformada em casa de banho, contra a vontade de alguns fiéis. 

Imagem 

É uma imagem de tez escura, fácies de velho, barba e bigode cinzentos, tiara vermelha 
e dourada sem cruz no topo (foto 48). O pluvial é vermelho com debrum a castanho 
dourado. O cíngulo está bem visível. A alva é branca amarelada. Não tem estola. Na 
mão direita tem os dedos médio e indicador partidos. Na mão esquerda estão partidos 
os dedos mínimo e indicador. Os sapatos têm tonalidades de verde e vermelho. 

A imagem está bem sentada, sobre uma almofada, com os braços apoiados no 
cadeirão. O espaldar do cadeirão simula uma cobertura de couro. 

A imagem não tem pomba nem cruz. É provável que as tenha perdido aquando acidente 
da capela. 

A imagem é limpa com aguardente ou com água benta. Não participa em procissões. 

Estandarte 

A bandeira do Espírito Santo é vermelha debruada a amarelo. É uma bandeira moderna. 
Tem numa das faces uma pomba pintada. No topo da haste leva uma pomba. A 
bandeira antiga era em tecido adamascado e os motivos apresentavam-se bordados. 
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Devoção 

Referiram-nos ter ainda muitos devotos que lhe oferecem fitas vermelhas e dinheiro. 
“Aos santos que as pessoas deitam mais dinheiro é à Senhora da Consolação e ao 
Espírito Santo.” 

A imagem é preferencialmente denominada de Espírito Santo e mais raramente de Pai 
Eterno. 

Festa 

A festa do Divino Espírito Santo é em Setembro. “Que é por causa de cá estar mais 
gente, mais emigrantes.” 

Não há dia certo para a sua realização; depende da disponibilidade do padre. É 
organizada por cinco mordomas da capela da Nossa Senhora da Consolação. Consta 
de missa e procissão.  

Não se realizou em 1994 por desavenças com o padre. Questões de ordem financeira 
estiveram na origem do conflito. 

Angariação de meios 

Por vezes faz-se um pequeno ramo. 

Outras festas da comunidade 

Festa da Nossa Senhora da Consolação e festa da Nossa Senhora de Fátima. 

A festa da Nossa Senhora da Consolação inclui bodo. “A nossa Senhora da Consolação 
de Salvaterra é mais bonita que a nossa. Eles roubaram a Monfortinho aquela imagem. 
Mas esta imagem, por eles fazerem vigarice, tem mais poder. As pessoas pegam-se a 
esta imagem e têm muita fé com ela. Nossa Senhora ouve as pessoas. A Nossa 
Senhora pode pedir a Nosso Senhor e Nosso Senhor ouvi-la. De maneira que é uma fé, 
uma fé com a Senhora da Consolação que nem calcula. É que dantes o bodo era feito 
aqui os dois juntos [de Salvaterra e Monfortinho]. Um dia era o de Salvaterra outro dia 
era o de cá. Depois um dia eles apanharam as pessoas todas coisa... vieram e 
roubaram a santinha por uma janela da sacristia.” 

A festa da Nossa Senhora da Consolação realiza-se anualmente para cumprimento de 
uma promessa feita por ocasião de “uma grande invasão de gafanhotos.” Tem lugar 
numa quinta-feira, dez dias depois da Páscoa. Nesse dia faz-se uma procissão com a 
Senhora da Consolação da sua capela para a igreja matriz. Esta procissão é aberta  

            Foto 48. Imagem do Espírito Santo de Monfortinho. 
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pelas lanternas e cruz. A seguir vai o guião e depois a imagem. Na igreja matriz é dita 
missa. No final da missa inicia-se uma nova procissão que passa pela porta da capela 
da Senhora da Consolação. Esta procissão é também aberta pela bandeira do Espírito 
Santo. Quando da passagem são integrados na procissão o São Pedro, o Sagrado 
Coração de Jesus, o “Martle” Santo Bendito (São Sebastião) e a Nossa Senhora do 
Rosário. A ordem sequencial é a referida. A Senhora da Consolação é a última imagem 
e já vinha na procissão. Daqui a procissão segue para a Cruz, local do bodo. 

Na Cruz têm aprontada uma mesa com uma mostra das dádivas para o bodo (vinho, 
pão, um chouriço e ensopado). Chega a procissão, o padre e a Senhora da Consolação 
ficam em frente desta mesa. O padre faz depois um sermão, acerca da festa da Nossa 
Senhora da Consolação, findo o qual benze as iguarias que estão sobre a mesa. 

Como se disse a Nossa Senhora está em frente da mesa. Atrás dela, um pouco mais 
acima, estão todas as outras imagens ao lado umas das outras. Em frente estão panelas 
de ferro a cozer a carne. 

Jorge MESQUITA (1984:60-63) faz uma minuciosa descrição desta festa. 

A festa da Nossa Senhora de Fátima realizou-se em 1994 por volta do dia 25 de 
Setembro. 

“Aqui em Monfortinho as festas de domingo passaram para sábado. Domingo está o 
padre muito ocupado.” 

Recintos religiosos 

Igreja matriz. 

Bibliografia 

DIAS, 1948:133-134. 

2.13. Monsanto (Idanha-a-Nova) 

Breve historial 

A capela do Espírito Santo é datada do século XVI ou XVII. 

Capela 

“... (A povoação), na meia encosta leste, organiza-se em declive como um espaço igual 
em que, num dos vértices, se situa a torre sineira, o Relógio, afastado da Matriz, e nos 

outros dois as capelas do Espírito Santo e de Santo António, encostadas intramuros, à 
direita (de quem entra) das duas portas, os arcos da Vila...” (BUESCU, 1984:17). 

A capela do Espírito Santo está implantada no extremo nordeste da povoação junto de 
uma das portas da muralha. Visto de fora é um monumento construído com blocos 
paralelepipédicos de granito. Tem duas portas para o exterior. A porta principal está 
voltada a poente e a secundária a sul. Sobre a porta principal há uma pequena sineta. 

A limpeza da capela é feita, actualmente, pela “vizinha do Espírito Santo, que tem a 
chave.” O conselho económico e social é o responsável pelas despesas da capela do 
Espírito Santo. 

Imagem 

A imagem do Espírito Santo está na sua capela. É uma imagem em pedra, muito 
pesada. Por isso, já lhe abriram no dorso uma cavidade55, para facilitar o transporte.  

Actualmente a imagem encontra-se sobre o andor que por sua vez está sobre o altar. O 
peso da imagem não permite que se ande a colocá-la e a retirá-la do altar. Sai em 
procissão, com a coroa, no dia de Pentecostes. 

A imagem é limpa, pelo sacristão, com aguardente. Não é grande a preocupação de 
usar uma flor, ou uma cor, específica para enfeitar o andor ou a imagem, nem no dia do 
Espírito Santo. 

Estandarte 

A bandeira e as restantes insígnias estão na igreja matriz. Quando se realizam jantares 
ocasionais as insígnias saem durante o dia para o exercício das suas funções no ritual. 

A bandeira do Espírito Santo é de estilo moderno. “A velha levou caminho.” Numa das 
faces tem uma pomba e na outra línguas de fogo. É uma bandeira de cetim (?). 

Não existe o hábito de oferecer fitas à bandeira do Espírito Santo. Actualmente a 
bandeira sai em todas as procissões. 

Existem duas coroas do Espírito Santo, uma nova e outra velha. A coroa velha é de 
prata e a nova é possível que seja de outro material. A coroa velha era utilizada pelos 
festeiros do Espírito Santo. No dia da festa (domingo de Pentecostes) durante a 
procissão, a imagem levava a coroa velha enquanto os mordomos transportavam a 
coroa nova numa bandeja. Durante a folia a coroa andava sobre a bandeja. 

                                                      
55 O mesmo sucedeu à imagem da Senhora do Castelo em Vila Velha de Ródão. 



FESTA DO ESPÍRITO SANTO NO LADOEIRO E NO SUL DA BEIRA INTERIOR 
Francisco José Ribeiro Henriques 

 AÇAFA On Line, nº 12 (2017-2018)           Associação de Estudos do Alto Tejo           www.altotejo.org 380 

Em cada um dos domingos o almoço era oferecido pelo portador da coroa. O porta-
bandeira tinha dado o almoço no domingo anterior. 

Devoção 

Ocasionalmente, as pessoas oferecem uma garrafa de azeite para a lamparina do 
Espírito Santo ou uma vela. Este tipo de ofertas é, geralmente, fruto de promessa como 
a maioria dos jantares. A doença é a principal situação que leva o indivíduo ou os 
familiares a recorrerem ao Espírito Santo. 

É denominado preferencialmente por Divino Espírito Santo e raramente por Eterno. 

Festa 

A missa da manhã do domingo de Pentecostes realiza-se na capela do Espírito Santo. 
No fim da missa inicia-se a procissão da imagem em direcção à igreja matriz. Neste dia 
o sacristão arma quatro bandeiras que seguem na procissão pela seguinte ordem: a 
primeira é de São Salvador, a seguir a de Nossa Senhora da Azenha, depois a da 
Sagrada Família e por último a do Espírito Santo. A coroa do Espírito Santo vai à frente 
da sua bandeira e a imagem, a única que participa, vai logo atrás. 

No final da “missa da uma”, na Matriz, a imagem regressa à sua capela em procissão. O 
sentido desta procissão é contrário ao dos ponteiros do relógio. Actualmente o ritual 
festivo resume-se ao que ficou descrito. 

No passado, quando havia mordomos, eram eles que levavam a imagem do Espírito 
Santo na procissão e os restantes festeiros seguiam imediatamente atrás do andor. 
Actualmente é transportado pelas pessoas que o sacristão convida. Quem leva o andor 
vestia opa vermelha. Os outros homens vão em amontoado à frente da procissão e as 
mulheres seguem em duas filas. O padre não leva pálio. 

Toda a orgânica festiva exposta por Jaime Lopes Dias e Maria Leonor Carvalhão 
Buescu deixou de existir. Já não há mordomos do Espírito Santo. Nem se realizam 
jantares. 

“Os mordomos são sempre os mesmos e apenas substituídos por morte ou acrescidos 
das pessoas que, tendo tido grande mercê ou graça do divino Espírito Santo, pedem a 
sua admissão. 

Todos os anos deitam sortes sobre qual o domingo em que cada um deverá dar o seu 
jantar. 

 

 
              Foto 49. A pedra de honra de Monsanto. 



FESTA DO ESPÍRITO SANTO NO LADOEIRO E NO SUL DA BEIRA INTERIOR 
Francisco José Ribeiro Henriques 

 AÇAFA On Line, nº 12 (2017-2018)           Associação de Estudos do Alto Tejo           www.altotejo.org 381 

Em todos esses domingos, como se disse, da Ressurreição ao Pentecostes, vão, todos, 
com suas opas vermelhas, à capela do Espírito Santo fazer as suas orações, dirigindo-
se depois, com a coroa e a bandeira, a casa do confrade que dá o jantar. Este segue no 
meio do grupo e leva, numa salva, a coroa engrinaldada e ornamentada com cordões, 
brincos e outros objectos de ouro. 

Findo o jantar, toda a confraria acompanha a coroa, a cantar até à casa do festeiro que 
deverá dar o banquete no domingo imediato e coloca-a ali em lugar de honra, na melhor 
sala da casa, num presépio ou pequeno altar improvisado, com um céu (doce) feito de 
lençóis e colchas de seda. 

Antigamente havia, e ainda hoje há nalgumas casas uma pedra própria para receber a 
coroa, a pedra de honra, que tive ocasião de ver” (DIAS, 1948: 130-131). 

“Os jantares do Espírito Santo - O Espírito Santo, venerado numa pequena capela 
românica junto de uma das portas da Vila é objecto da mais constante devoção do povo. 
A capela, onde raramente se faz o culto, está, no entanto, permanentemente iluminada 
por promessas dos devotos, em agradecimento de favores obtidos. Para alcançar essas 
graças, persiste o costume, em plena vitalidade, da promessa dum jantar do Espírito 
Santo. Em muitas casas existe, mesmo, uma espécie de altar de pedra, na sala, 
expressamente para aí ser colocada a coroa e as insígnias do Espírito Santo, por 
ocasião do jantar. Os jantares do Espírito Santo caracterizam-se por uma grande 
demora, o que se tornou proverbial para designar qualquer refeição ou acto demasiado 
prolongado. 

Os jantares começam no domingo de Páscoa e terminam no Domingo do Espírito Santo. 
No ano anterior são nomeados os mordomos do ano seguinte. Esta nomeação 
representa o cumprimento da promessa. 

A Bandeira do Espírito Santo, vermelha, e uma coroa de prata, enfeitada com cordões 
de ouro, fitas de seda e flores, é conduzida pelo mordomo que dá o jantar no domingo 
de Páscoa. Esta condução faz-se em procissão da casa do mordomo até à Capela do 
Espírito Santo, onde se canta o Bendito e Louvado e dali seguem para a igreja para 
assistirem à missa, cantando sempre durante o percurso, ficando ali depositadas as 
insígnias (coroa e bandeira) até tocar o sino (toque à bandeira) sinal para os mordomos 
irem para o jantar, levando as insígnias. 

Notemos que a capela, situada intramuros, junto da porta ocidental da Vila, de pura 
traça românica, possui ainda uma imagem de granito, representando a Trindade, com a  

figura do Pai, sustentando o Filho, na figura de uma criança, e encimado pela pomba. 
Trata-se de um exemplo de uma forma rara da estatuária religiosa. 

Estas refeições são iguais, na ementa, às das bodas dos casamentos, mas canta-se, de 
pé, o Bendito, e reza-se um padre-nosso antes de se iniciar a refeição e no intervalo de 
cada iguaria. 

Os mordomos deitam bilhetes (sorteiam) para fixarem o dia que lhe pertence dar o 
jantar. 

A coroa fica depositada toda a semana em casa do mordomo que dá o jantar no 
domingo seguinte, para o que é levada, em procissão, cantando sempre pelas ruas o 
Bendito; à porta daquele, antes de entrar e depositar as insígnias, canta-se cinco vezes 
o mesmo cântico. 

A coroa e a bandeira estão guardadas numa arca durante a semana, sendo só armadas 
e enfeitadas no domingo seguinte. 

O altar ou trono, feito na casa que dá o jantar, é armado pelo sacristão, convidado 
obrigatório. 

O último prato que se serve é uma terrina, ou alguidar, muito bem tapado, cheio de 
flores à maneira de surpresa. Ao ser descoberto, cada um dos convivas tira uma flor, 
com que anda enfeitado todo o dia. No domingo do Espírito Santo, há uma festa, com 
fogo-de-artifício e música, paga pelos mordomos. 

As insígnias são confiadas todo o ano ao mordomo a quem caberá dar o jantar no ano 
seguinte” (BUESCU, 1984: 60-61). 

De tudo isto resta a missa na capela do Espírito Santo e a procissão. 

Hoje em dia quando alguém, no cumprimento de uma promessa, quer dar um jantar do 
Espírito Santo, e o último foi há três anos, tenta-se proceder à montagem de todo um 
ritual já desaparecido. O sacristão é a pessoa ideal para o remontar, porque no passado 
era um “convidado obrigatório” de todos os jantares. 

Como as duas transcrições anteriores não cobrem todo o ritual festivo, tentaremos 
completá-lo seguidamente. 

Após o almoço56, tomado em casa do festeiro que serviu o domingo anterior57, os 
festeiros dirigiam-se, sempre cantando o Bendito e Louvado, para a capela do Espírito 

                                                      
56 Equivale actualmente ao pequeno-almoço. 
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Santo. Chegados à porta da capela paravam e cantavam três vezes o Bendito Louvado 
e uma vez o Glória. Entravam e punham a coroa na cabeça do Divino Espírito Santo. 
Continuavam a cantar. Entretinham-se um pouco e saíam até ao pequeno adro da 
capela. Passado um bocado entravam novamente no recinto, cantavam o mesmo 
cântico e retiravam a coroa à imagem do Espírito Santo. Voltavam a colocar a coroa na 
bandeja, utilizada no seu transporte, e dirigiam-se para a igreja matriz. A coroa era 
transportada pelo festeiro que servia nesse domingo ou, na actualidade, pelo indivíduo 
que fez promessa. A coroa e todas as outras insígnias podiam ser tocadas com as 
mãos. Durante os cânticos não havia acompanhamento de instrumentos musicais. 
Vestiam opas vermelhas apenas os festeiros que levavam a bandeira, a coroa e os que 
transportavam os copos das velas (lanternas). 

Da capela do Espírito Santo íam para a igreja matriz onde depositavam as insígnias no 
altar da Nossa Senhora do Rosário58. Os cânticos continuavam durante todo o percurso 
e mesmo dentro da igreja. Assistiam à missa de domingo. Finda a missa dirigiam-se, 
com todas as insígnias, para casa do festeiro que servia o jantar. 

Os jantares decorriam do domingo da Ressurreição até ao domingo de Pentecostes. 
Sendo numerosos os mordomos, os jantares podiam estender-se até ao dia do Corpo de 
Deus. Nestas situações servia-se também na quinta-feira de Ascensão. 

Chegados à porta do festeiro que dava o jantar cantavam três vezes o Bendito e 
Louvado e outras três vezes o Glória. Findo o cântico o homem da coroa elevava os 
braços e a coroa acima da cabeça. O homem da bandeira inclinava a bandeira para que 
esta fizesse uma vénia de cumprimento aos da casa. Entravam. Colocavam a coroa 
sobre o altar (pedra da honra)59 e a bandeira aberta a seu lado. O altar e a área da 
parede envolvente tinham sido previamente embelezados, pelo sacristão, com lençóis, 
flores e colchas de seda. 

Os mordomos comiam todos juntos, uns de um lado outros do outro, na cabeceira de 
uma mesa onde também se sentavam os familiares, alguns amigos do festeiro que 
oferecia o jantar, o padre e o sacristão. 

Quando os participantes já estavam sentados, antes do início da refeição, o sacristão 
levantava-se. Pedia que todos os intervenientes o seguissem e rezassem um Pai-Nosso 

                                                                                                                                              
57 No domingo de Páscoa e no domingo seguinte é o juiz que dá o almoço. 
58 Altar secundário implantado na nave, do lado do Evangelho. 
59 A pedra da honra, ou altar como lhe chamam, é uma peanha em granito que parte da estrutura da 
própria casa sendo montada no momento da sua construção. 

e uma Avé-Maria. Finda a oração era colocado o primeiro prato sobre a mesa. Ninguém 
se servia e, com todas as pessoas de pé, cantava-se o Bendito e Louvado. Enquanto 
cantavam viravam-se todos e olhavam para a coroa. No fim uns pegavam na travessa e 
outros em copos de vinho e diziam: “graças ao Divino Espírito Santo.” 

No intervalo de cada prato os intervenientes no jantar levantavam-se e cantavam o 
Bendito e Louvado. 

Era a seguinte a ementa do jantar. 

Primeiro prato (sopa seca): juntam-se couves à água de cozer a carne, que será servida 
num dos pratos seguintes. Depois de cozidas vertem-se (a água e as couves) para 
travessas contendo fatias de pão. Da travessa escoa-se a água excedente e o prato 
está pronto a servir. Não era usada carne de porco “mas eu sei que deitavam um pouco 
de toucinho na panela da sopa. Mas o toucinho não aparecia na mesa era para dar 
tempero à couve e punha a couve mais macia”, acrescenta o informante. 

Segundo prato: era servido o sangue do animal preparado, para o efeito, com fressura e 
brulhões. Os brulhões são um alimento com aspecto semelhante aos maranhos. São 
feitos a partir de pedaços do estômago do animal morto onde se colocam pequenos 
pedaços de tripa e pontas de carne que noutras condições seriam desprezadas. Não 
levam arroz como os maranhos. Os animais mortos eram ovinos ou caprinos. 

Terceiro prato: carne cozida de ovino ou caprino, sem qualquer outro acompanhamento 
(sem batatas, arroz ou massa). Este prato é servido numa travessa da qual cada pessoa 
se serve à vontade. 

Quarto prato: ensopado de borrego ou cabrito. 

Sobremesa: queijo e azeitonas. Havia sempre vinho com fartura. 

Quinto prato: uma travessa tapada com uma outra. Os comensais não sabem o que 
contem. Dentro desta travessa estão flores (rosas, cravos) ou raminhos de flores. Cada 
elemento tira uma unidade e mete-a na lapela do casaco. Este raminho de flores não é 
utilizado para identificação do indivíduo nem lhe são atribuídos atributos terapêuticos ou 
profilácticos. Não havia multa para quem perdesse o raminho. 

Entre o quarto e o quinto prato já não se canta. 

No tempo em que havia mordomos, participavam cerca de cento e vinte pessoas em 
cada jantar. Era uma refeição que ficava muito cara a quem a realizava. Havia famílias 
que, depois do cumprimento dessa promessa, ficavam em situação difícil do ponto de 
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vista financeiro, ainda que a maior parte das pessoas tivesse ovelhas ou cabras que 
guardavam para matar neste dia. Os de menos posses geralmente convidavam menos 
gente; os festeiros e alguns familiares mais chegados. Os mais abastados convidavam 
família e amigos. Era uma grande sala cheia de pessoas. 

O sacristão avisava: “nada de bebedeiras. Vocês têm de estar com respeito. Então na 
frente do Espírito Santo. Quando abalarem daqui não há problema. Mas aqui não vamos 
fazer espectáculos ridículos. Estamos na frente de Deus.” 

Havia uma multa, em dinheiro, para quem se embebedava, “mas no meu tempo nunca 
sucedeu porque eu repreendia-os logo no princípio.” Os jantares terminavam no dia de 
Pentecostes mas, havendo muitos mordomos, podiam ir até ao Corpo de Deus. Era 
costume servir quinta-feira da Ascensão. 

Quem servia à mesa eram mulheres da família do festeiro. A loiça utilizada era do 
próprio, excepto nos últimos jantares dispersos que foram servidos no forno60, nos quais 
todo o material pertencia à câmara municipal de Idanha-a-Nova. 

Nem no tempo dos mordomos, nem nos jantares dispersos da actualidade, há baile ou 
arraial. 

No passado, no dia de Pentecostes, o sacerdote de Monsanto mandava vir um outro 
padre para fazer a pregação. No sábado de Pentecostes à noite havia, por vezes, uma 
pequena prática. O festeiro que servia pagava ao padre a missa respectiva. 

Angariação de meios 

No dia da missa, que se realiza na capela, tem lugar um peditório mas o seu produto “é 
coisa insignificante” e reverte para a Igreja. Não há ramo. 

Perpetuação 

Em Monsanto era-se festeiro por promessa. Quando o candidato a festeiro decidia servir 
falava com o padre e este mandava-o contactar com os restantes festeiros. Havia 
festeiros que serviam todos os anos porque “tinham prometido servir até que 
pudessem.” A nomeação era feita pelo padre na missa de domingo de Pentecostes. 
Depois de nomeados os festeiros reuniam-se para conhecer a ordem de servir utilizando 

                                                      
60 O “forno” é um salão recuperado de um antigo forno comunitário. É propriedade da câmara municipal de 
Idanha-a-Nova sendo gerido pela junta de freguesia local. Este espaço está equipado com todo o material 
necessário para qualquer tipo de festa. 

o método descrito nos textos de Jaime Lopes DIAS (1948: 130131) e de Maria Leonor 
BUESCU (1984:60-61). 

O estado civil dos festeiros não era importante. Podiam ser casados ou solteiros. Mas 
teriam de ser sempre do sexo masculino. Nenhum dos festeiros tomava nome especial, 
embora houvesse sempre um mais activo que contactava o padre e tratava de diversos 
assuntos ligados à festa. Como havia festeiros que vinham dos anos anteriores não 
havia lugar à transmissão das insígnias. No final do último jantar levavam-se as 
insígnias a casa do mordomo que viesse a servir o almoço no dia de Páscoa seguinte. 

Outras festas da comunidade 

Festas de cariz unicamente religioso: em Agosto tinha lugar a festa do Sagrado Coração 
de Jesus (era a festa da primeira comunhão das crianças; deixou de realizar-se porque 
deixou de haver crianças); em Outubro é a festa de Santo António, o santo que se 
recorre pelos animais doentes. 

Festas com arraial: festa de São João (realiza-se no domingo mais próximo do dia de 
São João); festa de São Pedro de Ver-a-Corça (realiza-se uma semana após a anterior); 
festa do Mártir São Sebastião (realiza-se no primeiro domingo de Setembro) e festa da 
Senhora da Azenha (realiza-se no segundo domingo de Setembro). 

A bandeira do Espírito Santo não participa na festa da Senhora da Azenha. A imagem 
sai da Matriz, em procissão, para a sua capela que dista seis ou sete quilómetros. Há 
pessoas que acompanham a pé a imagem. 

“Foi uma festa de grande nomeada em toda aquela região. Há pessoas que se recordam 
de que juntava mais romeiros que a Senhora do Almortão. Ali vinham também grande 
número de espanhóis, no tempo da sua “guerra civil.” 

As grandes romarias que então mobilizavam as populações da zona eram as Senhoras 
da Azenha, Almortão e Granja - triângulo tendo por centro Idanha-a-Velha” 
(RECONQUISTA, 1986). 

“A uns quilómetros de Penha Garcia, fica a humilde e simples ermida da Nossa Senhora 
da Azenha, em pleno azinhal. Romaria de séculos passados, cheia de tradições e 
lendas: “a Virgem Maria salvou as crianças de serem engolidas por duas serpentes, 
visto adormecerem no tronco de uma azinheira, enquanto guardavam o seu gado.” 
Ainda hoje lá se encontram pintadas as duas serpentes, na parte superior do altar de 
Nossa Senhora da Azenha, na sua capelinha” (RECONQUISTA, 1994). 
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Outros recintos religiosos 

Capela de São Miguel do Castelo (primitiva igreja matriz), capela de São Salvador 
(actual igreja matriz), igreja da Misericórdia, capela de Santo António, capela da 
Senhora de ao Pé da Cruz, capela de São Sebastião, capela da Nossa Senhora de 
Fátima, capela Nossa Senhora da Azenha, capela de Santa Maria (dentro do castelo), 
capela de São João, capela de São Domingos, capela de São Lázaro, capela de São 
José, capela da Senhora do Socorro, capela de São Marcos, capela de São Lourenço e 
capela de São Pedro de Ver-a-Corça. Estes templos situam-se em Monsanto e nos seus 
arredores. 

Observações 

Na quinta-feira da Ascensão era costume as crianças apanharem passarinhos juvenis 
nos ninhos para os deitar a voar, na igreja, no final da missa desse dia. Neste mesmo 
dia distribuíam cabazes com pétalas de flores pelo corredor central da nave da igreja. O 
padre descia do altar, avançava pelo corredor e lançava punhados de flores sobre as 
pessoas. Este acto é conhecido por Hora. 

Não é hábito oferecerem ex-votos em cera ao Divino Espírito Santo. É frequente fazer 
este tipo de oferta à Nossa Senhora das Dores. 

Informantes 

Florinda Iria, 69 anos, residente em Monsanto há 25 anos, José Henriques de Almeida, 
76 anos, sacristão 1 (Monsanto), José Manuel Soalheiro Dionísio, 57 anos (Monsanto) e 
Maria Manuela Pires Amador (Monsanto). 
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2.14. Oledo (Idanha-a-Nova) 

Breve historial 

Durante alguns anos a capela do Espírito Santo foi utilizada como escola primária. Com 
a construção de edifício apropriado a capela foi abandonada e ficou em ruínas. Foi 
recentemente restaurada e inaugurada em Junho de 1992. 

Capela 

A capela do Espírito Santo está implantada no extremo nor-nordeste da povoação. 
Antes da abertura de novas vias situava-se junto do caminho que conduzia a São Miguel 
de Acha. Junto da capela existe um chafariz, em granito, que recebia água de um 
nascente situado cerca de 300 metros a oeste da capela, denominado fonte de São 
Pedro. 

A capela é constituída por dois recintos: a nave e a capela-mor. 

A nave tem a porta virada a poente. Tem em cada uma das paredes, norte e sul, uma 
grande janela pouco comum em capelas pequenas como esta. É possível que estas 
janelas tenham sido rasgadas quando o recinto foi utilizado como escola. O pavimento 
está revestido com tijoleira e o tecto com placa de cimento. A nave está parcialmente 
ocupada com bancos de genuflexórios. 

Um arco triunfal em granito, com impostas, divide a nave da capela-mor. Da capela-mor 
destaca-se o altar moderno e o nicho que contém a imagem do Espírito Santo. Do nicho, 
em granito, sobressaem duas pseudo-colunas que suportam um pórtico. Em cada uma 
das extremidades deste pórtico há uma pomba, em alto relevo, e no centro uma cruz. 

Para além do Espírito Santo não há outra imagem religiosa. 

Na actualidade a capela só é usada no domingo de Pentecostes. Está previsto que o 
templo seja usado uma vez por mês “mas nós temos dificuldade com padre que tem 
quatro freguesias.” 

A limpeza da capela é feita duas vezes por ano, antes e depois da festividade. É uma 
das funções dos festeiros. “A capela tem pouco movimento, por enquanto. Lá há uma 
vez ou outra que uma pessoa me pede a chave para cumprir uma promessa.” 

Imagem 

A imagem do Espírito Santo, presente nesta capela, foi comprada pouco antes de Junho 
de 1992. Sobre a tiara dourada e branca poisa uma pomba, de asas abertas. A pomba é 
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de cor branca com patas e bico cor de laranja. O Pai apresenta tez clara, cabelos, barba 
e bigode cinzentos. O pluvial é vermelho debruado e decorado a dourado. A alva é 
branca decorada e debruada a dourado. A estola vermelha e dourada está cruzada 
sobre o peito. O cíngulo é dourado e vermelho. Os sapatos têm cor castanho-
avermelhada. O cadeirão tem os braços demasiado altos para a figura. O Pai segura a 
cruz onde o Filho está crucificado. 

Há notícia de uma imagem antiga, em pedra, que desapareceu aquando do incêndio da 
igreja matriz em 1963. 

Estandarte 

A bandeira foi oferecida, recentemente, por uma devota. É vermelha e tem letras 
douradas dizendo Oferta ao Divino Espírito Santo. Há quem ofereça fitas de seda que 
são fixas na bandeira. A bandeira é leve e de tamanho médio. Está guardada na igreja. 

Devoção 

É uma imagem com poucos devotos. Também é designada por Oráculo Divino Espírito 
Santo. “O Divino Espírito Santo dá inteligência. Os meus pais diziam-me para rezar três 
Avés-Marias ao Espírito Santo para nos abrir a inteligência e a memória.” 

A esta imagem costumam oferecer dinheiro e fitas para a bandeira. 

Festa 

A festa do Espírito Santo realiza-se no sábado e no domingo de Pentecostes. É 
constituída por missa, procissão e um pequeno arraial. Sábado à tarde realiza-se um 
pequeno ramo que continua no domingo. 

A procissão realiza-se na tarde de domingo. O seu sentido é contrário ao dos ponteiros 
de um relógio. A procissão é aberta pelo crucifixo ladeado pelas lanternas. A imagem do 
Espírito Santo não participa. Apenas a bandeira está presente. Na procissão a bandeira 
é transportada por um dos festeiros. Os outros dois vão com uma vela acesa, um de 
cada lado da bandeira. Não se chegam a formar filas. Os homens costumam ir à frente e 
as mulheres atrás. 

Para o arraial “contrata-se uma aparelhagem e há dois ou três foguetes.” O arraial 
começa sábado. Provém da comissão o dinheiro para pagar a aparelhagem e os 
foguetes. 

O padre não se faz pagar pelos seus serviços. 

É uma festa em pequena escala. 

Angariação de meios 

O “ramozito”, como o informante o designou, é um dos meios utilizados na obtenção de 
fundos. 

As dádivas em dinheiro são de pouca monta. 

Perpetuação 

Os festeitos de um ano (três pessoas) escolhem os festeiros do ano seguinte. Os nomes 
são nomeados pelo padre no fim da missa de Pentecostes. Até esta altura constituem 
segredo. “Até se costuma dizer: ah tu não pagaste então para o ano faze-la tu.” As 
mulheres podem ser nomeadas festeiras. 

Se algum festeiro se recusar a festa é feita por dois elementos. 

Outras festas da comunidade 

Festa da Senhora do Almortão, festa de Santo António, festa de São Pedro e festa da 
Nossa Senhora do Rosário. 

Antes do incêndio na igreja era costume levar o pendão do Espírito Santo à festa da 
Senhora do Almortão. Agora não participa. Na altura ía-se de burro, a pé ou de carroça. 
Enfeitavam-se os burros. Marcava-se uma hora para a concentração no recinto da festa, 
depois “vestia-se a bandeira” e o povo de Oledo seguia atrás dela até à capela. “Custa 
ver, agora, ir a de Idanha-a-Nova e de Alcafozes61 e a nossa não ir.” 

A festa de Santo António realizava-se no dia de Santo António. Agora realiza-se no 
primeiro domingo de Agosto. Houve alteração da data por causa das férias dos 
emigrantes. Esta festa é feita por nove pessoas: três residentes em Oledo, três 
residentes em Lisboa e os três restantes em França. 

A festa de São Pedro é a festa do padroeiro. Actualmente, além da parte religiosa, 
realiza-se apenas uma tourada. “Como a terra é pequena deixou-se de fazer a festa de 
São Pedro para só se fazer a de Santo António quando cá estão os emigrantes.” 

No passado “não podia haver festa de São Pedro sem haver tourada. Os touros vinham 
da casa do marquês da Graciosa e da casa do senhor Trigueiros Aragão. No primeiro 
dia vinham da casa do senhor marquês, porque o gado era mais forte. No segundo dia, 

                                                      
61 De Alcafozes participa a Senhora do Loreto. 
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que o pessoal andava mais coiso, vinha da casa Trigueiros. Não se pagava pelos 
touros. Dava-se apenas de comer aos homens que vinham com o gado. Na véspera 
partiam daqui quatro ou cinco homens, com um saco de pão com chouriços e iam ajudar 
a buscar o gado. Agora paga-se cinquenta ou sessenta contos pelo aluguer dos touros 
que vêm de Flor de Rosa. A tourada é na rua. Por isso fecham as ruas que vão ter em 
frente da igreja.” 

A festa de Nossa Senhora do Rosário realiza-se no último domingo de Maio. É 
automaticamente festeira desta festa a filha mais velha de cada casal. Para esta festa 

realiza-se um ramo no dia 15 de Agosto62. No passado, ofereciam pães leves e 
chouriços. Agora dão dinheiro. 

Outros recintos religiosos 

Igreja matriz e capela de São Sebastião (destruída). 

Observações 

Existe uma rua do Espírito Santo. 

Informante 

António Borrego Raposo, 58 anos, sacristão de Oledo (Oledo). 

2.15. Penha Garcia (Idanha-a-Nova) 

Breve historial 

“Dizem que o Espírito Santo foi roubado pelos monfortinheiros.” Actualmente a capela 
do Espírito Santo é usada como capela de velaturas. 

Capela 

A capela do Espírito Santo situa-se no interior do perímetro urbano. Na época da sua 
construção é provável que se localizasse junto à entrada da povoação, no exterior da 
muralha. Foi objecto de obras para alargamento das ruas. 

É um templo muito pequeno, constituído por dois espaços: nave e capela-mor. 

A nave tem porta virada a poente, tecto pintado de azul e barra da mesma cor junto do 
pavimento que é de pimento. Entre a nave e a capela-mor há um arco triunfal, ogival e 

                                                      
62 Esta data coincide com a maior afluência de pessoas à aldeia. 

com impostas, em granito pintado. O granito do arco tem profundamente lavrado um 
jogo do moinho63. A barra azul das paredes sobe e contorna o arco triunfal. 

Sobre peanhas estão expostas na nave as imagens de São Lourenço, de Santo António 
e de Nossa Senhora do Rosário. 

Da capela-mor sobressai uma pequena janela rasgada na parede sul e o altar muito 
simples em madeira. No altar estão expostas as imagens de Nosso Senhor dos Passos 
(nicho central), de São Sebastião e uma pequena imagem do Sagrado Coração de 
Jesus. 

Imagem 

Não há imagem. No seu lugar está o Senhor dos Passos. Por esse motivo está-se a 
perder a anterior designação de Espírito Santo a favor da nova imagem (capela do 
Senhor dos Passos). 

Outras festas da comunidade 

Festa de Nossa da Conceição e festa de Nossa Senhora da Azenha. 

A festa da Nossa Senhora da Conceição realiza-se no domingo mais próximo de 15 de 
Agosto. É a festa da padroeira. Há arraial com música de conjunto, foguetes, quermesse 
e ranchos folclóricos. 

A festa da Nossa Senhora da Azenha é uma romaria que se realiza no segundo 
Domingo de Setembro. Penha Garcia divide com Monsanto a organização da festa ( ver 
2.13). 

Outros recintos religiosos 

Igreja matriz, capela de São Sebastião (destruída) e capela de São Lourenço 
(destruída). 

Observações 

Existe uma travessa do Espírito Santo. 

Informantes 

Júlio, sacristão de Penha Garcia e Maria Luisa Morais, 69 anos (Penha Garcia) 

                                                      
63 Existe uma gravação idêntica sobre afloramento granítico no interior do castelo de Idanha-a-Nova e 
num bloco do chão da capela de São Miguel, em Monsanto (HENRIQUES, 1982). 
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2.16. Proença-a-Nova 

Breve historial 

CATHARINO (1933:122) diz o seguinte acerca do Espírito Santo de Proença-a-Nova: 

“Antiga capela, situada na parte nascente do largo 5 de Outubro (a grande festa dos 
proensences é feita ao Divino Espírito Santo, no Verão em dia não fixo). 

Sem rendimento próprio, a festa é feita com o produto dos taboleiros e fogaças que as 
devotas capricham em ofertar e que são vendidas em leilão no dia da festa.” 

“Isto desapareceu tudo. Já não se faz nada disto. Há trinta e sete anos quando cá 
cheguei e tomei conta da freguesia já nada existia. Lembro-me de alguma coisa porque 
nasci cá. Era uma festa tipo popular onde apareciam adufes, cantavam e dançavam, 
tudo admissível é claro”, diz-nos o padre Alfredo. 

Capela 

Mantem-se o enquadramento atrás mencionado. A nordeste da capela, a poucas 
centenas de metros, passa um ribeiro e existe uma fonte denominada fonte das Três 
Bicas. 

A capela do Espírito Santo, provavelmente um dos mais antigos templos de Proença-a-
Nova, tem-se mantido aberta ao culto. 

Em 1993-94 recebeu melhoramentos no telhado. Cerca de doze anos antes foram 
recuperadas as paredes “mas eu não queria morrer sem ver o tecto também arranjado e 
tenho sofrido tanto por causa disso...” afirmou-nos a zeladora. 

A capela está electrificada mas não tem contador de luz, para evitar o pagamento da 
respectiva taxa. A luz é oferecida, sempre que necessário, por uma vizinha. 

Imagem 

A actual imagem do Espírito Santo foi comprada pelo padre António Cardoso Sequeira. 
“Andava na altura com obras na igreja e por desconhecimento trocou a imagem antiga 
por uma imagem moderna que lá está”, esclarece o padre Alfredo. 

Informaram-nos posteriormente “que a imagem antiga foi para Portalegre, depois veio 
esta”64. 

A actual imagem do Espírito Santo “saiu apenas uma ou duas vezes na procissão, 
depois partiu-se um pouco e a partir daí deixou de se levar. Além disso é muito pesada”, 
palavras da zeladora da capela. As poucas vezes que saiu em procissão era levada por 
homens que envergavam opas vermelhas. Segundo o padre esta imagem não participa 
nas procissões porque nunca houve esse hábito além de que a constituição dela não o 
permite por ser em terracota. 

A imagem é limpa com “um paninho molhado e depois passa-se com um pouco vinho 
branco.” E esclarece: “já era costume da minha avó”65. 

A imagem do Espírito Santo é ornamentada com flores, de preferência cravos 
vermelhos, ou vermelhos e brancos. Quando não os há podem ser rosas vermelhas e 
brancas. 

Não há bandeira do Espírito Santo. 

Devoção 

Em Proença-a-Nova a designação mais frequente para o Espírito Santo é Divino Santo 
ou Pai Eterno. Designações menos comuns mas também ouvidas pelos informantes são 
O Altíssimo, O Divino, O Misericordioso e O Bendito. 

As pessoas recorrem ao Espírito Santo por uma grande aflição na vida e para terem 
sucesso nos exames escolares. 

 “Há alguns anos atrás havia aqui um padre que era professor no colégio e trazia todos 
os anos os alunos aqui, à capela, para fazerem uma novena ao Espírito Santo para que 
ficassem bem nos exames.” “Vinham pedir ao Espírito Santo que os iluminasse, para 
terem boas notas”, diz a zeladora. 

Segundo o padre Alfredo, habitualmente não se acendem velas ao Espírito Santo. “Nós 
próprios temos defendido a pureza da devoção. Isso de acender velas a um santo não 
custa nada. A vela a acender-se somos nós e a ficar lá algum tempo somos nós. É muito 
fácil acender uma vela e ir-se embora. Isso não custa nada.” 

                                                      
64 Chama-se a atenção para o facto da imagem do Espírito Santo de Monforte da Beira ter ido também 
para o museu do seminário de Portalegre. 
65 Prática idêntica tinham com a imagem de São Sebastião em Sobreira Formosa (HENRIQUES, 1993). 
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Informa, a zeladora da capela, que os devotos oferecem azeite para a lamparina que 
ilumina a imagem e dá para o ano inteiro. “No dia do Espírito Santo todas as pessoas 
vêm trazer uma fita ao Divino Espírito Santo e todos dão também uma esmola.” 

Ainda há grande devoção ao Espírito Santo por parte das pessoas da vila. 

A uma das informantes foi perguntado: o que é o Espírito Santo? Reflectiu um pouco e 
respondeu: “é um mistério tão grande que não sei definir.” 

Festa 

“Tiveram até há poucos anos grande pompa, em Proença-a-Nova, e poderiam 
classificar-se de «Festas da Vila» em virtude da grande concorrência de fiéis e da 
variedade de divertimentos que as comissões respectivas porfiavam em apresentar, as 
festas promovidas em honrado divino Espírito Santo, que tem a sua capela própria na 
Devesa. 

Além da novena nos dias que precediam o domingo de Pentecostes, realizavam, no 
próprio domingo da festa, a «alvorada» com filarmónica, foguetes e toques de sinos. 

Pela tarde vendiam as fogaças (doces, fruta, pães-de-ló, etc.) que, levados ao ombro 
dos homens ou à cabeça das raparigas, acompanhavam a procissão, que percorria as 
principais ruas da vila. 

A venda era feita em leilão, revertendo o produto para as despesas dos festejos e obras 
de conservação da capela. 

O povo divertia-se nos bailes que se realizavam no largo da Devesa onde, ao som de 
adufes, se cantava também o divino Espírito Santo. 

Velho amigo recolheu e enviou-me as seguintes quadras, que eram entoadas com 
música própria: 

1 Divino Espírito Santo 
Aqui Vos venho trazer 
Uma pequena fogaça 
Que bem me custou a fazer. 

2 Divino Espírito Santo 
Olhai por mim, olhai 
Sou filha de uma viúva, 
Sou orfã não tenho pai. 

3 À porta Espírito Santo 
Nascem flores amarelas; 
Sobem os anjos ao Céu 
A pedir pelas donzelas. 
À porta do Espírito Santo 

4 
Vamos moças, vamos todas 
Bem vestidinhas de branco 
Vamos fazer oração 
Ao divino Espírito Santo. 

Nasceu uma laranjeira; 
Ditosa daquela alma 
Que lhe colhe a primeira. 

5 Divino Espírito Santo 
A Vossa capela cheira 
Cheira a cravos, cheira a rosas, 
Cheira a flor de laranjeira. 

6 
Divino Espírito Santo 
Olhai o que diz o mundo: 
Detrás do Vosso altar 
Está um pego sem fundo. 

7 Divino Espírito Santo, 
É tarde, eu quero sair, 
Deitai-me a vossa bênção, 
Que sem ela não me hei-de ir. 

8 
Divino Espírito Santo, 
Divino Amparador, 
Amparai a minha alma; 
Quando deste mundo for. 

9 Divino Espírito Santo, 
Pegai-me cá pela mão; 
A ladeira é comprida 
Não me ajuda o coração. 
Divino Espírito Santo, 
Está a olhar para a porta; 
Está a ver se entra 
Alguma Sua devota. 

10 
Divino Espírito Santo, 
Está olhando para a rua; 
Está vendo se vê entrar 
Alguma devota Sua. 

11 À porta do Espírito Santo 
Nascem flores encarnadas; 
Sobem anjos ao Céu 
A pedir pelas casadas” 
(DIAS, 1967:93-96). 

  

Quando do trabalho de campo em Proença-a-Nova recolheu-se apenas uma quadra das 
referidas por Jaime Lopes Dias. É a sexta quadra. Ao nível da musicalidade é 
semelhante à que é cantada na Senhora do Almortão. 

Ouvimos entretanto o Bendito e Louvado cuja letra e musicalidade é semelhante ao 
cantado no Ladoeiro. 

Bendito e louvado sejas 
O Santíssimo Sacramento da Eucaristia 
Fruto do ventre sagrado 
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Da virgem puríssima Santa Maria66. 

Segundo VILHENA (1995:391) “nenhuma das minhas informadoras, mesmo as mais 
idosas, se lembram de festa alguma desse género. Lembram-se apenas de um grupo de 
mulheres que iam prestar homenagem ao Espírito Santo de um modo curioso: abriam a 
porta da capela, certamente rezavam alguma oração e, cá fora, cantavam e dançavam, 
tocando adufe (que ainda existe em casa da Ti Carma Padeira e a que chamavam 
pandeiro) e castanholas.” 

Actualmente, da festa resta a novena que se inicia nove dias antes do domingo de 
Pentecostes. A missa, que se realiza na capela, já não tem lugar no domingo de 
Pentecostes mas no sábado. No domingo de Ramos faz-se, nesta capela, a benção dos 
ramos e segue-se em procissão para a igreja. 

No passado, a “malta miúda” começava a tocar o sino da capela do Espírito Santo cerca 
de um mês antes do dia de Pentecostes. Faziam fila para tocar o sino. Nos domingos 
tocavam-no mais que nos outros dias. O sino estava dias inteiros a tocar. Esta prática 
terminava no domingo de Pentecostes67. 

A festa profana durava apenas um dia. Cantava-se, dançava-se e bebia-se vinho. Para o 
efeito eram montadas tabernas na Devesa. A festa religiosa começava, como se 
afirmou, nove dias antes. 

Eram os homens que organizavam a festa (contacto com o fogueteiro e com a 
filarmónica) sempre sob a orientação do padre. 

A procissão progredia em sentido contrário ao dos ponteiros de um relógio. Os homens 
iam à frente e as mulheres atrás. Também na capela havia separação por sexos. 

As fogaças a que se refere Jaime Lopes Dias eram constituídas por carne assada, 
azeite, pão, pão-de-ló, bolos vários e vinho. 

A festa do Espírito Santo não mobilizava pessoas das aldeias vizinhas. 

Angariação de meios 

                                                      
66 Quando o padre era chamado a administrar a extrema-unção, fora da terra, as mulheres 
acompanhavam-no cantando o Bendito e Louvado até ao limite povoação. Havia um toque especial do 
sino que anunciava o evento. Chegados ao limite da povoação o padre dava a benção do Santíssimo 
Sacramento e seguia. As mulheres voltavam para trás. 
67 Existia prática semelhante pela festa dos Reis em Tinalhas. 

De alguns anos a esta parte a zeladora da capela fica com o dinheiro das dádivas ao 
Espírito Santo, incluindo as do dia de Pentecostes. Ela e uma outra senhora têm uma 
conta própria na Caixa Geral de Depósitos. São também-responsáveis pelas despesas 
da capela, incluindo as obras. Esta retenção de verbas foi acordada com o pároco. 

“Agora para as obras tenho pessoas que me deram 25 000 e 20 000 escudos. Eu 
descaradamente peço a este e àquele e todos dão esmola.” 

A este respeito convida-se o leitor a consultar Jaime Lopes DIAS (1967:93-96). 

Outras festas da comunidade 

Festa em honra da Nossa Senhora do Rosário de Fátima, festa em honra da Purificação 
de Nossa Senhora, festa do Sagrado Coração de Jesus, festa em louvor de Santo 
António, cerimónias da Semana Santa e festa em honra de Nossa Senhora do Rosário. 

Festas em honra da Nossa Senhora do Rosário de Fátima realizaram-se em 22 de 
Outubro de 1949, com missa, sermão e procissão (BEIRA BAIXA, 1949). 

A festa em honra da Purificação de Nossa Senhora é uma festa de cariz religioso 
(BEIRA BAIXA, 1952a). 

Da festa do Sagrado Coração de Jesus há notícia de se ter realizado no dia 3 de 
Setembro de 1950 (BEIRA BAIXA, 1950). 

A festa em louvor de Santo António é religiosa e profana (BEIRA BAIXA, 1951). As 
cerimónias da Semana Santa realizaram-se em 1952 (BEIRA BAIXA, 1952b). 

Finalmente, da festa em honra de Nossa Senhora do Rosário há notícia de se ter 
realizado em Outubro de 1948 e em 1952 com missa cantada e procissão (BEIRA 
BAIXA, 1948). 

Outros recintos religiosos 

Igreja da Misericórdia, capela de Santo António, capela de São Bartolomeu, capela de 
São Sebastião, capela de São Lourenço, capela de São Francisco de Borja (demolida), 
capela de São Domingos (demolida) e capela da Senhora das Neves (demolida em 
1911 - situava-se em frente da capela de São Sebastião). 

Templos situados noutras povoações: capela de São Roque - Caniçal Cimeiro; capela 
de São Bento - Corujeira; capela da Nossa Senhora da Conceição - Cabeço do Moinho; 
capela de São Gens - Moitas; capela da Senhora das Dores - Cimadas Fundeiras; 
capela de São Sebastião - Vergão (capela particular); capela da Nossa Senhora do 
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Carmo - Corgas; capela de São Miguel - Eiras; capela de São Marcos -Pergulho; capela 
da Nossa Senhora de Fátima - Vergão; capela da Nossa Senhora da Piedade - Vale de 
Água; capela da Nossa Senhora da Guia - Vale d'Urso; capela de São Lourenço - 
Casais (edificada em 1969). 

Observações 

O padre Alfredo coloca a hipótese de ter existido uma confraria do Espírito Santo. 

Existe Misericórdia em Proença-a-Nova. 

Ao contrário de Sobreira Formosa, em Proença-a-Nova não é costume haver garraiadas 
ou touradas. 

A capela existente na aldeia do Malhadal tem como orago a Rainha Santa Isabel 
(RECONQUISTA, 1948). 

Guilhermina Farinha é a actual zeladora da capela do Espírito Santo. Antes dela foi 
zeladora a sua mãe e antes da sua mãe a sua avó. 

Informantes 

Padre Alfredo Dias, 73 anos, natural e residente nesta vila (Proença-a-Nova), 
Guilhermina Lopes Farinha, 65 anos (Proença-a-Nova), Benedita Lopes Farinha, 60 
anos (Proença-a-Nova), Martinho Cardoso, 68 anos (Proença-a-Nova), Patrocínia da 
Conceição Tavares, 73 anos (Proença-a-Nova). 
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2.17. Proença-a-Velha (Idanha-a-Nova) 

Breve historial 

Depois da demolição da capela a imagem do Espírito Santo foi para a igreja matriz. 
Daqui foi levada por um padre para a casa paroquial, onde se manteve vários anos. Há 
cerca de três ou quatro anos o sacristão, com o consentimento do padre, foi buscá-la 
para a igreja. “Agora já para lá não vai. Se há-de lá estar só a ver ratos fica aqui, como 
já tinha estado cá noutros tempos”, diz o sacristão. 

Capela 

Havia capela do Espírito Santo a nordeste da povoação, na saída para Medelim. Um 
cruzeiro assinala o sítio. 

Junto à antiga capela passava um ribeiro que se foi tornando num vazadouro de 
dejectos. Actualmente está coberto com placa de cimento. 

A capela foi demolida depois de entrar em ruínas. Um nicho existente na parede exterior 
da capela foi transferido para uma casa vizinha. Com o alargamento da rua e a 
demolição da casa o nicho foi transferido para uma das paredes norte do edifício do 
centro de dia. 

Imagem 

A imagem do Espírito Santo é de madeira (foto 50) e encontra-se num altar lateral, do 
lado da Epístola, da nave da igreja matriz. No mesmo altar estão São José, Santa 
Filomena e Nossa Senhora da Conceição. 

A imagem está sentada sobre um cadeirão cujo espaldar imita uma cobertura de 
cabedal. A imagem não utiliza os braços do cadeirão para apoiar os seus. Esta imagem 
apresenta tez muito escurecida e bigode, barba e cabelo pretos. O couro cabeludo está 
parcialmente coberto com uma tiara. O pluvial é vermelho no exterior e cinzento no 
interior. A alva é cor de laranja, a estola escura e os sapatos pretos. Notam-se vestígios 
de cíngulo. O dedo indicador da mão esquerda está partido. 

A cruz tem os quatro braços. Na parte superior do braço vertical tem a inscrição JNRJ. 
Jesus Cristo está crucificado, com a cabeça ligeiramente flectida para a direita e olha o 
solo. Sobre a inscrição está uma pequena pomba de cor cinzento-azulada com as asas 
fechadas. A imagem necessita reparação. 
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Estandarte 

“O Espírito Santo ainda tem dois estandartes mas muito esfarrapados.” Devido às más 
condições em que se encontram já não saem nas procissões. “Os dois tinham lá 
desenhado uma pomba.” As bandeiras descritas são do tipo mais antigo (semelhantes 
às de Idanha-a-Nova, de Idanha-a-Velha e de Segura). “As pessoas punham fitas na 
Bandeira.”  

Devoção 

Actualmente a imagem quase não tem devotos. Ocasionalmente oferecem uma garrafa 
de azeite para iluminar a imagem. Não há qualquer preocupação em escolher flores de 
tipo e cores específicas para o altar onde está o Espírito Santo. Pai Eterno é outra 
designação que pode tomar a imagem do Espírito Santo. 

Não há memória de ter existido confraria do Espírito Santo. O informante lembra-se 
apenas da confraria da Misericórdia e da confraria do Sagrado Coração de Jesus. 

Festa 

Actualmente não se faz festa. “É que morreu a comissão que fazia a festa.” A imagem 
também não sai nas procissões. No passado, “há muito mais de quarenta anos”, saía 
em procissão no dia de Pentecostes, juntamente com outras imagens. Nessas alturas os 
homens que levavam o andor vestiam opas vermelhas. A festa era só no dia de 
Pentecostes. “Havia banda, foguetes e à noite faziam um pequeno arraial.” A festa era 
organizada por três festeiros, todos eles do sexo masculino. Além dos festeiros havia os 
mordomos que os ajudavam a levar a bandeira. 

A bandeira saía todos os domingos da Páscoa ao Pentecostes e em cada semana 
ficava em casa de um mordomo. 

“Havia também uma coroa”, diz o informante. Questionado acerca do seu paradeiro 
respondeu que terá sido roubada num dos muitos assaltos que a igreja foi alvo. 

A perpetuação fazia-se pela “linha da rua.” A riqueza ou o prestígio não eram tidos em 
conta na escolha dos novos festeiros. “Por vezes até eram os mais humildes.” 

“No passado havia um alferes, havia almoços e havia uns versos, mas isso era no 
tempo que a capela estava boa. Até davam umas voltas com a bandeira à frente da 
porta da capela.”  

 

             Foto 50. Imagem do Espírito Santo de Proença-a-Velha 
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A angariação de meios para a festa revestia-se de duas modalidades: “faziam ramo do 
Espírito Santo e tiravam esmola pelo povo.” O dinheiro assim obtido destinava-se a 
pagar a banda.  

Outras festas da comunidade 

Festa do Senhor do Calvário, festa da Senhora da Assunção e romaria da Senhora da 
Granja. 

Em 3 de Setembro de 1950 houve festa, com missa cantada e sermão, em ara do 
Senhor do Calvário tendo, nesse dia, sido inaugurado o alpendre da capela. À noite 
realizou-se arraial (BEIRA BAIXA, 1953). 

Em Janeiro de 1953 realizou-se uma “imponente festa em honra da Sagrada Família.” “À 
tarde efectuou-se o ramo para a festa do Senhor do Calvário cuja mesa estava repleta 
de ofertas que foram vendidas por bom preço” (RECONQUISTA, 194). 

Segue-se parte de um pequeno texto elaborado há alguns anos pelo informante, a 
propósito da festa da Senhora da Assunção. Foi lido na rádio Voz de Monsanto. 

“A festa da Quinta-feira da Assunção em Proença-a-Velha passou a ser comemorada no 
Domingo seguinte à Quinta-feira... 

…Na Quarta-feira da Assunção algumas mulheres com cestos íam pelas quintas à 
procura de rosas. Estas rosas eram desfolhadas e as pétalas eram aventadas sobre os 
altares da igreja e sobre a custódia que estava exposta nesse dia... 

…Os rapazes na Quinta-feira, logo de manhãzinha íam aos ninhos dos passarinhos 
apanhavam-nos e deitavam-nos a voar no coro da igreja à hora do terço. Por isso o 
povo diz: 

Se os passarinhos soubessem 
Quando era a Assunção 
Não comiam nem bebiam 
Nem punham os pés no chão. 

Depois do almoço vários grupos de jovens íam pelos campos, e eram muitos nesse 
tempo, íam para o campo com os instrumentos musicais e alguns até com o lanche. Por 
lá cantavam e dançavam trazendo depois para casa algumas espigas. Por isso agente 
lhe chama a Quinta-feira da espiga.” 

A quinta-feira da Assunção é dez dias antes do domingo do Espírito Santo. 

A romaria da Senhora da Granja realiza-se anualmente na segunda-feira de Páscoa (1° 
dia) e oito dias mais tarde (2° dia). 

“Os homens de Aldeia de Santa Margarida reuniram-se no dia 11 de Abril, no recinto de 
Nossa Senhora da Granja, para manterem a tradição de conviverem oito dias depois da 
realização da Santa Padroeira de Proença-a-Velha. 

No recinto dos festejos marcava presença o borrego, o bom vinho da região e o queijo 
que serviram de refeição aos presentes. 

… O almoço convívio juntaram-se também pessoas de outras aldeias vizinhas, num total 
de cerca de 70 homens” (RECONQUISTA, 1994). 

Outros recintos religiosos 

Capela de São Sebastião (destruída, no seu lugar foi construído um chafariz), capela do 
Pai Eterno (transformada em casa particular, o seu lugar é hoje assinalado por um nicho 
existente no exterior da casa), capela de Santo António (em uso), capela do Senhor do 
Calvário (em uso), capela da Senhora da Granja (está em uso e situa-se no campo) e 
igreja da Misericórdia (“há quem diga que é a segunda mais antiga do país, primeiro é a 
de Lisboa e depois esta”). 

Observações 

A igreja matriz teve uma imagem da Rainha Santa Isabel que se partiu. 

No passado houve touradas no largo do Curro. Os touros eram emprestados pelos 
grandes lavradores desta área. As ruas que davam acesso ao largo eram fechadas com 
carros de bois e as portas fechavam-se comum taipal. 

Informante 

José Trolho, 78 anos, sacristão, o pai do sr. Trolho também era sacristão (Proença-a-
Velha). 

Bibliografia 
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2.18. Rosmaninhal (Idanha-a-Nova) 



FESTA DO ESPÍRITO SANTO NO LADOEIRO E NO SUL DA BEIRA INTERIOR 
Francisco José Ribeiro Henriques 

 AÇAFA On Line, nº 12 (2017-2018)           Associação de Estudos do Alto Tejo           www.altotejo.org 393 

Breve historial 

A capela do Espírito Santo foi provavelmente construída, ou beneficiada, em 1620, data 
lavrada no granito do púlpito. Informam ter já servido como pocilga. 

Em 1936 a capela do Espírito Santo substituiu a igreja matriz durante a reparação desta 
última. 

Houve Misericórdia. Dela apenas resta a capela. 

Capela 

A capela do Espírito Santo está implantada no centro da Devesa. A Devesa é um dos 
quatro bairros do Rosmaninhal. Os outros bairros são o São Pedro, a Vila e o Arrabalde. 
Cerca de 100 metros a norte situa-se o poço da Devesa. 

No exterior a capela apresenta um elevado número de grossos contrafortes, nas 
paredes norte e sul. Tem a porta principal voltada a poente e a porta secundária virada a 
sul. A capela-mor é iluminada por uma pequena fresta aberta na parede sul. 

É uma capela de grandes dimensões com tecto, em madeira, em três planos. 

A meio da nave existe um púlpito com escadas em granito, ambos guarnecidos de 
balaústres em madeira. O púlpito tem inscrita a data 1620. O chão está forrado de 
azulejo. Há vários bancos, sem genuflexórios. Em cada uma das portas, do lado direito 
da entrada, existe uma pia de água benta. Actualmente estas pias estão cobertas com 
cal e tinta. Num passado, não muito distante, a nave estaria dividida em duas partes. As 
paredes norte e sul da nave mostram ainda vestígios dessa divisão. A parte mais 
próxima da porta principal seria reservada aos homens, enquanto a parte mais próxima 
da capela-mor seria ocupada pelas mulheres. Esta última parte ocupava cerca de quatro 
quintos da nave. 

Um arco em granito, forrado a cal, separa a capela-mor da nave. Ainda na nave, de 
cada um dos lados do arco, estão as imagens do Sagrado Coração de Jesus e da 
Nossa Senhora do Carmo. 

O chão da capela-mor está revestido com um estrado de madeira com cerca de 20 
centímetros de altura. Sobre o estrado e fixos no interior do arco existem dois conjuntos 
de balaústres que separam a capela-mor da nave. Entre cada uma das balaustradas há 
um espaço para circulação. No passado este espaço seria fechado por um cancelo. 

O nicho que alberga a imagem do Espírito Santo está pintado com cores fortes e de um 
modo muito naif. 

O centro do altar é ocupado pela imagem do Divino Espírito Santo e lateralmente pela 
imagem da Senhora de Fátima. Em frente desta última imagem há um ex-voto em cera 
com a configuração de uma menina. 

A sacristia tem porta voltada a poente. No seu interior pode observa-se um sacrário, um 
grande armário e uma arca onde se guarda o esquife do Senhor. Estes bens vieram da 
Matriz quando da sua reconstrução. 

A capela continua aberta ao culto realizando-se missa com certa regularidade. É ainda 
utilizada para a catequese. 

Imagem 

A imagem do Espírito Santo é em pedra (foto 51) “por isso não sai nas procissões.” 
Possui coroa aberta com uma grande cruz sobre a cabeça. A tez é um pouco escura. A 
barba e o cabelo estão pintados de castanho. As feições da imagem são orientais. O 
pluvial é vermelho debruado a dourado. A alva é em branco sujo. A estola está pintada 
sobre a alva e pressente-se a existência de cíngulo. Os sapatos são pretos. 

A cruz não tem o segmento superior que é substituído pela pomba. Recentemente para 
fixarem a pomba colocaram-lhe uma base de gesso. A pomba é de um branco sujo e 
está fixada assimetricamente. Jesus Cristo está pregado na cruz com cabeça coroada 
de espinhos e virada à direita. A tanga é branca e muito curta. É uma imagem muito 
ensanguentada. Vêem-se as barras laterais do cadeirão. Esta imagem deve ter já 
sofrido várias pinturas. 

As zeladoras da capela tentam que as flores do Espírito Santo e do Santíssimo 
Sacramento sejam vermelhas. 

Bandeira 

Há notícia de ter existido uma pequena bandeira do Espírito Santo. Acompanhava os 
romeiros do Rosmaninhal à festa de Santa Madalena. Esta bandeira “tinha uma pomba 
de um lado e do outro as palavras «Espírito Santo».” 

Festa 

No passado a festa do Espírito Santo tinha doze festeiros e havia distribuição de 
tremoços. “Era uma grande festa.” Ninguém a conseguiu reconstituir. Actualmente 
apenas se diz missa. 
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Promessas 

A devoção manifesta-se na oferta de garrafas de azeite para iluminar a imagem, sempre 
associadas a promessas. 

Outras festas da comunidade 

Havia nesta localidade uma confraria do Espírito Santo. Anualmente, deslocava-se com 
as suas insígnias à festa de São Domingos (capela existente entre Zebreira e 
Rosmaninhal), na terça-feira após o domingo de Páscoa. Por desavenças os povos de 
Zebreira e Rosmaninhal a festa terminou em 1891. 

“...Realizou-se na capelinha do Espírito Santo servindo de Matriz a esta freguesia a festa 
do Sagrado Coração de Jesus...” (RECONQUISTA, 1950). 

Na segunda-feira de Páscoa é costume realizar-se a romaria da Santa Maria Madalena 
que localmente toma apenas a designação de Santa. 

No passado “... Pela tarde, no regresso, realizam velho costume, corridas de cavalos na 
Quelha do Espírito Santo. 

Reunidos todos os cavaleiros, desafiam-se e correm dois a dois. O que, na primeira 
corrida, consegue ganhar desafia um terceiro, um quarto, um quinto, e assim 
sucessivamente até ao apuramento final. 

O que ganha até ao fim fica todo o ano orgulhoso e é apontado nas feiras e nas festas, e 
tanto nas da localidade como nas das redondezas. 

O cavalo ou a égua vencedores são chamados o amo ou a ama” (DIAS,1948:126). 

 “Tiveram brilho invulgar, este ano, as festas tradicionais da Páscoa com a sua Romaria, 
que há três se vinha reduzindo á missa votiva para um punhado de devotos na sua 
ermida... 

E tudo aconteceu graças á generosidade do casal Lobato Carriço - Domingos Mendes... 
e por ter levado a sua generosidade ao ponto de nada querer para custear as enormes 
despesas mas tudo destinar para a urgente reparação da vetusta capela do Espírito 
Santo...” (RECONQUISTA, 1972). 

Outros recintos religiosos 

Igreja matriz, igreja da Misericórdia, capela de Santa Marina (há muito destruída, 
HENRIQUES, 1993:72), capela de Santa Maria Madalena, capela de São João, capela 

 

                  Foto 51. Imagem do Espírito Santo de Rosmaninhal. 
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de São Pedro, capela de São Roque e capela de São Tiago (em 1505 há notícia de ter 
existido no sítio da Fonte da Telha). 

Observações 

No passado, no dia 30 de Maio, havia uma grande feira. Fazia sempre parte da feira 
uma “chega de bois.” Os bois eram propriedade dos grandes lavradores desta área. 
Estes bois tinham o privilégio de pastarem pelo meio do “pão” e pelo meio das cevadas. 
Os lavradores queriam-nos gordos e suficientemente fortes para derrotar os restantes. 

A “chega de bois” dava-se na Devesa. O público gritava e incitava os animais. 

Na noite de Natal havia nesta terra cinco fogueiras: no Adro, na Guarita, no Espírito 
Santo, na Misericórdia e em São Pedro. 

Entre os varões não havia grupo etário ou social específico para ir buscar o madeiro do 
Natal. Mas eram, geralmente, os adultos jovens a fazê-lo. Os madeiros eram 
transportados em carros de bois que eram emprestados pelos proprietários. 

Neste mesmo período, a rapaziada de onze, doze ou treze anos ía à rama. Isto é, 
“iamos às azinheiras e desgarravamos as pernadas e trazíamos as pernadas de rasto 
até ao Espírito Santo, para quando fosse a noite de Natal atear os madeiros. Porque só 
com ramos é que se pode atear os madeiros. A gente arranjava então aquele monte de 
ramos e por vezes até os vínhamos aqui ao Arrabalde roubá-la. Até os madeiros 
chegávamos a roubar aos outros. Os madeiros da Misericórdia e do Espírito Santo 
nunca eram roubados. Eram roubados os da Guarita e os do Adro porque era a descer 
até aqui em baixo.” 

Tinha esta terra, assim como muitas outras da raia, o privilégio de não se poderem fazer 
soldados por estar próxima de Castela e da praça de Alcântara. Era um privilégio real. 

Informantes 

Amélia Pinheiro (Rosmaninhal) e Mário Lobato Chambino, 36 anos (Rosmaninhal). 
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2.19. Salvaterra do Extremo (Idanha-a-Nova) 

Capela 

Não há capela do Espírito Santo. 

Imagem 

Fizeram-se três tentativas fracassadas para observar a imagem do Divino Espírito 
Santo. Em virtude da igreja matriz se encontrar em obras as imagem foram colocadas 
na igreja da Misericórdia. A chave desta igreja está na posse de um particular. 

Estandarte 

A bandeira, de estilo antigo, foi confeccionada em tecido adamascado vermelho com 
franja amarela em todo o seu perímetro, excepto do lado da haste (foto 52). 

Uma das faces não tem qualquer motivo. A outra face tem no centro uma pomba, em 
pleno voo, vista de baixo para cima. É uma pomba bordada a branco com demarcação 
das asas, da cauda e de algumas penas a preto. Está em mau estado de conservação. 

A bandeira tem um conjunto de fitas que as pessoas oferecem, por promessa. 

A bandeira esteve “toda a vida” na posse da população. Recentemente foi entregue à 
Igreja. O que significa que morreu todo o ritual que envolvia a coroa e a bandeira. 

Não foi possível observar a coroa por estar também no interior da igreja da Misericórdia. 

Festa 

Não há qualquer actividade festiva ligada ao Espírito Santo. A missa e a procissão do 
Espírito Santo estão dependentes da disponibilidade do padre. 

Até há poucos meses a coroa e a bandeira estavam na posse de um casal. Ambas as 
insígnias participavam nas procissões. A coroa era levada pela pessoa que a tinha em 
casa e a bandeira pela pessoa a quem se havia solicitado e a quem se oferecia almoço. 
Outras vezes o marido levava a bandeira e a mulher a coroa. Isto “porque há só velhos e 
os pouco novos que há não têm interesse pela Igreja.” 

Quando a coroa saía era enfeitada com cravos e levada dentro de um açafate, de verga, 
forrado com um pano bordado. 
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“Deixei a bandeira porque já não podia e nem a minha mulher me podia ajudar. Falei 
então com o senhor padre e disse-lhe «a quem quer que eu entregue a bandeira» e ele 
disse-me para eu a entregar na igreja.” 

No passado, recente, quando a bandeira saía de casa para a igreja, ou voltava a casa, 
cantava-se o Bendito e Louvado. 

No regresso da bandeira, à porta de quem a tinha “os rapazes mediam-se para saber 
qual é que conseguia dar mais voltas com a bandeira no ar [voltear]. Às vezes estavam 
lá uma hora e mais. Quem dava mais voltas com a bandeira não ganhava nada era só o 
dizer de ter dado mais voltas à bandeira.” 

A bandeira do Espírito Santo abria as procissões. Recentemente passou a ser a 
bandeira da Nossa Senhora da Consolação a fazê-lo. 

Outras festas da comunidade 

Festa de Santo António e festa da Nossa Senhora da Consolação. 

Em relação à festa Nossa Senhora da Consolação achamos útil transcrever o seguinte 
texto. 

“O grande cortejo [ida do povo de Salvaterra ao bodo da Senhora da Consolação em 
Morfortinho], com pendões e cruzes, em que se incorporavam carros, carroças, 
cavaleiros e peões, com a bandeira do Espírito Santo à frente seguia, mal o sol 
despontava, vagarosamente (que outra coisa não permitia os velhos caminhos) a 
cumprir o voto, a rezar, e a dar aos pobres e a todos os que quisessem servir-se, pão, 
caldo, vinho, e carne em abundância” (DIAS, 1948:135).  

Transcreve-se também a descrição do bodo feita em 1961 por Arménio Nunes Folgado. 

“Quem por estrada se dirige a Salvaterra do Extremo encontra à esquerda, já muito 
perto da aldeia, uma capelinha ali construída em honra da Nossa Senhora da 
Consolação para cumprir o voto feito em momento de grande aflição. 

Ali se realiza todos os anos, em Segunda-feira de Pascoela, a festa, vulgarmente 
conhecida por festa do bodo, que, pelas suas características é, talvez, única do país. 
Dela vamos dar aos nossos leitores uma ideia geral. 

Estava-se em 1880. A primavera findava. As searas a aloirar e as árvores cobertas de 
frutos era um encanto para a vista e uma promessa de colheitas abundantes. 

Porém, vindo não se sabia de onde, enormes bandos de gafanhotos invadiram os 
campos e como uma praga, iniciaram a sua obra de devastação. Em pouco tempo as 
árvores começaram a estar despidas e os trigais arrasados. 

Apesar da luta sem tréguas em que toda a população se empenhou, nada detinha os 
gafanhotos.  

Sentindo-se impotentes, os homens levantaram os olhos para o céu a invocar o auxílio 
divino e a protecção de Nossa Senhora da Consolação, com a promessa de uma grande 
festa durante a qual seria distribuído aos pobres um lauto bodo. E a promessa tem-se 
cumprido. Durante alguns anos os festejos realizaram-se na vizinha povoação de 
Monfortinho, até há pouco anexo de Salvaterra do Extremo, onde se deslocavam quase 
todos os habitantes desta freguesia, utilizando os mais variados meios de transporte. 

Mas por volta de 1905, reconhecendo os incómodos da viagem (cerca de 15 quilómetros 
por caminho velho) alguns proprietários mandaram edificar a capela de Nossa Senhora 
da Consolação e a festa começou a realizar-se em Salvaterra do Extremo. 

O fundamental do programa das festas é um grande jantar (grande pelo número de 
pessoas que nele tomam parte) servido ao ar livre no qual se consomem apreciáveis 
quantidades de alimentos. 

Segundo a informação de festeiros de vários anos, gastam-se em média, 550 quilos de 
carne, 55 a 60 alqueires de trigo transformados em pão, 120 quilos de arroz, 65 quilos 
de chouriço e toucinho, 750 a 800 litros de vinho, além de azeite necessário. 

Mas de onde vêm todos estes géneros? 

Logo a seguir ao tempo das eiras os festeiros nomeados começam a percorrer a 
freguesia, em vários Domingos, a pedir o trigo e dinheiro para a compra do vinho. 

Na semana a seguir ao Domingo de Páscoa os festeiros visitam os arraiais e choças dos 
pastores onde fazem o peditório do gado: ovelhas, cabras, borregos. Fazem-se 
acompanhar de borrachas com vinho e de tabaco. Dois dedos de conversa, um golo de 
vinho e uma cigarrada fazem com que proprietários e pastores contribuam com a rez 
mais gorda. 

Ao mesmo tempo as festeiras vão às casas mais abastadas da aldeia onde recebem 
chouriços, toucinho, azeite, arroz, etc. 
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Chega o Domingo de Pascoela. Logo de manhã procede-se à matança do gado e 
durante todo o dia continuam os preparativos para a refeição do dia seguinte: lavagem 
de tripas, migar da carne, etc. 

É tradicional a visita que os mais abastados fazem, à tarde, ao recinto que serve de 
cozinha onde os festeiros lhe oferecem um petisco: rins grelhados, pão e vinho. 

Quando os espíritos começam a estar alegres aparecem as cozinheiras que se dirigem 
a cada um dos presentes cantando quadras improvisadas de boas festas no que são 
acompanhadas pelo som do adufe que elas tocam num ritmo apropriado à música que, 
entoam. As gorjetas dão entrada num cofre comum e são depois distribuídas por todas. 

No dia da festa já muitos pobres vão almoçar ao «bodo» tripas cozinhadas com arroz e 
outras miudezas. 

Ao meio dia a imagem da Nossa Senhora da Consolação, que na véspera fora trazida 
para a igreja matriz, é conduzida procissionalmente até à capela. À frente um enorme 
guião levado pelo mais possante dos festeiros. Todo o povo acompanha procissão 
entoando cânticos. 

Depois da missa, algumas bacias com alimentos, o pão e o vinho são colocados sobre 
uma toalha muito branca, estendida sobre a relva, e a imagem é conduzida a percorrer o 
recinto, à volta da improvisada mesa, para que abençoe os alimentos. 

A procissão recolhe à capela. Inicia-se então a parte mais característica dos festejos: o 
jantar. 

Grupos e grupos de pessoas, geralmente reunidas por famílias, munidos de colher e 
garfo, tomam lugar no recinto, sentadas em pequenas pedras. 

A comida é-lhes fornecida em bacias de lata de onde todos comem: primeiro, arroz com 
chouriço e toucinho e depois ensopado, tudo cozinhado em grandes panelas de ferro e 
em caldeirões que são, assim como as bacias, propriedade da Santa. 

Homens transportando cestos cheios com fatias de pão circulam por entre os grupos a 
fazer a distribuição e outros, munidos de grandes caldeiros de cobre e de copos de lata 
percorrem constantemente as diferentes «mesas» oferecendo vinho de que todos se 
servem à discrição. A algazarra aumenta à medida que as caldeiras se esvaziam, mas a 
pipa é grande e todos sabem que o vinho não se acaba. Podem beber até fartar porque 
«o vinho de nossa Senhora não emborracha.” 

 

              Foto 52. Bandeira do Espírito Santo de Salvaterra do Extremo 
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Acabada a refeição, o povo dispersa e vai folgar. Mas as caldeiras continuam circular 
pelo arraial. Bebe-se mais. Observa-se aqui e ali os efeitos do vinho; mas decorre 
ordeiramente. 

A comida sobra sempre e os pobres das freguesias vizinhas que acorrem a Salvaterra 
atraídos pela fama de mesa farta no dia do bodo, são convidados a satisfazer apetite. 

Ao fim da tarde todos regressam à aldeia acompanhando as bandeiras, porque a 
imagem da Santa, essa fica na capela, virada para os campos como que a lançar sobre 
eles as suas bençãos para que as árvores frutifiquem abundantemente e as searas 
amadureçam livres dos gafanhotos” (RECONQUISTA, 1961). 

Acerca do bodo ver também MESQUITA (1984: 57-59). 

Outros rescintos religiosos 

Igreja matriz, igreja da Misericórdia e capela da Senhora da Consolação. 

Informantes 

Bonifácio Ramos Marques, 70 anos (Salvaterra do Extremo). 

Bibliografia 

BARGÃO, 1945. 
DIAS, 1948. 
HENRIQUES, 1993. 
MESQUITA, 1984. 
RECONQUISTA, n° 831, 9 de Abril de 1961. 

2.20. São Pedro do Esteval (Proença-a-Nova) 

Breve historial 

Existe na igreja matriz uma imagem do Espírito Santo. Esta imagem não participa nas 
procissões nem lhe fazem festa. Foi restaurada há cerca de dois ou três anos aquando 
das obras de recuperação da igreja. 

A imagem teria vindo de uma capela da qual apenas restam vestígios, troços de parede 
muito larga. O local, ermo na actualidade, é conhecido por Espírito Santo. As ruínas, 
completamente cobertas de grandes estevas, situam-se num suave plano inclinado 
voltado a nascente, à beira de um caminho de terra batida, que dá actualmente acesso a 
Vale Canhestro. Este local fica a cerca de 1 000 metros a nor-nordeste da actual igreja 

matriz de São Pedro do Esteval e a 100 metros a este do depósito da água que serve a 
povoação. 

É uma imagem pela qual não parece haver grande devoção. Não há cumprimento de 
promessas a esta imagem. 

Há referências orais à existência de uma igreja (Igreja Velha) que antecedeu a actual 
igreja matriz. O local foi visitado. Actualmente observa-se, à superfície, grande 
quantidade de placas de xisto que indiciam restos de construção, abundantes 
fragmentos de tijoleira, fragmentos de telha mourisca e esquirolas ósseas. O local ocupa  

uma pequena cumeada e está plantado de oliveiras de médio porte. 

O lugar da Igreja Velha situa-se cerca de 200 metros a sul do depósito de água referido. 
Está, por isso, relativamente perto (cerca de 200 metros) do sítio do Espírito Santo. 

Não parece que as áreas do Espírito Santo e da Igreja Velha tenham sido ocupadas em 
extensão. Julga-se, por isso, que os dois templos estariam mais ou menos isolados e 
dariam apoio a um conjunto de pequenos aglomerados populacionais situados em redor 
(Picoteira Fundeira, Picoteira do Monte, São Pedro do Esteval e Vale Canhestro). 

Antes da penúltima reparação da igreja a imagem do Espírito Santo tinha uma 
localização diferente. A própria igreja tinha outra disposição. A porta principal estava 
voltada para nascente. Nessa área fizeram um acréscimo e implantaram a capela-mor. 
Na fase anterior a capela-mor estava no lado poente da nave. Entre a nave e a capela-
mor existe um arco em granito. Era sobre este arco, no alto, que estava a imagem do 
Espírito Santo. 

Actualmente, após as últimas alterações, a porta principal ficou virada para poente e a 
imagem do Espírito Santo ocupa uma pequena capela, na nave, do lado do Evangelho. 

Outras figuras sacras da igreja de São Pedro do Esteval são Nossa Senhora de Fátima, 
São Pedro, São Paulo e o Sagrado Coração de Jesus. 

Imagem 

A imagem do Espírito Santo (foto 53) não difere da generalidade das imagens da 
Santíssima Trindade já observadas. Como se disse, foi recuperada há pouco tempo. 

“Ele vem tão bonito que de certeza que o trocaram”, disse uma senhora. É imagem 
constituída pelo idoso, pela pomba e pelo Cristo Crucificado. A curiosidade desta 
imagem reside na sua assimetria. Tendo em conta a linha média, os ângulos formados 
pelo ombro esquerdo e pelo ombro direito são substancialmente diferentes. 
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O idoso está sentado sobre uma cadeira constituída apenas pela parte anterior e pelas 
duas laterais; não tem face posterior. O pluvial é vermelho com um friso decorado a 
dourado. A alva é de cor rosa com castanho, muito suave, à mistura. As barbas são 
cinzentas. A tiara é vermelha debruada a dourado tendo no seu topo um globo com uma 
pequena cruz. A pomba, de cor branca, está presa ao peito da imagem. 

A cruz com o Cristo crucificado assenta sobre uma calote esférica de cor azulada.  

Bodo 

O bodo realizava-se no domingo imediatamente anterior (3° domingo de Agosto) ao dia 
de São Bartolomeu (24 de Agosto). Ainda hoje se realiza a festa do Bodo, na mesma 
data. Há missa, procissão e um baile, animado por um conjunto musical. Conta com a 
participação dos familiares que estão fora, “mas... já não matam o boi.” Hoje a festa é 
organizada pelos adultos jovens, solteiros ou casados. 

No passado o bodo surgiu do cumprimento de um voto pelo afastamento de uma praga 
de gafanhotos. 

O bodo consistia na matança de um boi que era comprado pelos festeiros e morto numa 
enorme azinheira que existia na Tapada do Bodo. Este local situa-se hoje no interior do 
perímetro urbano da aldeia. Eram atribuídas propriedades terapêuticas ao sangue do boi 
degolado. Era regra os participantes lavarem as feridas com o referido líquido. 

Segundo Assunção VILHENA (1995:96) “as pessoas que sofriam de «mal de fígado» e 
lhes gretava a pele das mãos, principalmente, iam à “Tapada” lavar as mãos no sangue 
quente do boi e saravam.” 

 Os participantes do bodo ofereciam quantidades variáveis de trigo. Em troca recebiam 
um bocado de carne, crua, proporcional à esmola que haviam feito e uma “merenda” 
(pequeno pão de trigo tipo carcaça). 

A exemplo de outros bodos (como o de Salvaterra do Extremo) atribuíam a estas 
merendas qualidades especiais (“não apodreciam nem se estragavam”) e tinham mais a 
finalidade de serem guardadas do que serem ingeridas. Protegiam a família ou a casa? 
Tinham finalidades terapêuticas? Eram as mulheres que guardavam anualmente estas 
merendas. 

As pessoas vinham de longe para assistir ao bodo. “Chegavam a vir do outro lado do 
Tejo.” O responsável pelo bodo era o último casal que se havia casado na freguesia. “O 
bodo morreu porque houve um casal que não o fez num ano e depois nunca mais o 
fizeram.” 

 

             Foto 53. Imagem do Espírito Santo de São Pedro do Esteval. 
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Neste bodo não participavam mendigos. “Só vinham pessoas que tinham promessas.” 

Esta versão difere ligeiramente daquela que é apresentada por Jaime Lopes DIAS 
(1948:154). 

Outras festas da comunidade 

Em São Pedro do Esteval, no dia 22 de Fevereiro, era comemorado o dia da Cadeira de 
São Pedro. Este dia era considerado dia santo. “A comida dos animais e das pessoas 
era levada na véspera para casa.” Nesse dia faziam-se ofertas (em géneros) a São  

Pedro ainda que as ofertas referidas revertessem todas a favor do padre local. As 
pessoas íam, directamente, levar as esmolas a casa do padre e não à igreja. Outras 
festas da freguesia são: o São João, festejado na aldeia do Padrão e o Sagrado 
Coração de Jesus, festejado na Lameira d'Ordem. 

Observações 

Na freguesia vizinha de Peral (Proença-a-Nova) a confraria das almas canta “os reis, em 
noites de luar, próximo da Quaresma” (DIAS, 1967:84). Uma das quadras refere-se 
especificamente ao Espírito Santo: 

“Divino Espírito Santo 
Da Corte celestial, 
Vimos pedir prás almas, 
Que elas Vos hão-de ajudar” (DIAS, 1967:85). 

Informantes 

João Vicente Dias, 68 anos (São Pedro do Esteval), Joaquim Alves, 81 anos (São Pedro 
do Esteval), Luis Cardoso Marques, 56 anos (São Pedro Esteval) e pároco de São 
Pedro do Esteval. 

Bibliografia 

DIAS, 1948. 
DIAS, 1967. 
VILHENA, 1995. 

2.21. São Vicente da Beira (Castelo Branco) 

É possível que nesta localidade tenha existido, associada a uma albergaria (CASTELO 
BRANCO; 1990:8), uma capela ao Divino Espírito Santo. 

2.22. Sarnadas de Ródão (Vila Velha de Ródão) 

Breve historial 

Em 1979, quando o Núcleo Regional Investigação Arqueológica realizou uma campanha 
de prospecção arqueológica na área de Sarnadas de Ródão, foi recolhida, sobre esta 
capela, a seguinte versão: “...esta área da povoação sempre foi conhecida por Espírito 
Santo mas ninguém se lembrava de ter aqui existido capela. 

A capela do Espírito Santo era uma arrecadação da igreja onde guardava o material dos 
funerais (esquife, opas e lanternas). Mas quando há mais de setenta anos o pedreiro 
José António, falecido, procedia a obras no recinto veio a descobrir na parede sul o altar 
com a imagem do Espírito Santo.” 

A imagem e o altar estavam emparedados e perfeitamente camuflados, por um pano de 
parede. A partir dessa altura voltou a ser a capela do Espírito Santo. 

Capela 

A capela do Espírito Santo situa-se no interior do perímetro urbano de Sarnadas de 
Ródão. É possível que à data da sua construção ocupasse uma posição marginal, na 
entrada sul da povoação. Hoje, a capela forma um gaveto entre duas ruas. 

A fonte da Pernada está a cerca de 200 metros a norte da capela. No passado foi uma 
fonte de chafurdo. Depois colocaram-lhe uma bomba manual e agora está ligada à rede 
pública. 

A capela é um pequeno recinto com cerca de 45 metros quadrados. Tem duas aberturas 
para o exterior: a porta, virada a nordeste, e uma janela, na zona do altar-mor, virada a 
norte. 

O pavimento está forrado com lajes O tecto, em três planos, está revestido a madeira 
pintada de cor-de-rosa. As paredes têm mais de um metro de espessura. Estão pintadas 
a branco com uma barra de cor cinzento-azulado. 

Não há nenhum elemento que faça a separação entre o altar-mor e a nave. 

O espaço é pobre em mobiliário: bancos simples, bancos com genuflexórios e uma 
pequena mesa de apoio às actividades religiosas. Uma tira de alcatifa forra o solo que 
vai da porta ao altar. O altar existente é de placas de xisto e cimento. A cobri-lo tem uma 
grande laje de xisto azulado da região. O nicho da imagem é em granito de grão fino e 
ocupa a parte central da parede do fundo. No centro do nicho há uma peanha onde 
assenta a imagem. 
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O recinto não tem luz eléctrica nem água canalizada. 

Imagem 

A imagem, em madeira, foi restaurada há pouco tempo. A figura do idoso assenta sobre 
um cadeirão com espaldar e apoios para os braços. Ambas as partes laterais do 
cadeirão têm um motivo rosáceo, em alto relevo, de cor dourada. É uma imagem 
confortavelmente sentada. 

O couro cabeludo está completamente tapado pela tiara. A barba é cinzenta embora o 
rosto tenha aspecto jovem. O pluvial é vermelho-acastanhado decorado a dourado. Sob 
o pluvial tem a alva de cor branca decorada com pequenas flores azuis. A cruz e a 
pomba são recentes. As anteriores estavam em adiantado estado de degradação. A 
pomba assenta sobre o braço superior da cruz. 

Presas ao braço superior da cruz e pendentes para cada um dos lados, da imagem, 
existem fitas vermelhas, oferecidas por devotos; são os próprios a colocá-Ias. Devido ao 
seu grande número a zeladora da capela vê-se obrigada a tirar algumas e a aguardá-
las. Entre as fitas guardadas viu-se apenas uma branca, sendo vermelhas as restantes. 

“Pertence ao Espírito Santo as flores serem vermelhas”, embora também se usem, de 
outras cores. 

A limpeza da imagem é feita “com um paninho branco molhado.” 

Os devotos do Espírito Santo continuam a oferecer-lhe velas. Muitas vezes é a zeladora 
que passa pela capela para as pôr a arder. 

Actualmente não tem bandeira. Segundo uma das informantes parece ter existido uma 
no tempo do sr. padre José Neves. 

A imagem é vulgarmente denominada Divino Espírito Santo. Há também pessoas mais 
velhas que o denominam O Misericordioso ou O Altíssimo Espírito Santo. 

As pessoas continuam a oferecer dinheiro, velas, braços ou outros orgãos de cera ao 
Divino Espírito Santo, no cumprimento de promessas. Há quem prometa dar voltas à 
capela, de joelhos. 

Festa 

No domingo de Pentecostes, se as condições meteorológicas o permitem, diz-se missa 
na capela. Quando chove a missa é dita na igreja porque a capela é pequena para tanta 
gente. No passado, além da missa, chegou a realizar-se procissão. 

Angariação de meios 

A zeladora da capela entrega o dinheiro da caixa das esmolas ao conselho económico e 
paroquial da fábrica da Igreja. Segundo o pároco da freguesia, as dádivas não 
ultrapassam os 10 000 a 12 000 escudos anuais. 

Há alguns anos atrás o estado de degradação da capela era acentuado e, como a Igreja 
não tinha meios, os vizinhos do Espírito Santo organizaram-se para a indispensável 
reparação.Actualmente todas as despesas inerentes à capela do Espírito Santo são 
incorporadas nas despesas da Igreja. 

Outras festas da comunidade 

São Sebastião é o padroeiro, com festa no primeiro domingo de Setembro 
(HENRIQUES, 1993). A imagem do Espírito Santo participa na procissão da festa de 
São Sebastião. Na procissão é sempre transportado por homens “vizinhos do Espírito 
Santo”; os que residem perto da capela. São eles que se organizam e levam a imagem 
em procissão até à Matriz. De regresso, também em procissão, o padre, acompanhado, 
pela banda, leva o Espírito Santo à sua capela, fazendo o mesmo com a imagem de 
Santa Ana. 

A capela do Espírito Santo era um dos locais sempre visitados, no sábado de Aleluia, 
quando se cantavam as alvíssaras. 

“Um dos antigos usos que ainda conserva este povo são as alvissaras, que também se 
conserva em algumas outras aldeias da Beira Baixa. 

No Sábado de Aleluia, pela meia noite, reúne-se quase todo o povo da aldeia junto da 
igreja matriz, cantando diversas estrofes, percorrendo depois todo o lugar, e repetindo 
esses cantos junto das diversas capelas, dando assim as alvíssaras a todos os santos 
pela nova aurora da Redenção” (GOODOLPHIN, 1904:22). 

Junto da capela do Espírito Santo cantam: 

“Alevante-se, vigário 
erga-se, não durma tanto, 
que nós já vamos seguindo 
todos ao Espírito Santo. 
Divino Espirito Santo 
Ó! Divino amparador; 
Sêde amparo da minh'alma 
quando d'este mundo for. 

Divino Espírito Santo 
a pombinha quer voar; 
quem fôra anjo do céu, 
quem pudesse acompanhar” 
(GOODOLPHJN, 1904:28-29). 
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Além das quadras anteriores uma das informantes cantou-nos a seguinte: 
Divino Espírito Santo 
À vossa porta cheguei 
Tantos anjos me acompanhem 
Como de passadas dei. 

As versões de Salles Viana incluídas nos jornais Terras da Beira e Reconquista 
semelhantes à de Goodolphin. 

Observações 

No passado havia uma imagem sacra, em pedra, com cerca de 40 centímetros de altura. 
Esta imagem nunca foi identificada e não estava exposta. “Era uma imagem que metia 
medo e acontecia que as crianças da catequese íam espreitá-la no sítio onde estava e 
depois fugiam com medo.” 

A capela do Espírito Santo já serviu de capela de velaturas, antes da construção de um 
recinto apropriado. A chave da capela está na posse de uma vizinha do Espírito Santo 
que tem a seu cargo a limpeza. 

Na povoação existe a capela de Santa Ana na posse de um particular. 

Informantes 

Ana Conceição Crespo (Ana Roberta), 69 anos (Sarnadas de Ródão), Dionísia 
Castelo,76 anos (Sarnadas de Ródão), Maria da Saudade Belo, 54 anos (Sarnadas de 
Ródão) e Tomás Farinha, 59 anos, pároco de Sarnadas de Ródão. 

 

Bibliografia 

AFONSO, 1985. 
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2.23. Sarzedas (Castelo Branco) 

Capela 

“CAPELA DE S. PEDRO 

Ermida de modestíssima feição é das mais antigas de Sarzedas, sabendo-se que, 
devido ao seu estado, nela se fizeram obras em 1745; foi erguida junto, ou mesmo no 
local, da Capela do Espírito Santo, da qual não há qualquer vestígio. Á sua frente ergue-
se o cruzeiro de 1603, adiante mencionado, cruzeiro que, se não fazia parte do conjunto 
da Capela do Espírito Santo e foi levantado aquando da construção da de S. Pedro, 
documentará, assim, a remota existência desta” (OLIVEIRA, s/d: 121). 

Observações 

Não persiste na memória popular qualquer informação relativa à capela do Espírito 
Santo. Além disso são desconhecidas, na freguesia, imagens do Espírito Santo. Não há 
menção a festejos entre a Páscoa e o Pentecostes. 

Bibliografia: OLIVEIRA, s/d. 

2.24. Segura (Idanha-a-Nova) 

Breve historial 

“Na freguesia de Segura são muito antigas a devoção e as festas em honra do Espírito 
Santo” (ANDRADE, 1949:332). 

Capela 

Não há capela do Espírito Santo. 

 

 

Imagem 

Não há imagem do Espírito Santo. No passado parece ter existido imagem. “Mas passou 
por cá um padre que levou os santos velhos para um museu.” Mário de Andrade (1949) 
refere a sua existência na igreja matriz. 

Estandarte e outras insígnias 

“Têm uma bandeira em damasco encarnado, com duas oleografias, uma em cada face. 
A extremidade da haste da bandeira apresenta uma pomba em madeira, que se pode 
pôr tirar e que representa o Espírito Santo. A travessa horizontal onde é enfiada a 
bandeira é encimada por um silvado de flores encarnadas” (ANDRADE, 1949:332). 
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A actual bandeira do Espírito Santo não é a descrita, mas é muito semelhante. A 
bandeira actual foi oferecida em 1992 por “um senhor que achou tanta curiosidade isto 
que disse caso o deixassem fazer a festa que ele compraria uma bandeira nova, porque 
a outra já estava muito velhinha.” 

Retiraram da bandeira anterior a oleografia central. O tecido é damasco vermelho tendo 
como motivo de fundo o círculo, que se inscreve num quadrado que por sua vez se 
inscreve na cruz de Cristo. 

É uma bandeira de estilo antigo semelhante, por exemplo, à de Monforte. Tem uma 
franja vermelha em todo o perímetro, excepto do lado da bainha onde entra a haste. Ao 
longo da travessa horizontal há uma cercadura com flores plásticas imitando rosas de 
Santa Teresinha. 

No centro da bandeira, inscrita num cordão vermelho, há uma oleografia sobre couro (?) 
que representa o Pai Eterno com barba cinzenta, muito comprida, sem tiara, com pluvial 
azul e não vermelho, alva azul mais claro, com o ceptro na mão direita e um globo, com 
uma cruz, na mão esquerda. Está bem sentado num cadeirão espaldar alto. Por detrás 
do cadeirão partem raios de cor amarela. Sobre a cabeça do Pai Eterno e no interior de 
um raio mais largo está uma pomba. Estes motivos foram elaborados a partir de uma 
base de cor azul marinho. 

A bandeira é sempre guardada de modo a não quebrar a figura. 

Há fitas brancas na bandeira que são fixas com alfinete. Podem ter duas origens: ou são 
oferta de pessoas no cumprimento de promessas ou são oferta dos festeiros. É hábito 
cada festeiro que serve colocar uma fita na bandeira. Algumas fitas têm uma inscrição 
com frases como: “ao Divino Espírito Santo oferece Maria Isabel e José Manuel Soares”, 
ou, “Fátima Nogueira e família”, ou ainda, “oferta de Manuel e Ivone Fernandes - Segura 
26.5.1985.” 

Os festeiros de 1993 possuem uma fita que tem escrito: “... e ... oferecem em acção de 
graças ao Divino Espírito Santo.” A fita tem desenhada numa das pontas uma pomba 
em posição de voo, cinco flores vermelhas e ramagem. 

A pomba do Espírito Santo coloca-se no topo da haste da bandeira. É de cor branca e 
de um tamanho menor que o natural. Sob as asas e sob a cauda está pintada de 
dourado. Possui um corpo um pouco arredondado, asas abertas, cauda curta, patas 
flectidas e o olhar virado para o solo. Para melhor ajustamento da pomba à haste existe 
uma peça, em madeira pintada de cor dourada, e um conjunto de cordões vermelhos. 

A pomba é objecto sagrado por excelência. Não pode ser tocada directamente com as 
mãos. Para o fazer é usado um lenço branco, bordado em todo o seu perímetro. No 
interior, num dos cantos, há uma pomba, bordada a branco, com um ramo no bico, do 
qual pendem três frutos redondos. 

Os homens que pegam nas borlas da bandeira levam, na outra mão, uma vara 
encimada por um ramo de flores de papel, de cor vermelha e ramagem verde. 

Devoção 

O Espírito Santo é habitualmente designado O Divino e Divino Espírito Santo. 

Pede-se ajuda ao Espírito Santo em situações de doença e “há cá uma rapariga que já 
se pôs duas vezes com o Espírito Santo por os filhos irem para a tropa.” 

A devoção mantém-se viva porque a festa continua a realizar-se. 

Festa 

A festa é feita por promessa. Por exemplo, há muitos anos a sogra da nossa informante 
prometeu uma festa ao Divino Espírito Santo, mas nunca houve oportunidade para o seu 
cumprimento. Estando hoje viúva, e com 75 anos de idade, o seu filho e a nora 
recearam que morresse sem a cumprir. Por isso, “pediram a vez a outras pessoas que 
estavam à sua frente.” Como a senhora já estava viúva foi a informante e o seu marido a 
“representá-la.” 

A bandeira do Espírito Santo sai quatro vezes durante o ano: no domingo de Páscoa, na 
festa de Santa Marina (terça-feira de Páscoa), no domingo de Pentecostes e dia do 
Corpo de Deus. 

Em cada uma destas saídas dá-se jantar aos doze mordomos do Espírito Santo, às 
doze mordomas e à população que aparecer. Para o efeito preparam-se três mesas em 
locais distintos. Os mordomos e as mordomas comem em casa, mas em sítios 
diferentes. A população come à porta de casa. A ementa das três mesas é semelhante e 
consta de tremoços, filhós e vinho. A mesa das mordomas tem sumo em vez de vinho e 
a mesa posta na rua raramente tem vinho. 

Na sala onde comem os mordomos está exposta a bandeira do Espírito Santo, sem 
pomba. A pomba é retirada da bandeira e guardada logo que entra em casa. Em 1994 a 
pomba foi retirada a partir do primeiro andar e a bandeira entrou pela janela do rés-do-
chão. “A pombinha só anda na procissão e na igreja.” 
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Ninguém pode entrar na sala onde os mordomos estão a comer, excepto a pessoa que 
os serve. Não importa o sexo da pessoa que serve à mesa mas é indispensável que 
seja sempre a mesma pessoa. Qualquer outra pessoa que entre na sala paga uma 
multa no valor estipulado pelo juiz. Em 1994 o valor era 500 escudos. Além desta 
importância cada um dava o que queria. Houve pessoas que entraram só para pagar a 
multa. “No último jantar os mordomos tiraram 12 contos.” O festeiro que serve nada tem 
a ver com o dinheiro da mordomia. 

Nenhum dos comensais pode voltar as costas à bandeira, nem a pessoa que os serve. 
Para o conseguir tem que fazer várias arrecuas. Aquele que violar esta norma paga 
multa no valor estipulado pelo juiz. As multas são sempre em dinheiro e são cobradas 
imediatamente. 

A toalha da mesa, os pratos, os copos e tudo o resto são obrigatoriamente de cor 
branca. Com a toalha branca pode utilizar-se material transparente. Este requisito só se 
verifica para a mesa dos homens. Não se aplica à mesa das raparigas. 

Na mesa das mordomas a proibição, relativamente à entrada de pessoas na sala é 
semelhante à dos mordomos. “Mas no fim elas deram o dinheiro aos homens” esclarece 
a informante. 

Em 1994 as pessoas que comeram no exterior foram as que acompanharam a bandeira 
do Espírito Santo até à casa do festeiro e não eram mordomos. 

Cada uma das vezes que a bandeira chega a casa do festeiro as vizinhas e as amigas já 
estão preparadas com açafates de pétalas de flor, folhas de oliveira e arroz para lançar 
sobre a bandeira. 

No dia do Espírito Santo a bandeira sai da casa do festeiro e vai para a igreja. Aí, 
integra-se na procissão que se realiza antes da missa. No fim da procissão entra na 
igreja e aguarda até ao final da missa. É neste dia a passagem da bandeira. Assim, 
terminada a missa, o festeiro velho vem com a bandeira e com os mordomos para o 
adro da igreja onde já o aguarda o festeiro novo. No momento da passagem da bandeira 
os festeiros velho e novo abraçam-se. A bandeira está entre eles. O festeiro novo pega 
na bandeira e fá-la voltear. Os assistentes dão então vivas ao Espírito Santo e ao 
festeiro novo. O festeiro com a bandeira, os mordomos e os familiares e amigos seguem 
a bandeira para casa do festeiro que acabou de receber a bandeira. 

Durante o percurso de ida e volta da casa do festeiro para a igreja, e vice-versa, canta-
se o Bendito e Louvado. Nestas ocasiões todos os elementos da mordomia 

acompanham a bandeira. O festeiro leva a bandeira e dois mordomos pegam nas suas 
borlas. Há sempre muitos populares a participar no cortejo. 

Os mordomos e o festeiro, enquanto andam com a bandeira e na folia, são portadores 
de uma braçadeira em veludo canelado com sete ou oito centímetros de largura, de cor 
vermelha, com a seguinte inscrição bordada: D. E. SANTO. 

As mordomas usam uma faixa transversal de cor vermelha. 

A missa e a procissão de domingo de Pentecostes é paga, facultativamente, pela 
pessoa que faz a festa. “Mas quase toda a gente paga.” Se o não fizer a confraria 
responsabiliza-se pelo seu pagamento. 

É obrigação de todos os mordomos seguir sempre a bandeira nas procissões, durante a 
folia e participar nos jantares. Isto exige disponibilidade de tempo. “Os elementos da 
confraria são homens que estão reformados e vêm para cá.” 

Actualmente não há tourada. No passado faziam no domingo do Espírito Santo uma 
garraiada à porta da igreja da Misericórdia. O acesso ao largo era obstruído com carros. 

As filhós são feitas com farinha, fermento, azeite, sal e travia. Não levam açúcar nem 
ovos. Para cada uma das quatro saídas há quem amasse 50 quilogramas de farinha. 
Para o dia de Páscoa fazem-se mais porque há muita “gente de fora.” Mulheres da 
família e amigas da festeira ajudam-na a preparar e a fazer as filhós, em contrapartida 
recebem o almoço. 

É propriedade do Espírito Santo, sendo gerido pelos festeiros, um fogão industrial e dois 
grandes caldeiros que se utilizam para fazer as filhós. Estes bens foram doados por uma 
devota do Espírito Santo. 

Depois de fazer as filhós para o dia de Pentecostes a festeira precisa de lavar e limpar 
todo o material de modo a entregá-lo, atempadamente, à festeira seguinte que servirá 
no dia do Corpo de Deus. 

Angariação de meios 

A população ajuda o festeiro que faz o Espírito Santo. As pessoas raramente dão 
dinheiro; se o fizerem reverte a favor do festeiro. Em contrapartida dão vinho e géneros 
(azeite, óleo e farinha) para fazer as filhós. 

Com o dinheiro das multas os mordomos compraram uma aparelhagem sonora para 
igreja e, em alguns anos, contratam um conjunto musical e realizam um baile para a 
população. Este baile tem lugar na noite de sábado para domingo de Pentecostes. Para 
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este baile cada uma das mordomas costuma fazer um bolo que é oferecido e leiloado. O 
dinheiro assim obtido reverte a favor do baile seguinte. Cada um dos bolos pode atingir 
o máximo de 20 000 escudos. 

Perpetuação 

Existe uma confraria composta por doze homens e doze raparigas solteiras. Junta-se a 
este grupo o indivíduo que serve anualmente o Espírito Santo. Em 1994 só 
compareceram seis raparigas às cerimónias por falta de moças solteiras na aldeia. “Se 
aceitassem mulheres!” diz a informante. Os homens não estão condicionados pelo 
estado civil. 

Os interessados em fazer a festa do Espírito Santo inscrevem-se junto dos elementos da 
confraria. Actualmente há uma lista de espera. “Depois eles [os da confraria do Espírito 
Santo] vão avisando «prepara-te que para o ano és tu».” Num passado muito recente 
durante um ano não houve festividades. Nesse ano as insígnias do Espírito Santo 
ficaram na igreja. Quando recomeçou, o festeiro deu apenas jantar aos mordomos, não 
houve tremoços nem filhós para a população. Fizeram a festa “só para a bandeira não 
ficar na igreja.” 

Festas da comunidade 

Para conhecimento de outros detalhes acerca das festas de Segura ver ANDRADE 
(1949). 

São festas religiosas e profanas a festa de Santa Marina, na terça-feira de Páscoa, e a 
festa da Nossa Senhora da Conceição, em 15 de Agosto. 

A comissão da festa de Santa Marina é constituída por sete elementos masculinos, 
sendo três de Lisboa, um de Castelo Branco e três de Segura. Havia um ramo para esta 
festa, em Setembro, mas já não se faz. Aproveitava-se a época de férias e, 
consequentemente, um acréscimo da população residente. 

Em 1949 realizaram-se as festas de Santa Marina. Esta festa era organizada por um 
juiz, um secretário e um tesoureiro, todos do sexo masculino, e por três festeiras do 
sexo feminino (BEIRA BAIXA, 1949). 

A comissão da festa da Nossa Senhora da Conceição é constituída por três rapazes e 
três raparigas, todos solteiros. Destes seis elementos três devem residir em Lisboa e 
três em Segura. Até há pouco tempo cada rapaz e rapariga juntavam-se e faziam um 
ramo. Aqui, o ramo tem o sentido de fogaça e era leiloado. 

São festas religiosas a festa de São Sebastião (20 de Janeiro), os festejos da Semana 
Santa (com procissões várias, lava-pés, a ceia dos mordomos da Misericórdia) e a festa 
de São Pedro (29 de Junho). 

Na quinta-feira Santa os mordomos da Misericórdia, em número de doze, fazem uma 
ceia. Na sala onde esta se realiza ninguém pode entrar. A mesa é antecipadamente 
posta com a comida e todo o material necessário. Se faltar algo é um mordomo que se 
levanta e o vai buscar. 

O jantar é feito na casa de um mordomo nomeado anualmente. Para a realização desta 
ceia a família do mordomo conta com a colaboração de várias mulheres voluntárias. Os 
mordomos bebem vinho mas não comem carne. Comem bacalhau, ovos, grão cozido, 
esparregado de couve, de nabo e de “ervas que vão buscar ao campo” e arroz doce. 

O provedor é o chefe. “Mas correcto é chamar provedor ao mordomo que dá a ceia.” 

A festa de São Pedro consta unicamente de missa e procissão. O dinheiro angariado dá 
entrada no conselho económico e social da Igreja. 

Outros recintos religiosos 

Igreja da Misericórdia, capela de São Sebastião, capela de Santa Marina, capela de São 
Pedro (restaurada em 1994), capela de Santo António (transformada em arrecadação 
dos CTT) e capela de Santana (em ruínas). 

Observações 

Segue-se a transcrição de um texto de Mário Marques de Andrade acerca da festa e 
confraria do Espírito Santo em Segura. 

“Compõe-se a Confraria de doze irmãos: juiz, alferes, secretário, tesoureiro oito 
mordomos. 

Ao juiz pertence uma insígnia, que é uma vara delgada, com um metro de comprimento 
encimada por um ramalhete de flores artificiais, e ao alferes a bandeira do Espírito 
Santo, que transporta em todas as festas e sempre que sai em procissão, sendo por 
isso mesmo o porta-bandeira. 

Em todos os domingos e dias-santos, desde o domingo de Páscoa até ao Espírito 
Santo, no dia de Corpo de Deus e no dia de Todos-os-Santos, sai a confraria com a 
bandeira que durante todo o ano está guardada em casa do alferes. 
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A instituição não possui qualquer Compromisso ou Estatutos, mas segue um ritual que 
se tem transmitido de geração em geração. 

A Confraria reúne sempre em casa do alferes, donde sai para a igreja, em procissão, a 
que se junta muita gente do povo e estranhos, como sucede no domingo de 
Pentecostes. 

Logo que termina a missa conventual regressam a casa do alferes, onde é servida uma 
refeição aos elementos da confraria, em primeiro lugar, e, depois, ao público. 

Só no domingo de Páscoa, que é a primeira vez do ano em que sai a irmandade Espírito 
Santo, o juiz lê a todos os confrades, antes de irem para a igreja, os seus deveres, que 
são os seguintes: 

1º - Cada membro da Confraria deve apresentar-se na casa do alferes, engravatado, 
bem preparado, limpo e muito bem engraxado, e sempre antes dos sinos darem o sinal 
da terceira chamada para a missa. 

2º - Voltar as costas à bandeira do Divino Espírito Santo, com excepção do alferes. 

3º - Sentar-se ou levantar-se sem que o juiz dê a voz de «sentar» ou «levantar». 4º - 
Comer ou beber antes do juiz. 

5º - Entornar vinho ou deixar cair migalhas de filhós. 

O não-cumprimento de qualquer destes deveres é pago por meio de uma multa em 
dinheiro, sendo ainda o transgressor alvo de chacota dos restantes. As multas são 
pagas acto contínuo e cobradas pelo tesoureiro. 

O primeiro a servir-se no comerete é o juiz, que depois serve o da direita, e assim 
sucessivamente até ao último. Nesta refeição o alferes, que tem detrás de si a bandeira 
do Espírito Santo, fica à esquerda do juiz. Os restantes lugares são ocupados, sem 
distinção, pelos mordomos. 

O alferes tem que por na mesa: dois litros de vinho, dois charões ou bandejas de filhós e 
dois pratos de tremoços. O comerete resume-se a estas iguarias, servidas sempre com 
abundância e à discrição. 

Quando a confraria se dirige para a igreja, vai cantando o «Bendito e Louvado»: 
Bendito e louvado sejas 
O Santíssimo Sacramento 
Da Eucaristia, 
Fruto do Ventre Sagrado 

Da Virgem Puríssima 
Santa Maria. 

Dentro da igreja cantam uma vez o «Glória Patri.” 

Assistem à missa, finda a qual regressam a casa do alferes, cantando o «Bendito e 
Louvado», acompanhados sempre de muita gente estranha à Confraria. 

Chegados à residência do alferes, este, segurando a bandeira com ambas as mãos, 
voltei-a no ar cinco vezes, soltando o juiz um «viva» a cada volta, pela seguinte ordem: 

Viva o Divino Espírito Santo! 
Viva o nosso alferes! 
Viva a mordomia! 
Viva a bela sociedade! 
Vivam todos quantos aqui estão! 

A bandeira é introduzida na sala, onde vai ser servida, acto contínuo, a refeição de que 
se falou. 

Findo o comerete, o alferes sai com a bandeira, que é encostada a uma janela ou 
varanda da sua casa, donde uma menina ou uma senhora tira a pomba, com a mão 
envolvida num lenço de seda, pois não é permitido tocar-se-lhe com as mãos nuas. Em 
seguida o juiz ajuda, com a sua vara, a subir a bandeira, que é introduzida em casa, 
sendo depois acondicionada por ele. 

É então que o alferes abre a porta ao público, o qual, por sua vez, se banqueteia à 
vontade com as iguarias já referidas, bebendo vinho também à discrição. 

Estas festas são sempre mais concorridas no domingo do Espírito Santo. Os nossos 
vizinhos espanhóis nunca esqueciam este dia e quando a passagem na fronteira era 
fácil, vinham, em grande número, para tomar parte no festim, a que chamavam «mesa 
franca». 

No domingo do Espírito Santo a Confraria faz uma grande festa, preparada e organizada 
pelo alferes, cujas despesas correm por sua conta. É ajudado pelos restantes mordomos 
e pelo povo que acorre a sua casa, levando não só dinheiro, mas também os mais 
variados presentes, tais como galináceos, borregos, ovos, trigo, tremoços, azeite, 
farinha, etc., que vão sendo convertidos em dinheiro. 

A festa compõe-se de missa cantada, sermão e procissão, com todas as imagens. 
Segue, o percurso do costume, isto é, Largo da Igreja, Amoreira, Rua da Amoreira, Rua 
de Santo António, Terreiro, Rua da Outeiro, Rua das Portas de Cima, Praça e Igreja. 
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O sacerdote vai sob o pálio. 

A lista dos novos irmãos, nomeados em segredo pelos que saem, é entregue ao pároco, 
que no fim do sermão a dá a conhecer ao público, lendo-a. Na procissão, e 
acompanhando a bandeira do Espírito Santo, incorporam-se também os nomeados, que 
tomam igualmente parte no comerete que se segue ao terminar a procissão. 

A bandeira continua ainda na casa do alferes antigo até Quinta-feira do Corpo de Deus, 
dia em que se faz a entrega das insígnias aos novos irmãos. Esta cerimónia realiza-se 
antes da missa, em frente da porta principal da igreja, na presença de todos os 
mordomos, novos e antigos e de muita gente do povo que acompanhou a bandeira 
desde a casa do alferes. 

Chegados ao local da cerimónia, o alferes que sai volteia a bandeira por três vezes, 
dando o juiz antigo um «viva» a cada volta, pela seguinte ordem: «Viva o Divino Espírito 
Santo! Viva o alferes velho! Viva a mordomia!», após o que ajoelham os dois alferes. O 
novo beija então a bandeira, que lhe é entregue pelo antigo. Os juízes ajoelham 
igualmente; o nomeado beija a vara, recebendo-a, em seguida, do antigo. 

Assistem depois à missa, no fim da qual se segue o comerete para todos, mas agora já 
em casa do alferes novo. 

A confraria do Espírito Santo sai no dia de Todos-os-Santos, só voltando a aparecer no 
Domingo de Páscoa do ano seguinte. 

É costume cantarem alguns mordomos quadras à porta do alferes que entrou de novo, 
em sua honra e no da sua família. São do seguinte género: 

Divino Espírito Santo, 
Já tendes alferes novo, 
Tomou conta da bandeira 
Diante de todo o povo. 
Divino Espírito Santo, 
Meu raminho' de ouro fino, 
Dai saúde ao nosso alferes, 
Que ele se chama Rufino. 
Divino Espírito Santo, 
Meu raminho da camélia 
Dai saúde ao nosso alferes 
E também à sua Adélia. 

Além da festa religiosa, no Domingo do Espírito Santo, realiza-se também uma tourada, 
organizada pelos mordomos em exercício. 

Esta tourada é retribuída pelos novos, na segunda feira do Corpo de Deus. 

Na quinta-feira d'Ascenção (dia da espiga») o povo de Segura assistia sempre a uma 
tourada promovida por um grupo de amadores aficionados pelo toureio” (ANDRADE, 
1949:331-336). 

Informante 

Maria Leonor da Conceição Ferreira Gil, 52 anos (Segura). 

Bibliografia 

ANDRADE, 1949. 
BEIRA BAIXA, n° 618, 30 de Abril de 1949. 
HENRIQUES, 1993. 

2.25. Sobral do Campo (Castelo Branco) 

Breve historial 

Sobre a porta da capela do Espírito Santo está gravada a data 1721. Em 1994 estava 
em reparação. 

Capela 

A capela do Espírito Santo situa-se no extremo ocidental da povoação. 

No passado, no largo do Espírito Santo (adro da capela) havia uma grande nascente de 
água. 

O templo tem duas portas abertas para o exterior: uma na fachada voltada a poente, 
outra na parede sul. O interior está divido em três espaços diferenciados: nave, capela-
mor e sacristia. 

Na nave as paredes estão forradas, até cerca de um metro de altura, com azulejos 
fundo branco e motivos azuis. O tecto está revestido com placa de cimento. O 
pavimento é forrado com tijoleira. Na parede norte há um enorme nicho que contém o 
Senhor dos Passos. A parede sul, além da porta, tem uma janela. Do lado direito de 
cada uma das portas há uma pia de água benta incrustada na parede. 

A separar a nave da capela-mor existe um arco triunfal, em granito. 
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A capela-mor tem o tecto semelhante ao da nave e pavimento revestido a placas de 
xisto e blocos de granito. Tem uma janela na parede sul e uma porta, que dá acesso à 
sacristia, na parede norte. O altar é em talha barroca com colunas salomónicas 
decoradas com uvas, seres alados e pássaros. De um e do outro lado do altar há uma 
pintura sobre tábua. A tábua do lado da Epístola representa o São João. A tábua do lado 
do Evangelho representa uma freira (Rainha Santa Isabel ?). Na parte superior do nicho 
do Espírito Santo há quatro rostos que o olham. Motivos semelhantes observam-se no 
frontal do altar com os rostos a olharem a nave. No fecho do altar há um escudo com 
uma pomba. 

A sacristia tem uma porta para o exterior voltada a poente. É espaçosa. Tem móveis a 
necessitar de tratamento. Actualmente este recinto exerce as funções de capeIa de 
velaturas. 

Imagem 

A imagem do Espírito Santo é relativamente pequena para o comum. Pelo seu peso é 
provável que seja uma imagem em pedra. Tem tiara com cruz no topo. O pluvial é 
vermelho no exterior e azul ou verde no interior, com debrum dourado. A alva parece ter 
sido branca ou dourada. Apresenta cíngulo à cintura e estola cruzada sobre o peito. 
Agarra os extremos da cruz com os dedos. É uma imagem com aparência de velho com 
barba e cabelo cinzentos. A pomba, branca com tonalidades de cinzento, está sobre o 
segmento vertical da cruz. O cadeirão é grande com espaldar a imitar cabedal. 

É uma imagem rica em dourados. Necessita de restauro. As zeladoras da capela limpam 
a imagem com clara de ovo. Bate-se a clara de ovo “em castelo” e limpa-se a imagem 
utilizando algodão. 

Estandarte 

Não há bandeira do Espírito Santo. 

Devoção 

No cumprimento de promessas as pessoas oferecem ao Espírito Santo fitas de seda, 
azeite (para o iluminar) e, mais raramente, figuras de cera. As fitas de seda apresentam 
um laço e são colocadas no pano que forra o andor, com a ajuda de um alfinete. 

“As pessoas daqui têm mais fé no Espírito Santo e no São Sebastião.” “A gente quando 
tem uma aflição pedimos ao Espírito Santo para nos acudir, para nos valer na doença.” 

Festa 

A festa do Espírito Santo é no último domingo de Junho. Nunca se conheceu outra data. 
É uma festa de dois dias (sábado e domingo). Há missa, procissão e arraial que tem 
lugar no largo fronteiro à capela (largo do Espírito Santo). 

Nesta procissão não participam outras imagens sacras além do Espírito Santo. O seu 
sentido é contrário ao dos ponteiros do relógio. Nesse dia a imagem é decorada com 
cravos vermelhos e brancos. 

Angariação de meios 

Tem havido grandes conflitos entre o padre e a população acerca da divisão do dinheiro 
da festa. Presentemente o conflito está resolvido: o padre fica com o dinheiro do andor e 
do cofre e os festeiros com os resultados da exploração laica da festa, não sendo 
obrigados a pagar os serviços ao padre. 

Esta prática estende-se a todas as outras festas da comunidade. “Mas ele agora amola-
se. O povo sabe que o dinheiro é todo para ele e já lá não o põem [no cofre e nos 
andores]” acrescenta um elemento da povoação. 

Perpetuação 

No passado as festas eram feitas por ruas. Havia uma rua responsável pela organização 
da festa. No presente, a aldeia está dividida em quatro partes e cada uma das partes 
organiza todas as festas do respectivo ano. 

Outras festas da comunidade 

São festas religiosas os festejos da Quaresma e a Semana Santa (encomendação das 
almas - primeira metade da Quaresma; Martírios do Senhor - segunda metade da 
Quaresma; procissões, etc.) 

Têm carácter religioso e laico a festa de São Sebastião, a festa de Santo António e a 
festa da Senhora da Saúde. 

A festa de São Sebastião realiza-se em dois tempos. O primeiro é dia 20 de Janeiro. O 
segundo é no primeiro domingo de Setembro. Qualquer deles é organizado pela 
confraria. Realiza-se uma procissão que percorre todas as ruas da povoação 
demorando em média quatro ou cinco horas. “Por vontade do senhor padre não se fazia 
procissão nenhuma, não gosta de procissões.” 

A festa de Santo António realizava-se em Setembro. Foi depois transferida para Agosto 
por causa dos emigrantes. “É quando ela dá mais dinheiro.” É uma festa com a duração 
de quatro dias. E em 1994 teve um orçamento de 3 000 contos. 
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A festa da Senhora da Saúde realiza-se quinze dias após a Páscoa. 

São festas laicas a festa dos Sebastiões (20 de Janeiro), a festa dos Josés (1 de Maio), 
a festa dos Antónios (13 de Junho) e a festa dos Manuéis. 

Outros recintos religiosos 

A igreja matriz, a capela de Santo António e a capela dos “Sarafanas” (particular). 

Observações 

No passado íam cantar as janeiras à porta da capela do Espírito Santo. 

Informantes 

António Veríssimo Cardoso, 57 anos, residente no Sobral do Campo há 12 anos e Maria 
do Carmo dos Reis, 74 anos (Sobral do Campo). 

Bbliografia 

HENRIQUES, 1993. 

2.26. Tinalhas (Castelo Branco) 

Breve historial 

A capela do Espírito Santo, em 1882, foi recuperada da ruína em que se encontrava. 

Em Janeiro de 1961 (dia da festa dos Reis) fez-se uma colecta no largo do Espírito 
Santo para substituir a sineta da capela do Espírito Santo que se encontrava partida. O 
resultado do peditório foi entregue ao padre (RECONQUISTA, 1961a). 

Em Fevereiro de 1961 teve lugar a benção do sino novo da capela do Espírito Santo 
(RECONQUISTA, 1961b). Esta capela é actualmente usada como capela de velaturas. 

Capela 

A capela do Espírito Santo está situada no lado sudoeste da povoação, no largo do 
Espírito Santo. É provável que à data da sua construção se situasse na periferia do 
aglomerado populacional. 

É um edifício relativamente grande para o comum. A fachada possui um portado sóbrio, 
considerado renascentista, e sineta sobre a porta principal. No exterior, de cada um dos 
lados da porta principal, tem um cruzeiro em granito. Na parede sul existem cinco 
cruzeiros, em granito, quatro dos quais semelhantes aos da entrada principal. 

A porta principal está virada a poente e a porta secundária virada a sul. Na fachada 
principal tem duas janelas rectangulares. No interior do templo, à direita da porta 
principal, há uma pia de água benta. O tecto é de três planos forrados a madeira pintada 
de azul. Está pavimentada com mosaicos. Ladrilhos de uma outra coloração configuram 
uma passadeira que vai da entrada principal ao arco triunfal. A nave está ocupada por 
bancos sem genuflexórios, cadeiras e um paravento montado junto da porta principal. 

A dividir a nave da capela-mor há um arco em granito, com impostas. 

A capela-mor mantém o pavimento original constituído por grandes blocos 
paralelepipédicos em granito. A nave tinha pavimento semelhante. Depois que começou 
a ser usada como capela de velaturas o pavimento original foi arrancado e substituído 
por mosaicos “para facilitar a limpeza.” Tem uma janela de tamanho razoável aberta na 
parede sul. O tecto é igual ao da nave. 

O altar é em madeira pintada de branco com motivos dourados em relevo. Tem no topo 
uma pomba branca a olhar o solo. Existem também quatro “colunas” de tonalidade azul. 
Além da imagem do Espírito Santo existe, do lado da Epístola, a Nossa Senhora de 
Fátima e, do lado do Evangelho, o Sagrado Coração de Jesus. 

Imagem 

A imagem é de madeira e ocupa uma posição central no altar (foto 54). Tem aspecto de 
ancião. Não tem tiara nem coroa. Em substituição tem, sobre a cabeça, um alfinete 
irradiando pequenos raios dourados. Tem cabelo e barba cinzentos e olhar fixo. O 
pluvial é vermelho no exterior e cor-de-rosa no interior. A alva é branca acastanhada. 
Ainda que não se veja reconhece-se a existência de cíngulo. Apoia os braços sobre o 
cadeirão. A cabeça é assimétrica em relação à linha média do corpo. A pomba assenta 
sobre o segmento superior da cruz. Actualmente não sai nas procissões. 

Estandarte 

Existe um estandarte do Espírito Santo na igreja matriz e continua a sair nas procissões. 

Devoção 

Pede-se ao Espírito Santo que dê inteligência. Era frequente ver a mãe e o filho (aluno), 
na altura de exames, na capela do Espírito Santo. Há alguns anos, no cumprimento de 
promessas, davam-lhe azeite e acendiam-lhe velas. 

Foi ouvida a seguinte reza/cântico a uma das informantes: 
Meu Divino Espírito Santo 
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Meu Divino Salvador 
Salvai a minha alma 
Quando deste mundo for. 

Festa 

“…Desde tempos antigos, existe na freguesia a Confraria do Espírito Santo com capela 
própria; que igualmente existiu, até há pouco, a folia do Espírito Santo; que esta, todos 
os Domingos, desde a Ressurreição ao Pentecostes, tocava a alvorada com o tambor 
que figurava no Ah! que se chá!..., e que depois da missa conventual dava volta à 
povoação. 

O Alferes levava a bandeira, o juiz fazia-se acompanhar da vara ou cetro, e os 
mordomos iam entoando as canções próprias da folia. 

A confraria mantém-se ainda hoje com seu juiz, tesoureiro e mordomos que servem por 
um ano e escolhem os que lhe devem suceder no ano seguinte” (DIAS, 1955, 124-130). 

Nada do que Jaime Lopes Dias refere se observa actualmente. 

A festa do Espírito Santo terminou há cerca de 50 anos. Constava de missa, procissão e 
arraial. A imagem do Espírito Santo era levada em procissão por homens envergando 
opas vermelhas. Eram quase sempre os vizinhos do Espírito Santo que o levavam na 
procissão. A procissão era aberta pela sua imagem. Seguiam-se os homens, o padre, a 
banda e por fim as mulheres. Agora não há missa na capela, nem dia de Pentecostes. 

JORGE (1996:155-157) descreve a festa do Espírito Santo deste modo: 

“Os confrades tinham por hábito tocar o tambor nos dias de folia. Esta festa, meio 
sagrada, meio profana, servia para invocar a protecção divina contra as pragas e 
maleitas que infestavam os campos. Saía pela primeira vez no Domingo de 
Ressurreição e depois em todos os domingos, até ao dia do Espírito Santo, quando os 
confrades escolhiam os seus sucessores e o alferes percorria as ruas, indo de porta em 
porta, com a bandeira, que o povo aguardava para beijar pois era o símbolo do Espírito 
Santo. A folia cessava nesse dia e entregavam a bandeira, as lanternas e os distintivos 
ao alferes sucessor. A seguir a estas folias, que tinham música e versos apropriados, 
(...) seguia-se a Missa na Capela do Espírito Santo e uma procissão pelo povo. Nessa 
procissão o alferes levava a bandeira e o juiz a vara e o ceptro e os mordomos 
entoavam cânticos próprios. 

Na véspera do dia de Reis, dois irmãos da Confraria saíam, um vestido de frade e outro 
de freira, levando o primeiro um maço na mão e o outro uma caldeira e uma campainha.  

 
             Foto 54. Imagem do Espírito Santo de Tinalhas. 
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Batiam às portas dos moradores e pediam azeite para alumiarem a lâmpada do Espírito 
Santo, durante todo o ano. Se alguém se recusava a abrir, com o maço arrombavam a 
porta. Crê-se que foi este peditório que deu origem ao Ah! Que se Cha!.” 

Perpetuação 

A riqueza e prestígio não tinham influência na escolha dos mordomos do Espírito Santo. 
Estes mudavam anualmente mas eram quase sempre vizinhos do Espírito Santo. Os 
festeiros eram conhecidos publicamente no final da missa do domingo de Espírito Santo. 

Outras festas da comunidade 

São outras festas desta comunidade a festa da irmandade da Nossa Senhora do 
Rosário, a festa da Rainha Santa, as festas de verão, a chocalhada de Santa Bebiana e 
a festa dos Reis. 

Há notícia da existência da festa da irmandade da Nossa Senhora do Rosário nos finais 
de Setembro ou início de Outubro do ano 1967. Esta festa estava ligada à confraria da 
Nossa Senhora do Rosário que se venera na igreja matriz (RECONQUISTA, 1967). 

A festa da Rainha Santa ou Rainha Santa Isabel realizou-se, pela primeira vez, no ano 
de 1924 (RECONQUISTA, 1959b). A capela fica a dois quilómetros de Tinalhas. Esta 
festividade tem carácter de romaria. Em 1959 o programa das festas incluia procissão 
das velas, para conduzir a Rainha Santa à sua capela, alvíssaras à Rainha Santa, 
alvoradas musicais e fogo no ar, missa, sermão e procissão (no local da romaria) e, 
finalmente, o encerramento dos festejos com procissão das velas para reconduzir a 
imagem à igreja (RECONQUISTA, 1959a). 

Em 1994 por desavenças entre a população e o pároco, e posteriormente com o bispo, 
não se realizou a parte religiosa da festa da Rainha Santa Isabel. 

As festas de verão realizam-se no segundo fim de semana de Setembro em louvor do 
Santíssimo Sacramento e de São Sebastião. A festa do Santíssimo era no domingo e  

continua a sê-lo. A festa de São Sebastião era na segunda-feira imediata. 
Recentemente passou a ser realizada no sábado anterior por proposta do padre o que 
mereceu a aceitação dos paroquianos. “Porque segunda-feira toda a gente quer ir 
trabalhar.” 

Transcreve-se, seguidamente, um texto publicado no semanário RECONQUISTA (1966) 
acerca da chocalhada de Santa Bebiana. 

“Na nossa terra, S. Bebiana teve a mesma devoção que noutros locais a ter o tão falado 
S. Martinho. Isso mesmo: nem mais nem menos que advogada dos bêbados, ou melhor 
dito, das bebadas. 

S. Bebiana é uma virgem romana de família nobre e cristã. Deu a sua vida, no século IV, 
em defesa da sua virgindade. Tem a sua festa litúrgica no dia 2 de Dezembro. 

Pois era na véspera desse dia que, algumas horas após o pôr do sol, os rapazes e os 
homens se reuniam, tocando chocalhos e campainhas.  

Organizado o cortejo, lá seguiam entre barulho ensurdecedor dos chocalhos, com o 
«pregador» à frente. Este, aqui e além, sobe a um balcão e declama os seus versos. 

Entre outros registamos os seguintes: 

1 Meus irmãos, é dia da Santa 
As mulheres, p 'ra enganarem os homens, 
Não bebem o vinho pelo copo, 
Mas sim pela cântara. 

2 As mulheres meus irmãos, 
Não têm coração 
Para enganarem os homens 
Bebem vinho pelo garrafão. 

3 Na igreja são santas, 
Na rua dão ao rabo, 
À janela, umas bonecas 
E em casa... o diabo. 

4 A mulher é parecida 
Com a falsa e matreira mula 
Quem não quiser levar coices 
Nas mataduras não lhe bula. 
 

5 As mulheres, meus irmãos, 
Nem isso lhes dá canseira 
Para enganarem os homens 
Bebem vinho pela torneira. 

6 As mulheres são como as maçãs 
Têm todas mau centro, 
São lindas por fora 
E muito podres por dentro. 

7 Casar um homem neste tempo 
É grande, rematada loucura 
É abrir por suas mãos 
A sua própria sepultura. 

8 Já Marco Aurélio, grande imperador 
Dizia ao senado romano: 
Estou casado há seis dias 
Já me parecem seiscentos anos. 

E as chocalhadas se vão alternando com as diversas quadras. No final, é nomeada a 
comissão para o ano seguinte: juiz a mulher mais bebada da terra; vogais, restantes que 
gostam do «copo».” 

Actualmente já não se realizam os chocalhos de Santa Bebiana. 

E sobre a festa dos Reis transcrevem-se os seguintes textos. 
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“São oito horas da noite. Véspera dos Reis Magos. Largo da capela do Espírito Santo 
em Tinalhas. A corda da sineta encontra-se partida pela criançada, que a badalou todo o 
dia até à exaustão... 

… No interior da capela, uma bancada entre o altar-mor e o corpo da igreja. Os festeiros 
das festas de Verão (Setembro) tomam posições e preparam as filhós e os copos. Parte 
do vinho virá mais tarde, ao longo da noite. Passada uma hora, e após um breve ensaio 
apressado dos músicos com os instrumentos, chegados aos poucos, solteiros à frente e 
casados atrás, iniciam o cortejo à voz de comando da aparelhagem. Vai-se dar início à 
procissão dos Três Reis Magos, mais conhecida “Ah! que se chá.” 

À frente deste cortejo, um gasómetro aceso ao alto (noutros tempos levado pelo homem 
mais alto) orienta o cortejo que vai percorrer tudo quanto é rua na aldeia. Durante este, 
que duraria cerca de duas horas, cantaram-se os seguintes versos, que alternavam 
entre o grupo de solteiros, à frente, e o de casados, atrás, num autêntico auto dos Reis 
Magos. 

Todos os participantes iam com a cabeça descoberta, com os bonés na mão, com 
sentido religioso. 

Conversando com o senhor José André, de oitenta anos, mestre que foi da Banda 
Filarmónica de Tinalhas, disse-nos a propósito da evolução desta festa, ao longo da sua 
vida, que ela teve grandes modificações “como o dia da noite.” E continua: “nada é como 
era dantes. Antigamente, por onde passava o 'Ah! que se chá' estava tudo iluminado. Às 
janelas colocavam-se luzes. A minha mãe não tinha candeia nem lanterna iluminava 
com uma pilha”... 

...Na verdade, ainda pudemos verificar alguns pinheiros iluminados a luz eléctrica. Em 
frente de algumas casas, uma vela de cera na janela. Outras habitações todas 
iluminadas no interior, com janelas e portas abertas. “Quanto ao auto dos versos, 
antigamente cantava-se mais. Todos os homens e rapazes vinham participar Agora, 
poucos cantam.” “Isto é uma festa de homens casados e rapazes solteiros. No grupo 
dos solteiros já aparecem hoje algumas raparigas. No dos casados, nem uma mulher.” 

Do confronto entre gerações surgiram muitas vezes zaragatas. Indagando a origem 
destas, o nosso interlocutor explicou-nos que “ninguém queria ficar por baixo, ninguém 
queria calar-se primeiro.” Noutros tempos, cantando sempre os mesmos versos, assim 
decorria o despique, ao longo de toda a noite, até se declarar um vencedor, no largo da 
capela, que não tinha madeiro aceso. Só muito recentemente este elemento foi 
introduzido... 

“…Dantes era só um tambor, um bombo da música e um pífaro. Agora já há pratos, 
instrumentos de metal, cornetas. Durante este século, todos os anos se tem feito esta 
festa, em Tinalhas...” 

Outro centro de interesse é a evolução do bodo oferecido a toda a população. 

Hoje, quando termina o cortejo, todos entram na capela, e ali se convive com filhós e 
copos de vinho. 

Antigamente, também se entrava para a capela após o cortejo, mas à medida que ía 
saindo, é que se dava uma filhó e um copo de vinho. Dentro da capela, não se comia 
nem se bebia. 

“Sabe, naquele tempo” - informaram-nos - “não havia muitas filhós, vivia-se mal. Lutava-
se por uma perna de filhó. Nem toda a gente as fazia. As casas mais abastadas é que 
davam as filhós e o vinho. Não se dava dinheiro. Agora, em vez de darem um pratinho 
de filhós só dão um garrafão de vinho e dinheiro. As filhós são mandadas confeccionar, 
anteriormente, pelos festeiros. Se o vinho cresce, é vendido aos taberneiros para as 
verbas serem gastas na festa de Verão” (RECONQUISTA,1989). 

“...Mas, quem em cinco de Janeiro passar, ao começo da noite, em Tinalhas, notará - 
perfeito contraste - que na povoação há vida, há animação, há movimento, há alegria. 

E é Janeiro! E é Inverno! 

É que, pelo dia, tocara já por mais de uma vez a sineta da capela do Espírito Santo a 
lembrar aos moradores da aldeia - se algum o havia esquecido - que têm de repetir e 
continuar a velha tradição de o “Ah! que se chá!.. “, sem igual nas terras vizinhas. 

E, por isso, velhos e novos, todos fiéis mantedores de antigas usanças, terminados os 
trabalhos de campo, recolhido o gado, reconfortados eles próprios com a ceia, vão 
convergindo para o largo da capela do Espírito Santo. 

Surge também o tambor da confraria, e vêm igualmente o bombo e os pratos da banda 
local. 

Junto do primeiro forma-se um grupo, em redor dos últimos junta-se outro. 

E, todos, descobertos e com a maior religiosidade e unção, começaram a marcha 
através das ruas da povoação a cantarem com o acompanhamento do tambor: “...E, no 
respeito que devem à família do Visconde de Tinalhas, os grupos dirigem-se em 
primeiro lugar para a porta da residência daquele titular, onde cantam todos os versos já 
referidos. 
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Dali seguem para casa do juiz e dos mordomos da Confraria do Espírito Santo, e depois 
por todas as ruas de Tinalhas, sempre a tocar, sempre a cantar. 

Enquanto se realiza a função e são percorridas as ruas, os mordomos e as pessoas 
mais gradas ou de maior devoção, mandam para a sacristia da capela, filhós, vinho e 
tremoços. 

E a festa, bem religiosa na intenção e unção, bem pagã na forma, termina sempre pela 
distribuição do vinho, das filhós e dos tremoços na sacristia ou à porta da capela, a 
todos os devotos...” (DIAS, 1955, 124-130). 

No passado, era usual neste dia virem pobres das terras em redor para aqui comerem a 
filhó e beberem um copo de vinho. 

Outros recintos religiosos 

Igreja matriz, capela de São Pedro, capela da Rainha Santa Isabel, capela do Senhor do 
Miradouro, capela de São Sebastião (destruída) e capela de São Jorge (destruída). 

Observações 

Existe um largo do Espírito Santo e uma travessa do Espírito Santo. 

 

Informantes 

Regina Maria Eusébio Ramalho Serra, 25 anos (Tinalhas) e Hermínia Nogueira 
Trindade, 76 anos (Tinalhas). 

Bibliografia 

DIAS, 1955. 
HENRIQUES, 1993. 
JORGE, 1996. 
RECONQUISTA, n° 724, 22 de Março de 1959a. 
RECONQUISTA, n° 727, 12 de Abril de 1959b:2. 
RECONQUISTA, n° 819,15 de Janeiro de 1961a:11. 
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2.27. Torre (Castelo Branco) 

Breve historial 

A capela foi reparada em 1994. 

Capela 

A capela do Espírito Santo está implantada na entrada sul da povoação, no largo do 
Espírito Santo. A 50 metros a norte da capela existe uma grande nascente. 

A porta principal do templo está voltada a poente e a porta secundária voltada a norte. É 
uma capela alta quando comparada com as anteriormente citadas. Tem três espaços 
diferenciados: nave, capela-mor e sacristia. 

A nave, além das aberturas já referidas, possui uma pequena janela na parede sul e 
outra sobre a porta principal. O coro existente na nave é apoiado por duas colunas 
pintadas de azul e com uma base em granito. As paredes da nave e da capela-mor têm 
um rodapé em granito e acima deste um friso de azulejos, de fundo azul, até cerca de 
1,10 metros de altura. O pavimento está forrado de tijoleira com um corredor central de 
granito. O tecto está pintado de azul com frisos em azul escuro. Em cada um dos lados 
do arco triunfal há uma peanha onde assentam a Nossa Senhora do Desterro e o 
Santíssimo Sacramento. À direita da porta principal há uma pia de água benta. 

A passagem da nave para a capela-mor é feita sob um alto arco triunfal de granito de 
grão grosso. 

A capela-mor tem dois altares, um moderno, em granito, e outro primitivo, em madeira, 
pintado de branco e dourado. O altar-mor tem em cada um dos lados duas colunas com 
frisos verticais em dourado e capitel coríntio também dourado. No altar-mor estão as 
imagens do Menino Jesus, com um globo na mão, de Santo António e do Espírito Santo 
que ocupa o nicho central. Em peanhas incrustadas nas paredes norte e sul estão as 
imagens da Senhora de Fátima (do lado do Evangelho) e de São José (do lado da 
Epístola). 

A sacristia está adoçada à parede norte do templo com porta para o exterior, virada a 
poente. É um espaço amplo onde se guardam as imagens do Santo António e da Nossa 
Senhora da Graça. 
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A capela está aberta ao culto mas, pela falta de padres, só raramente é usada para 
ofícios religiosos. 

Tem uma sineta cujo acesso se faz pelo exterior do templo. 

Imagem 

Há duas imagens do Espírito Santo. Uma moderna e outra primitiva. A primitiva é uma 
imagem em madeira com traços grosseiros e feições orientais (foto 55). Não tem coroa, 
nem tiara, mas chapéu de forma tronco-cónica. A barba, o bigode e o cabelo estão 
pintados em castanho escuro. Não veste a indumentária pontifical mas a sacerdotal com 
casula vermelha debruada e decorada a dourado e alva azul decorada a dourado. Os 
sapatos são avermelhados. Os dedos estão bem individualizados e seguram os braços 
transversais da cruz. Os braços do cadeirão são demasiado altos para a figura. Cristo 
tem a cabeça flectida à direita, olha o solo e veste uma pequena tanga. A cruz tem os 
quatro braços bem visíveis tendo no segmento superior a inscrição INRI. Sobre a 
inscrição assenta a pomba com asas fechadas e pintada com cores à base de azul e 
cinzento. 

Quando compraram a imagem nova do Espírito Santo o padre “mandou deitar aquela 
fora e o meu pai, que era um grande devoto do Espírito Santo, respondeu: «quando o 
seu pai for velho também o deita de casa para fora? Para esta imagem sempre há-de 
haver um lugarzinho, nem que seja na sacristia» e assim temos aqui a imagem.” 

A segunda imagem do Espírito Santo foi comprada há vinte ou trinta anos. Esta imagem 
assenta directamente sobre o andor. Estava na capela-mor mas o seu lugar costuma ser 
na nave. 

A imagem é constituída por duas figuras humanas e uma pomba simbolizando o Espírito 
Santo. As duas figuras humanas estão assentes sobre nuvens. A figura que representa 
o Pai tem cabelo e barba muito compridos de cor cinzenta. Veste capa azul decorada e 
debruada a dourado. Na mão esquerda tem o ceptro. Sobre a cabeça tem um círculo 
dourado de santidade. O Filho tem cabelo e barba castanha. A barba é de menor  

tamanho que a do Pai. Veste capa cor-de-rosa forte decorada e debruada a dourado. 
Tem o braço direito e metade do peito a descoberto. Com a mão e o braço direito segura 
uma grande cruz. 

Entre o Pai e o Filho e sobre as cabeças de ambos está a pomba de asas meio abertas 
irradiando raios dourados. A imagem é limpa pela zeladora com um pano seco. 

Estandarte 
 

            Foto 55. Imagem do Espírito Santo de Torre. 
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A imagem tem estandarte. No passado havia um estandarte muito grande. Actualmente 
existe um outro mais pequeno. 

Devoção 

Segundo a informante, zeladora da capela do Espírito Santo, a imagem ainda tem 
muitos devotos “principalmente da Soalheira.” “Vêm cá na época de exames ou da festa 
a cumprir promessas. Vêm as mães e os filhos, mas as afrontas mandam.” 

Em sinal de gratidão oferecem ao Espírito Santo garrafas de azeite, velas e muito 
raramente figuras de cera. 

As pessoas mais velhas chamam Pai Eterno à imagem do Espírito Santo. 

Festa 

No domingo de Pentecostes a festa começa com a “arruada” dada pela banda ao povo 
da Torre. Segue-se o peditório, a missa, a procissão e o arraial. 

A missa é dita no largo da capela do Espírito Santo. É uma missa campal. O altar é 
armado sobre o palco. Na ocasião todo o varandim deste espaço está forrado com 
colchas. Durante a missa as imagens sacras estão também no exterior da capela, sobre 
os seus andores. 

A procissão segue um sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Na procissão os 
homens vão à frente, as mulheres seguem-nos em duas filas, depois vai o pálio e a 
banda segue em último lugar. Na procissão a imagem do Espírito Santo segue também 
em último lugar. É transportada por homens, geralmente devotos, no cumprimento de 
promessas. 

No passado havia juiz da festa. “O juiz ía à frente a mandar na procissão com um pau na 
mão.” 

Até há poucos anos era costume a imagem sair com a “árvore.” A “árvore” era uma 
armação composta por um simulacro de caule, na vertical, de onde partiam várias 
ramificações. O caule era forrado a flanela vermelha e as ramificações com flanela 
branca ou vermelha. 

A “árvore” vai no mesmo andor que a imagem. O próprio andor tem um dispositivo, por 
detrás da imagem, para fixação da “árvore.” A “árvore demora muito tempo a vestir, vai 
toda cheia de favinhos e na ponta de cada ramo vai uma bola brilhante de árvore de 
natal.” O simulacro de caule e as respectivas ramificações vão forrados, sobre a flanela, 

com fitas de cetim da cor da flanela. As fitas ofertadas pelos devotos são atadas 
directamente na “árvore” sobre as anteriores e são de cor azul e vermelha. 

Pela altura da festa não faltam cravos “as pessoas de cá têm brio em virem de Lisboa e 
trazerem um ramo de cravos. No princípio só traziam cravos vermelhos agora já 
começam a trazer cravos vermelhos e brancos.” 

O arraial é à porta da capela. A festa é organizada por quatro festeiros que são 
nomeados. Num passado recente eram três pessoas. Actualmente são quatro para a 
festa ficar resguardada da desistência de qualquer um. A riqueza ou prestígio não 
favorecem a nomeação. Até porque a “festa é arruada quer dizer que vai de casa em 
casa. Quer queiram ou não fazê-la, bate-se a todas as portas.” Os viúvos e os solteiros 
não são nomeados. 

Uma das muitas funções dos festeiros, ou mordomos como também são conhecidos, é a 
de dar almoço aos elementos da banda, aos padres, ao fogueteiro e aos agentes da 
GNR. 

Na segunda-feira da festa volta a haver missa, na capela, e no final dela o padre lê os 
nomes dos novos festeiros. 

Angariação de meios 

Todas as despesas da capela (electricidade e reparações) são pagas com um fundo 
próprio oriundo do lucro das festas e do dinheiro que os devotos colocam no cofre. O 
padre faz-se pagar pelos seus serviços. 

No dia da festa, de manhã, os festeiros, acompanhados pela banda, fazem um peditório 
pelo povo da Torre e do Louriçal68. Nesta ocasião as pessoas dão unicamente dinheiro. 
Toda a gente contribui. Os emigrantes que não possam participar na festa enviam a 
dádiva para o Espírito Santo. 

Durante a tarde faz-se o ramo. Para o ramo as pessoas “dão o que têm em casa, bolos, 
pão-de-ló, queijos, cebolas, ou o que a pessoa entender.” Há quem ofereça fogaças. 
Estes bens são leiloados e quase sempre há despique. 

                                                      
68 Os festeiros da Torre vão pedir colaboração ao povo de Louriçal para a sua única festa anual. Os 
festeiros de Louriçal pedem, por sua vez, ao povo da Torre colaboração para as suas quatro festas 
anuais. 
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Até há poucos anos, no tempo da festa, havia o hábito de colocar nas mãos do Pai uma 
fita branca para aí fixarem o dinheiro. “Só que começaram a dizer que pôr lá o dinheiro 
era um acto de vaidade e eu também concordo com isso. Estar a capela cheia de gente 
e ir ali e colocar uma nota, eu acho isso uma vaidade. Foi-se exercendo pressão e as 
pessoas agora já lá não põem dinheiro. A fita vai na mesma. Agora põem o dinheiro na 
caixa das esmolas”, diz a zeladora. 

Observações 

Em Louriçal do Campo há uma imagem da Rainha Santa Isabel, num altar da nave, do 
lado do Evangelho. Nesta mesma localidade, sobre o arco triunfal da Matriz, há uma 
grande pomba (mais parecida com uma gaivota), de cor branca e em posição de voo. 

Informantes 

Joaquim da Silva Ferreira Parente, 73 anos (Torre) e Maria da Conceição Ferreira, 61 
anos (Torre). 

2.28. Vila Velha de Ródão 

Capela 

Não há capela do Espírito Santo. 

Imagem 

A imagem do Espírito Santo (foto 56) encontra-se no altar-mor, do lado Epístola, da 
igreja matriz desta vila. Não há memória de ter saído nas procissões. Não se conhece 
devoção activa por esta imagem.  

A imagem é provavelmente em madeira. Possui cerca de 75 centímetros de altura e 
assenta sobre uma base circular com aproximadamente quatro centímetros altura de 
onde irrompem quatro cabeças de anjos. A imagem é constituída pela tríade: ancião, 
cruz e pomba. A pomba é de cor branca, possui as asas abertas e assenta sobre o topo 
do braço vertical da cruz. A cruz é em madeira assentando sore ela Jesus Cristo 
crucificado, em tanga. O ancião de barbas brancas está sentado sobre nuvens (?). 

Enverga um pluvial vermelho sobre uma outra roupagem azul. A cabeça é revestida pela 
tiara terminando numa cruz papal, bem saliente. 

A imagem encontra-se em bom estado de conservação. 

Não há bandeira do Espírito Santo. 
 

              Foto 56. Imagem do Espírito Santo de Vila Velha de Ròdão 

. 
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Observações 

Há alguns anos atrás ouvimos, mais de uma vez, ao Sr. Inspector Baptista Martins, de 
Fratel, a seguinte explicação para a maldição de Ródão. “Numa das suas andanças a 
Rainha Santa Isabel passou o rio Tejo em Vila Velha de Ródão e, na povoação, teria  

pedido água às mulheres aqui residentes. Recusaram-lha o que terá motivado a 
seguinte maldição69: 

Adeus Rodam, adeus Rodam 
Cercada de muita murta 
É terra de muita puta 
Não terás mulheres honradas 
Nem cavalos regalados 
Nem padres coroados.” 

Informantes 

Maria Pires do Rosário, 85 anos (Vila Velha de Ródão) e António Bengala Escarameia, 
pároco de Vila Velha de Ródão. 

Bibliografia  

SOROMENHO, 1965. 

2.29. Zebreira (Idanha-a-Nova)  

Breve historial 

A capela do Espírito Santo serviu de igreja matriz até à data da construção desta última 
(RECONQUISTA, 1961). Em Março de 1985 “encontra-se esta capela em completa 
ruína, desde as paredes ao telhado. Em Junho do mesmo ano constitui-se uma 
comissão que se propõe resconstruir a capela. As obras iniciaram-se com subscrição 
pública de fundos. As obras terminaram, em Setembro de 1987” (RECONQUISTA, 
1985a-d, 1986a-c, 1987a-b).  

Capela 

O templo situa-se no largo do Espírito Santo, na parte sul da povoação. Não são 
conhecidos poços ou nascentes de água na área da capela. 

                                                      
69 Desta maldição existe uma versão, citada no Lendário Rodanense (SOROMENHO, 1965), que a 
associa à lenda do rei Wamba, protagonizada pela respectiva mulher que teria proferido a maldição ao ser 
castigada por crime de adultério. 

Tem a porta principal voltada a nascente e a porta secundária voltada a sul. O interior 
compreende dois espaços: a nave e a capela-mor. 

O tecto da nave é de três planos constituído por placas de cimento. O pavimento é de 
tijoleira. À direita da porta principal está incrustada na parede uma pia de água benta. À 
esquerda, desta porta, há uma grande pia baptismal, em granito. O espaço da nave está 
dividido por um corredor central havendo de ambos os lados bancos com genuflexórios. 

Entre a nave e a capela-mor há um arco triunfal, em granito, com impostas. 

A capela-mor tem tecto e pavimento semelhante ao da nave e uma estreita janela na 
parede sul. O altar é moderno, em granito. No altar há uma tábua pintada representando 
os apóstolos e a Virgem. Sobre cada um deles cai uma língua de fogo. Esta tábua 
parece ser de grande qualidade e necessita de restauro urgente. Antes da reparação 
possuía talha barroca no altar. Existem sobre o altar dois candelabros configurando 
menorot. Estão na capela-mor a bandeira do Espírito Santo, resguardada entre lençóis, 
e um andor, provavelmente da imagem. 

Imagem 

A imagem foi restaurada em 1987. Não tem aspecto de velho (foto 57). O fácies é 
emagrecido. Tem tiara com grande cruz no topo. A barba, cabelo e bigode são 
cinzentos. O pluvial é vermelho, debruado a dourado no exterior e cor-de-rosa no 
interior. Tem alva de um branco acastanhado. O cíngulo não é visível mas desconhece-
se. A estola e os sapatos são pretos. 

Os braços do cadeirão são utilizados pela imagem para repousar os seus. O espaldar do 
cadeirão termina com dois motivos pontiformes. A pomba, de cor branca com 
tonalidades de cinzento, assenta sobre o travessão horizontal da cruz. O olhar está 
desviado para a direita e as asas abertas, em posição de voo. 

Estandarte 

A bandeira é de haste central, de estilo moderno. O pano é vermelho, de cetim com 
barra dourada e franja. Numa das faces podem ler-se “O Divino Espírito Santo” e por 
baixo “Salvai o povo da Zebreira.” No centro da bandeira figura uma pomba, pintada, de 
asas abertas em posição de voo. A pomba, com tonalidade azul, está envolvida num 
halo amarelo. Da pomba saem sete raios que terminam em línguas de fogo. As línguas 
de fogo estão envolvidas em nuvens. 

Pendentes e ao longo da sua largura há fitas de seda. Cinco são brancas, duas 
amarelas e as outras duas vermelhas. Não contém qualquer inscrição. 
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A bandeira deve ser guardada numa divisão da casa onde não durma ninguém. Se tal 
não for possível não pode ficar num quarto onde um homem durma com uma mulher, 
por causa das relações sexuais. “A bandeira é sagrada.” Devido à proibição apontada é 
preocupação do juiz saber em que lugar da casa fica a bandeira. 

Por ordem do juiz, em 1994 a bandeira ficou guardada na capela do Espírito Santo por 
achar indigno ficar na casa de um casal que não era casado. Em condições normais a 
bandeira ficaria em casa da tesoureira. 

Devoção 

É costume oferecerem garrafas de azeite para iluminar a imagem do Espírito Santo. 

Festa 

Celebra-se o dia do Espírito Santo. Há missa e procissão. Na procissão o andor é 
transportado pelos mordomos do Espírito Santo. As procissões seguem o sentido 
contrário ao dos ponteiro do relógio. 

Transcreve-se, seguidamente, a descrição que Jaime Lopes DIAS (1953:85-108) fez da 
festa do Espírito Santo de Zebreira. 

“1. Tradição e curiosidade das festas 

Nas velhas terras da Egitânia, nasceu, cresceu e tomou foros de vila e município, a que 
D. Manuel I deu foral em 1530, a povoação de Zebreira, hoje simples freguesia, mas das 
mais ricas e prósperas do concelho de Idanha-a-Nova. 

Fiel ao seu passado, conserva na praça, como títulos de linhagem, a antiga Casa da 
Câmara e o Pelourinho e, dentro do espírito que caracteriza a maioria das terras da 
Beira Baixa, mantém velhos usos, restos de festas antigas e saudosas entre as quais se 
destacam, e destacaram sempre, as do divino Espírito Santo. 

O ritual da confraria, a boda, as merendas de mel, filhós, tremoços e vinho, o segredo, a 
Noite do Vitó e as touradas, no que foram e ainda são, constituem, e constituiram, sem 
dúvida alguma um dos mais curiosos capítulos do culto do Espírito Santo na Beira 
Baixa.” 

Em 1758, através de Frei Manoel L. de Almeida, surge a primeira referência escrita à 
confraria do Espírito Santo de Zebreira. De então para cá terá persistido. 

 

 
 

               Foto 57. Imagem do Espírito Santo de Zebreira. 
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“2. A confraria 

As festas do Espírito Santo, que começam em Quinta-feira de Ascensão e vão até 
Quinta-feira do Corpo de Deus, estiveram sempre, e ainda estão hoje, a cargo de uma 
confraria composta por quinze membros: um juiz, um alferes, um escrivão, e doze 
mordomos. Além destes quinze confrades a confraria tem uma tesoureira, a quem 
incube especialmente guardar a bandeira e cuidar da boda de Domingo do Espírito 
Santo. 

O juiz e o alferes são eleitos pelos mordomos dentre deles próprios, no Domingo do 
Espírito Santo, na sacristia da igreja, antes de começar a missa.” 

É o caso do actual juiz que ocupa este cargo há trinta e dois anos. A riqueza não é 
determinante para se chegar a juiz. O juiz tem o direito, e o dever, de expulsar qualquer 
elemento do grupo caso a sua conduta não se enquadre nas normas do grupo e de velar 
pelo cumprimento integral do ritual. Os motivos mais comuns de expulsão são o 
consumo excessivo de bebidas alcoólicas e a pouca urbanidade no acto de comer. Diz 
então o juiz para o alferes e para o secretário, apontando para o mordomo a expulsar: “a 
partir de hoje já não voltas mais porque a mesa do Espírito Santo é sagrada.” “O 
mordomo que se porte bem pode cá andar toda a vida.” 

 “O cargo de secretário é desempenhado obrigatoriamente pelo juiz da confraria 
cessante, e os mordomos são eleitos pelos mordomos velhos, que escrevem ou 
mandam escrever num papel os nomes dos que os hão-de substituir, ou os seus nomes, 
se desejam continuar nos cargos.” 

O cargo de secretário é também sujeito, anualmente, a escrutínio. 

“A tesoureira é escolhida pela tesoureira velha, quando esta não deseja continuar e, em 
alguns anos, não tem que escolher por haver quem tenha prometido servir nesta 
qualidade e pedido para lhe ser deitado o Espírito Santo, pedido que, por se tratar de 
promessa, manifestação viva de devoção, é sempre aceite.” 

Se a tesoureira quiser continuar no ano seguinte expõe esse desejo ao juiz. Este recolhe 
o parecer da confraria e caso haja acordo a tesoureira mantém-se em funções. Para o 
lugar de tesoureira tem-se sempre em conta a postura moral e social da candidata. 
Consta das suas funções a limpeza e embelezamento da capela do Espírito Santo. 

“Para os diversos lugares, com excepção do de tesoureira, são escolhidos, de 
preferência, rapazes novos, e, noutro tempo, só os solteiros.” 

Hoje todos os elementos são casados; os viúvos e solteiros não são admitidos na 
confraria. A pessoa interessada em integrar o grupo de mordomos oferece-se à confraria 
e entrará quando houver lugar. No passado todos os anos saíam e entravam elementos. 

“O que ascende a secretário serve três anos seguidos na confraria: primeiro como 
mordomo, depois como juiz e finalmente como secretário. 

Organizada segundo as normas referidas, a lista dos componentes da confraria é 
entregue ao pároco que, para conhecimento geral, a lê, da base dos degraus do altar-
mor, no começo da missa de Domingo do Espírito Santo.” 

Mais recentemente, os elementos que vão integrar a confraria, no ano seguinte, são 
nomeados pelo pároco no fim da missa do 6° domingo após a Páscoa. 

“A confraria sai pela primeira vez num dos domingos do mês de Setembro para recolher 
esmolas [ver Angariação de Meios] para as festas, e toma parte em todas as procissões 
que se realizam em Zebreira (doze ou treze em todo o ano).” 

Actualmente, a confraria, participa nas seguintes cerimónias religiosas: Corpo de Deus, 
Ascensão de Nossa Senhora, festa de Santo Isidro, quinta-feira da Ascensão, festa da 
Nossa Senhora da Piedade, festa de Nossa Senhora da Conceição, festa São Sebastião 
e domingo do Espírito Santo. Não participa nas cerimónias da Semana Santa e na ida 
ao cemitério no dia dos fiéis defuntos. 

“Faz-se sempre acompanhar do distintivo ou insígnia máxima, a bandeira de damasco 
encarnado com o Espírito Santo representado em duas pombas: uma, de madeira, a 
encimar a vara, e outra, desenhada ou bordada numa estampa, pregada no centro do 
pano da mesma bandeira. 

Em tempos recuados, a confraria saía todos os domingos durante o período decorrente 
de Domingo de Ramos a Quinta-feira do Corpo de Deus. 

No domingo de Setembro destinado ao peditório, percorre ela, ainda hoje, toda a 
freguesia, e pára, aqui e além, enquanto os mordomos batem a todas as portas e 
recebem as esmolas (geralmente trigo ou dinheiro) que, mais ou menos, todos os 
zebreirenses dão. 

Os confrades, que envergam sempre opas encarnadas, juntam-se em frente da casa da 
tesoureira e, depois de o alferes receber desta, pela varanda ou janela, a bandeira, 

marcham pela seguinte forma: à frente, destacados dez ou quinze metros do alferes, 
dois mordomos, a cantar: 
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Bendito e louvado seja 
O Santíssimo Sacramento da Eucaristia, 

A que os demais respondem: 
Fruto do ventre sagrado 
Da Virgem Puríssima Santa Maria! 

A seguir o alferes com a bandeira e aos lados, alinhados em duas filas com o juiz e o 
secretário à frente, os restantes. 

Ao chegarem próximos da igreja, à distância de trinta ou quarenta metros, os mordomos 
da frente voltam-se para a retaguarda e cantam: 

Glória, Patri et Filio et Spiritu Santo, 

A que os demais respondem: 
Sicut erat in principio et nunc 
Et semper et in saecula saeculorum 

e, todos em coro: 
Amem!” 

O Bendito e Louvado, tal como em Monsanto, varia de entoação consoante o do 
cerimonial. 

“O alferes avança com a bandeira e, ao incliná-la para entrar pela porta da igreja , o Juiz 
e o secretário amparam-na com as suas varas [as varas são iguais; para a reconhecer o 
juiz actual fez um pequeno sinal na sua] para que não toque no chão. 

Encosta-a, em seguida à parede do lado esquerdo do altar-mor onde se conserva até à 
saída da procissão. 

Enquanto não começa a missa, os confrades dirigem-se à venda (taberna) próxima a 
beber uma pinga (copos de vinho) que é paga com o produto das multas de que adiante 
se falará.” 

Na igreja matriz a bandeira é colocada no limiar da capela-mor do lado do Evangelho. 
Durante a missa alguns membros da confraria saem para o exterior da igreja. 

“No final da missa a confraria incorpora-se, mas não canta, na procissão, e, terminada 
esta, vai entregar a bandeira à tesoureira seguindo pelas ruas, pela forma já descrita, a 
entoar o Bendito e Louvado! 

À distância de trinta a quarenta metros da casa da tesoureira, pára e canta Glória Patri, 
tal como na ida para a igreja. 

3. Quinta-feira da Ascensão 

As festas do Espírito Santo na Zebreira começam, como já se disse, em Quinta-feira de 
Ascensão com a missa, a que se seguem a entrega da bandeira à tesoureira, a merenda 
(refeição de tremoços, filhós, mel e vinho) em casa daquela, e a tourada. 

A assistência à missa faz-se com a bandeira alçada no meio da igreja. A confraria canta 
então o Bendito e Louvado, enquanto um grupo de crianças percorre o templo, coxia 
abaixo coxia acima, a lançar flores à bandeira e às pessoas que assistem. 

No fim da missa incorpora-se na procissão e, terminada esta, dirige-se a casa da 
tesoureira a entregar a bandeira. 

4. A entrega da bandeira à tesoureira 

Chegados à porta da casa da tesoureira, o juiz, que vai na frente, diz: 

- Dá licença, nossa tesoureira? 

Seguem-se o secretário e os mordomos que antes de entrarem, repetem: 

- Dá licença, nossa tesoureira? 

O alferes fica à porta até aparecerem à janela ou varanda da casa, o juiz e o secretário.” 

Actualmente é frequente a bandeira entrar pela porta se esta for suficientemente larga. 
Se entrar pela janela, ou varanda, este lugar tem que estar revestido com uma colcha de 
seda para que a bandeira não entre em contacto com o edifício, tal como no Ladoeiro. 

“Logo que estes aparecem, o alferes aproxima-se e entrega-lhes a bandeira que eles 
apanham com as varas e, seguidamente estendem sobre uma cama (manta coberta por 
alvadio lençol de linho) que a tesoureira tem preparada no pavimento da sala.” 

“Agora a bandeira é arvorada logo que entre na casa da tesoureira e metida entre dois 
lençóis.” Os lençóis são fechados com alfinetes em todo o perímetro da bandeira. 

“O alferes entra seguidamente em casa da tesoureira mediante o prévio pedido de 
licença, e vai juntar-se à confraria já reunida em volta da bandeira: o juiz e o secretário à 
cabeceira, os mordomos nos dois lados e o alferes ao pés. 

O juiz solta da bandeira as fitas que devotos ofereceram durante a procissão e entrega-
as à tesoureira que as dobra e as coloca num açafate. 
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Tira, em seguida, a pombinha de madeira (Espírito Santo) que encima o pau da 
bandeira e põe-a sobre um lenço de seda previamente estendido sobre uma mesa, e, 
finalmente, dobra o pano da bandeira e envolve-o, com o auxílio do alferes, no lençol da 
cama a que já nos referimos.” 

Actualmente a bandeira não é dobrada. Mantem-se aberta, pendente do tecto ou ao 
longo da parede de um quarto da casa, forrada pelos dois lençóis. 

O juiz pega na pombinha com o lenço de seda, ordena a toda assistência que ajoelhe, 
dá a pombinha a beijar a todos, ele próprio a beija depois de também ajoelhar, e diz: 

“- A pessoa mais velha que está dentro desta sala faça favor de se benzer.” 

Diz o juiz, depois de pendurar a bandeira: 

“- Façam favor se levantar que o nosso juiz vai dar a pombinha a beijar.” 

A pomba e a bandeira não podem ser tocadas directamente com as mãos. Para se 
manusearem é utilizado um lenço de seda que se entrepõe entre a mão do juiz e a 
insígnia. 

No final deste ritual a pomba é metida dentro de uma caixa que é pendurada. “A pessoa 
benze-se e, com ela, todos os presentes. Levantam-se todos em seguida e o juiz 
entrega a pombinha à tesoureira que a guarda num açafate onde já estão as fitas e os 
demais pertences da bandeira. 

5. A merenda, o encruzamento e a reza 

O juiz volta-se, a seguir para a tesoureira, e pergunta: 

- Nossa tesoureira, a mesa está posta? 

Obtida resposta afirmativa, a confraria e todos os presentes, dirigem-se para a mesa. 

A uma das cabeceiras estão duas ou três garrafas de litro cheias de vinho, conforme 
assistem só o juiz e o alferes, ou o juiz, o alferes e o secretário; e ao lado de cada uma 
um copo. 

Em Quinta-feira de Ascenção, no Domingo do Espírito Santo e em Quinta-feira do Corpo 
de Deus, as garrafas são três porque nestes dias assistem sempre o juiz, o alferes e o 
secretário. Espalhadas pela mesa há bacias de tremoços, tantas quantas as garrafas de 
vinho.” 

Nesta mesa, recentemente, há também pires para que cada elemento coloque as 
cascas dos tremoços. 

“Tanto a confraria como os assistentes, conservam-se de pé enquanto o juiz não ordena 
que se sentem. 

Não há lugares reservados, a não ser os da cabeceira da mesa, que pertencem ao juiz e 
ao alferes: o juiz à direita do alferes. 

Se o secretário está presente, ficam: o juiz ao centro, o alferes à direita e o secretário à 
esquerda.” 

“Na mesa sagrada do Espírito Santo estão seis mordomos de um lado e seis mordomos 
do outro.” 

“A tesoureira não se senta. 

Depois de todos terem tomado os seus lugares, o juiz ordena: 

- Fazem favor de deitar a mão. 

E todos se servem de tremoços. 

Em seguida, depois de o juiz e o alferes terem enchido os seus copos de vinho, o juiz 
cruza os braços, pega nos dois copos, no da direita com a mão esquerda e no da 
esquerda com a mão direita, e troca-lhes os lugares. 

O alferes procede de igual forma e os copos voltam, por isso, aos lugares antigos. 

Se está o secretário, este faz também encruzamento com o copo do alferes, e o alferes 
repete-o com o do secretário voltando assim os três copos aos lugares primitivos. 

Todos os movimentos têm que ser feitos com cuidado, porque, se cai gota de vinho na 
mesa, é devida multa, as multas a que já nos referimos, que, quando cometidas pelo 
juiz, alferes ou secretário, são pagas em dobro. 

Terminado o encruzamento, o juiz levanta o seu copo e diz: 

- Viva a senhora tesoureira! Viva o senhor alferes! Viva o senhor secretário (se está 
presente)! Vivam os senhores mordomos! Vivam todos quantos aqui estão! 

Se não se enganou a dar estes vivas, toda a confraria responde: 

- Viva! Viva! Viva! 

Se se enganou atalham-no desordenadamente, não o deixam continuar, e dizem: 
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- Vira! Vira! Vira! 

O alferes e o secretário (se está presente) repetem os mesmos vivas, que são 
correspondidos ou interrompidos pela forma já referida pelo juiz. 

As garrafas seguem então pela mesa para todos se servirem e cada um dos mordomos 
dar os seus vivas e beber o copo de vinho que lhe pertence. 

Terminada esta volta de vinho, as garrafas regressam aos seus lugares em frente do 
juiz, do alferes e do secretário. 

O juiz diz então: 

- Quem tem na mão, coma; o que quer dizer que podem comer os tremoços que têm 
nas mãos mas não tirar mais. 

O que transgredir paga multa. 

A tesoureira manda para a mesa travessas com filhós polvilhadas com açúcar e 
acompanhadas de malgas de mel. 

O juiz ordena: 

- Fazem favor de deitar a mão. 

Todos se servem de filhós molhadas em mel, que comem, até que o juiz ordena: 

- Quem tem na mão, coma. 

Como o que suja a alvadia toalha, está sujeito a multa, todos se acautelam e servem 
com urbanidade. 

O juiz, encarregado de vigiar pela candura da toalha, se, não obstante todas as 
cautelas, vê cair algum pingo de mel ou gota de vinho, logo, implacavelmente anota o  
facto, impõe multa, e diz: 

- Fazem favor de se levantar que o nosso alferes vai mandar rezar. 

Todos se levantam e o alferes começa: 

- Rezemos um Padre Nosso em louvor do Divino Espírito Santo. (Rezam todos para si.) 
Rezemos uma Salve Rainha em louvor da Senhora Santana. (Imagem existente na 
capela do Espírito Santo.) (Rezam.) 

Rezemos um Padre Nosso, cada um de nós, pelos nossos. (Rezam.) 

E, finalmente, o juiz, diz: 

- Faz favor de se benzer a pessoa mais velha que estiver presente. E essa pessoa, que 
pode ser estranha à confraria, benze-se e todos os demais igualmente se benzem. 

O juiz manda em seguida, assentar todos os da confraria e acrescenta: 

- Fazem favor de deitar a mão. 

Todos se servem de tremoços. 

Os confrades que durante a refeição se trataram por senhor, devem, a partir deste 
momento, chamar-se por tu (se era esta a forma habitual de tratamento). Se o não 
fizerem pagam multa. 

Bebem em seguida o resto do vinho das garrafas, mas só este! 

O juiz pede à tesoureira, o tabaco, dá um cigarro a cada um dos da confraria e sai 
acompanhado por todos os presentes.” 

Estão três garrafas de vinho. Uma pertence ao juiz, outra ao secretário e outra ao alferes 
e cada um deles tem um copo. O juiz levanta-se, pega nos copos, troca copos e diz: 

“- Cá vai p'ra que viva nosso tesoureiro e nossa tesoureira, nosso juiz, nosso alferes e 
nosso secretário.” 

O juiz manda sentar e sentam-se. Quando é ao fim do obséquio o juiz diz o seguinte: 

“- Façam favor de se levantar que o nosso juiz vai mandar rezar.” 

“O nosso juiz manda então rezar um Padre Nosso em louvor do nosso tesoureiro e da 
nossa tesoureira, uma Salvé-Rainha em louvor da Senhora Santana, a nossa Senhora 
Santana pertence ao Divino Espírito Santo.” 

“- Façam favor de rezar um Padre Nosso cada um pelas almas dos seus em voz alta. “ 

“- Façam favor de rezar um Padre Nosso pelas benditas almas que estão nas penas do 
purgatório, principalmente pelas mais necessitadas.” 

Quando acabam de rezar o juiz manda outra vez: 

“- Façam favor de se sentar.” 

No fim da refeição diz o juiz para a tesoureira: 

“- Traga cá o tabaco.” 

A tesoureira traz o tabaco e o juiz diz: 
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“- Quem quiser fumar fume.” 

Se por qualquer motivo a tesoureira não fornece o tipo e a quantidade dos alimentos 
necessários à refeição ritual o juiz pode exigi-los. 

O padre só participa neste jantar se for convidado para o fazer. “Nesta mesa sagrada o 
senhor pároco não tem voz activa para uma palavra. Quem manda é o juiz, o alferes e o 
secretário. Mas o juiz é que manda mais. Nesta mesa não pode haver mulheres. A mesa 
sagrada do Espírito Santo é para os mordomos. As mulheres não se sentam lá. E só 
podemos ser servidos pela tesoureira ou familiares dela.” 

“6. As touradas 

Pela tarde de Quinta-feira de Ascensão realiza-se a tourada à vara larga a primeira das 
três que fazem parte do ciclo das festas, no largo do Espírito Santo, assim chamado por 
ali existir uma capela sob esta invocação. É organizada pelo juiz e pelo alferes. O 
marido da tesoureira pede os touros aos proprietários (geralmente de Idanha-a-Nova) e 
o juiz e o alferes encarregam-se de conduzir os animais para a povoação, pagam aos 
vaqueiros que acompanham o gado, com dinheiro que é angariado durante a tourada, e 
dão-lhes merenda de pão, chouriço, queijo e vinho. 

A praça é formada por todo o largo que foi vedado nas suas três saídas, durante a noite 
anterior à tourada, com carros de lavoura que os festeiros vão buscar onde quer que os 
encontrem, mesmo sem licença dos seus donos. 

As trincheiras são feitas com tábuas atadas com cordas, e os touros recolhidos nos 
quintais anexos ao Largo, de onde saem directamente para serem toureados. 

7. Domingo do Espírito Santo 

No Domingo do Espírito Santo, realiza-se a boda, lauto jantar de muitos e variados 
pratos, em casa da tesoureira. Não há cerimónias, nem ritual, o vinho é à discrição e há 
copos para todos. Se está calor, os convivas despem os casacos! Os da confraria, que 
neste dia comparecem todos, sem excepção, assistem em mesa própria, e, em outras 
mesas, pessoas da família ou das relações da tesoureira que contribuíram para a boda. 
Os confrades, terminada a boda, dirigem-se para o largo onde se realiza a tourada, e ao 
toque das Avé-Marias, ao Sol-posto, conduzem a imagem do Espírito Santo da igreja 
matriz para a sua capela. 

Seguem pela seguinte ordem: à frente quatro mordomos (dois velhos e dois ovos) a 
cantar o Bendito e Louvado e em seguida o alferes com a bandeira. Ao lado a bandeira 
marcham, em dois grupos, os restantes mordomos, velhos e novos, estes sempre atrás 

daqueles e a alternarem com eles no cântico do Bendito e Louvado, e, finalmente, o 
andor com a imagem do Divino Espírito Santo, transportado pelos juízes velho e novo e 
por dois mordomos! 

O juiz velho vai na frente, à esquerda, e o novo na frente, à direita. A vara do juiz é 
conduzida por um mordomo. 

Em último lugar segue o marido da tesoureira com a cruz alçada, o pároco e o povo. 
Depositado o andor na capela, o cortejo dirige-se novamente para a igreja, sempre a 
cantar o Bendito e Louvado, e, depois de ali deixar a cruz segue, também a cantar, para 
casa da tesoureira velha onde entrega a bandeira pela forma que já se descreveu, com 
a diferença de que, desta vez, não é desarmada. 

As duas confrarias (velha e nova) entram na sala onde está posta a mesa para comerem 
a merenda: tremoços, filhós, vinho e mel, com o ritual já descrito. 

No final a tesoureira agradece aos confrades velhos a forma como souberam comportar-
se. Os confrades erguem-lhe vivas. 

A bandeira é, em seguida, entregue, pela janela, pela tesoureira ao alferes. Comovida, 
às vezes a chorar a tesoureira despede-se da bandeira ata-lhe uma fita, oferta sua, e 
lança sobre ela, muitas flores. 

Sempre a cantarem o Bendito e Louvado, as duas confrarias seguem pela forma já 
descrita, até à porta da igreja.” 

A imagem do Espírito Santo sai uma única vez durante o ano, no dia do Espírito Santo. 
A tesoureira selecciona os mordomos para transportar a imagem nesse dia. 

Durante o ano, actualmente, há dois jantares oferecidos pela tesoureira, no domingo do 
Espírito Santo e no dia 25 de Agosto (data do peditório para angariação de meios). Os 
jantares são constituídos por sopa de grão com massa, carne de borrego, filhós e vinho. 

“8. Transmissão de poderes - O segredo 

Da porta da igreja, sempre a cantar, dirigem-se com a imagem do Divino Espírito Santo 
para a sua capela e a fazerem transmissão de poderes. 

Entram apenas cinco pessoas: Os dois juízes, o velho (que passa, como já se disse a 
secretário) e o novo, e o secretário velho e os alferes novo e velho, este com a bandeira 
para que esta não toque no chão, o juiz, o secretário velho, e o alferes novo, amparam-
na com as suas varas. Os restantes confrades ficam à porta, que se fecha. 
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Dizem então os velhos aos novos, o segredo, que ninguém sabe e que consiste, se 
fosse divulgado aconteceriam, segundo é crença, grandes males a quem tal fizesse. 

Há de facto algum segredo? 

Consegui apenas saber que, os cinco, ajoelham em volta da bandeira, o juiz e o 
secretário velhos entregam as suas varas ao juiz e secretário novos e o alferes velho a 
bandeira ao alferes novo.” 

ANTUNES (1987) descreve da seguinte forma a passagem do segredo: 

“A bandeira do Espírito Santo dá entrada para a capela-mor do templo ficando postada 
no limiar à esquerda. 

Na capela-mor é acesa uma vela; a porta de entrada do templo é encerrada, tendo 
previamente entrado somente os seguintes confrades: juiz cessante e juiz eleito, e se 
ajoelham no degrau do acesso ao altar onde é venerável a imagem do Divino Espírito 
Santo. 

Em postura de prece, se ajoelham. 

Secretário e alferes ficam atrás desses, a três ou quatro passos de distância, sempre 
suficiente a não ser audível a frase de transmissão do segredo. 

A única luz existente no templo é aquela imanente da vela já referenciada, o juiz 
cessante transmite o chamado segredo, ao juiz eleito. 

O dito segredo continuará sempre em silêncio e no sigilo de todos os juízes da confraria, 
que não o poderão transmitir a que pretexto for pois diz-se que a sua transmissão 
acarretaria danos irreparáveis para esta comunidade em geral.” 

Durante o trabalho de campo o actual juiz confirmou-nos a existência de um segredo. 
Ainda não o transmitiu porque desde que assumiu este lugar, há 32 anos, nunca foi 
substituído. 

“- Há 32 anos que sou juiz e a mim não me compete falar no segredo do Divino Espírito 
Santo. Isso não se confessa a ninguém. Eu nunca vou nessa roleta. Se houver algum 
que me chame para eu dizer o segredo eu não lho digo. 

- Assim o segredo termina consigo!? Argumentou-se. 

- Num termina senhor. Só direi o segredo a um indivíduo que seja muito meu amigo e 
que seja muito cristão. Não é a qualquer um que eu digo o segredo. 

- Mas quem transmitiu ao senhor o segredo? 

- Oh meu amigo eu ando dentro desta igreja desde os nove anos.” 

9. A entrega da bandeira à confraria nova 

Realizada a transmissão de poderes e dito «o segredo» abrem a porta da capela, e as 
confrarias, velha e nova, seguem a cantar o Bendito e Louvado a caminho da casa da 
tesoureira nova, onde vão deixar a bandeira. 

À frente vão dois mordomos novos e em seguida dois mordomos velhos, levando já a 
bandeira e as varas, respectivamente, o alferes e os mordomos novos. 

A tesoureira nova recebe a bandeira com o cerimonial já conhecido e serve à confraria a 
merenda: tremoços, filhós, mel e vinho. 

Corre tudo como já se descreveu na entrega da bandeira à tesoureira com a diferença 
de os vivas são dados aos confrades velhos e aos novos. 

Como os dizeres são em maior quantidade, e não falta certa emoção entre os que saem, 
e hesitação, pela novidade, entre os que entram, os enganos são mais frequentes e 
portanto as multas em maior número. 

10. A disciplina 

Terminada a refeição o juiz novo entrega à tesoureira a disciplina, papel manuscrito 
onde figuram os nomes de todos os da confraria e as regras a que todos têm de 
obedecer, sob pena de pagamento de multa. Eis a disciplina: 

É proibido sob pena de multa: 

1 – Tratar por tu qualquer dos confrades. O tratamento durante os actos solenes tem de 
ser sempre cerimonioso: senhor juiz, senhora tesoureira, etc. 

2 - Apresentar-se em qualquer acto solene com algum botão desapertado, ponta do 
lenço à vista, ou alfinete pregado na gola do casaco. 

Em suma, os da confraria têm que apresentar-se decentemente vestidos mas sem 
quaisquer alamares nem espalhafatos. 

3 - Os mordomos devem usar obrigatoriamente gravata no Domingo do Espírito Santo. 

Se se apresentarem com gravatas em qualquer dos outros dias pagam multa. 
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O juiz e o alferes devem pôr gravata todas as vezes que sai a bandeira. O secretário só 
leva gravata nos dias de Quinta-feira da Ascensão, Domingo do Espírito Santo e Quinta-
feira do Corpo de Deus. Em qualquer dos outros dias, não devem usar gravata. 

4 - Pagam multa todos os que deixarem cair gota de vinho ou pingo de mel sobre a 
toalha durante as refeições em casa da tesoureira. 

5 - Pagam igualmente multa os que se enganarem nos vivas que dão no momento de 
beberem o vinho durante as mesmas refeições.” 

O pagamento da multa tem quase sempre lugar na taberna mais próxima da casa da 
tesoureira. No passado consistia no pagamento de meio litro de vinho. 

11. Noite do Vitó 

A festa máxima, ruidosa, foi, em outros tempos, a Noite do Vitó, também chamada da 
filhota, e corresponde à noite de sábado para domingo seguinte ao Domingo do Espírito 
Santo.” 

O informante, António Silva, é de opinião diferente da de Jaime Lopes Dias e associa a 
noite do Vitó à noite dos madeiros. 

“Manifestação de regozijo e de felicitações, nela apenas tomava parte a confraria nova. 

Os zebreirenses falam com saudade da alegria e do entusiasmo que reinava Zebreira na 
Noite do Vitó. 

Mão amiga foi buscar e recolher de pessoas idosas (entre elas José dos Santos, 
«Lasca», de mais de setenta anos que cantou a canção que adiante se regista), os 
elementos que se seguem. 

A confraria reunia-se, ao começo da noite, em casa da tesoureira, com o ritual já 
conhecido. 

Durante o adocicado e avinhado repasto, ovacionava a dona da casa e rezava e cantava 
a música, arrastada e dolente, de ritmo livre, que se publica e a que chamavam filhota. 

1 Ora na folha da amoreira: 
Ai hei-de escrever o meu nome 
Ora, na folha da amoreira. 
Oh! viva o juiz e o alferes 
Oh! viva a nossa tesoureira! 
Vivó! 

2 Ora na folha do craveiro: 
Ai hei-de escrever uma carta 
Ora, na folha do craveiro. 
Oh! viva o juiz e o alferes 
Oh! viva a nossa tesoureira! 

 

3 Vivó! 
Ora na folha da Alexandria: 
Ai hei-de escrever o meu nome 
Ora, na folha da Alexandria. 
Oh! viva a nova tesoureira 
Oh! viva a nossa confraria. 

4 Vivó! 
Ora na folha da roseira: 
Ai hei-de escrever uma carta 
Ora, na folha da roseira. 
Oh! viva o juiz e o alferes 
Oh! viva a nossa tesoureira. 
Vivó! 

5 Ora, meu raminho de hortelã: 
Ai, divino Espírito Santo 
Ora meu raminho de hortelã. 
Oh! viva o juiz e o alferes 
Oh! vivam quantos aqui estão. 
Vivó! 

6 Ora, meu raminho de oliveira: 
Ai, divino Espírito Santo 
Ora meu raminho de oliveira. 
Oh! viva o juiz e o alferes 
Oh! viva a nossa tesoureira. 
Vivó! 

7 Ora, meu divino consolador: 
Ai, divino Espírito Santo 
Ora meu divino consolador 
Oh! consolai a minha alma 
Oh! quando deste mundo for. 
Vivó! 

8 Ora, nosso vizinho mais chegado: 
Ai, divino Espírito Santo 
Ora, nosso vizinho mais chegado. 
Oh! nem por ser nosso alferes 
Oh! me livraste de soldado! 
 

9 Vivó! 
Ora noite de tanta alegria: 
Ai, na noite de Vitó, 
Ora, noite de tanta alegria. 
Oh! viva o juiz e o alferes 
Oh! viva a nossa confraria! 
Vivó!” 

  

No trabalho de campo recolheram-se as três seguintes estrofes, semelhantes às 
anteriores: 

1 Hei-de escrever o meu nome 
Na folha do papel branco 
Viva o juiz e o alferes 
E o Divino Espírito Santo. 

2 Hei-de escrever o meu nome 
Na folha da oliveira 
Viva o juiz e o alferes 
Viva a nossa tesoureira 
Viva o juiz e o alferes 
Viva a nossa tesoureira 
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VIVA, VIVA, VIVA (gritam todos). 

3 Hei-de escrever o meu nome 
Na folha do canário (?) 
Viva o juiz e o alferes 
Viva o nosso secretário 
Viva o juiz e o alferes 
Viva o nosso secretário 
VIVA, VIVA, VIVA (gritam todos). 

  

“Saíam dali todos para a rua a cantar e a dar vivas à tesoureira e ao marido. A música 
era cantada, em solo, pelo juiz, pelo alferes e pelo tocador de viola, que regia. 

Todos os da confraria eram obrigados a cantar, cada um pelo menos uma quadra. 

Os de menos aptidões, cantavam só nas ruas mais escusas. 

Como atrás se vê pela letra, entoavam, antes de cada quadra, o segundo verso, e 
seguiam depois com a quadra completa. 

E como o toque da viola era sem grande beleza, zangarreado, o violista pouco 
interessava como tocador, o que importava era o canto, e, por isso, ele era, sobretudo, 
escolhido e considerado por este predicado. 

A confraria e o tocador percorria todas as ruas da povoação acompanhados de uma 
caldeira com vinho e um copo. 

Toda a gente que aparecia bebia, cantava e dava vivas. 

Em certa altura, a confraria dirigia-se a casa do alferes onde repetia as rezas, a filhota e 
os comes e bebes, com o ritual conhecido. 

Terminada a festa em casa do alferes, a confraria continuava pelas ruas a cantar o vitó 
falseteado, ao som da viola, para entrar, finalmente, em casa do juiz onde comia e 
bebia, rezava e cantava, como nas casas da tesoureira e do alferes. E a marcha 
recomeçava seguidamente, com a caldeira do vinho, sempre bem abastecida, pelas 
ruas, com os mesmos anteriores entusiasmos e alegria. 

Aconteceu algumas vezes, pessoas mais madrugadoras da Zebreira encontrarem, ao 
nascer do sol, a confraria a caminho do adro, ou já no adro da igreja onde terminava a 
festa, a gritar os últimos vivós ao juiz, ao alferes, e à tesoureira. 

O resto do vinho era despejado no adro para que as raparigas (nesse tempo a confraria 
era, como já se disse, obrigatoriamente composta só de rapazes solteiros) quando 
fossem à missa, vissem que a festa tinha sido rija e o vinho sobejado. 

12. Quinta-feira de Corpo de Deus 

Em Quinta-feira de Corpo de Deus, a confraria assiste à missa e acompanha a bandeira 
a casa da tesoureira, que oferece tremoços, filhós, vinho e mel, com o cerimonial já 
descrito. 

Pela tarde realiza-se a tourada a terceira e a última do ciclo das festas, e com ela 
terminam as devoções do divino Espírito Santo que foram, e ainda são, paixão e alegria 
dos arraianos zebreirenses.” 

Angariação de meios 

A angariação de meios consiste num peditório pela população que reverte a favor da 
confraria. Esta acção já se realizou na segunda quinzena de Agosto, frequentemente no 
dia 15. Actualmente é mais frequente no dia 25 do mesmo mês. Integra o grupo que faz 
o peditório o juiz, o secretário, o alferes e os doze mordomos. O dinheiro, angariado é 
entregue à tesoureira. No passado revertiam ainda para a confraria os lucros das 
touradas. 

 

Outras festas de comunidade 

Para uma descrição pormenorizada de todo o ciclo festivo ver ANTUNES (1987). 

São outras festas desta comunidade a festa de São Sebastião, a festa de Santo Isidro, a 
festa da Senhora da Piedade e a festa de São Domingos. 

A festa de São Sebastião realiza-se em 20 de Janeiro. Tem três mordomas eleitas 
anualmente. São raparigas solteiras. “São sempre filhas de gente humilde.” Para mais 
detalhes consultar HENRIQUES (1993). 

As festividades a Santo Isidro começaram nesta povoação na década de 60 quando foi 
comprada a imagem por subscrição pública. 

A festa da Senhora da Piedade tem uma data fixa (8 de Setembro). É uma festa 
religiosa e laica. Em 1974 houve festa da Senhora da Piedade “...diríamos até que 
nunca se verificou uma enchente como a deste ano” (RECONQUISTA, 1974). 
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São eleitas anualmente três raparigas, solteiras, como festeiras. Eram quase sempre 
recrutadas entre as famílias que melhor viviam. Continua a realizar-se esta festa no 
início de Setembro com a vertente religiosa e profana. Em 1994 houve tourada “à vara 
larga.” 

A festa de São Domingos realiza-se oito dias depois da Páscoa. É organizada por cinco 
casais festeiros. ANTUNES (1987) descreve em pormenor estes festejos. 

Outros recintos religiosos 

Igreja matriz, capela de São Sebastião, capela de São Pedro, capela da Nossa Senhora 
da Piedade, capela de Santo Isidro e capela de São Domingos. 

Observações 

O informante utiliza muitas vezes o termo “lei” como sinónimo de costume. 

A confraria do Espírito Santo não tem sede. Além dos encontros já conhecidos, de todos 
os elementos, não há outras reuniões. “'Porque todos sabem quando a bandeira sai.” 

Não existe Misericórdia. 

Pelo Natal é costume fazer-se uma fogueira em frente da capela do Espírito Santo. 

As confrarias do Espírito Santo de Zebreira e Rosmaninhal, com as suas insígnias, 
encontravam-se anualmente, na terça-feira após o domingo de Páscoa, na festa de São 
Domingos (capela que existiu na área do Monte de São Domingos, entre Zebreira e 
Rosmaninhal). Por desavenças entre os povos de Zebreira e Rosmaninhal deixou de se 
realizar o encontro. 

Informantes 

António Silva, 79 anos, sacristão da povoação (Zebreira). É juiz da festa do Espírito 
Santo há 32 anos. Logo no primeiro ano que serviu foi eleito para juiz. “Era o meu filho 
que era alferes mas como foi para carteiro, para fora da terra, pediu-me para fazer o 
lugar dele. Fui e puseram-me logo em juiz porque eu sempre estive muito ligado à 
Igreja.” 
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3. Festividades e culto do Espírito Santo no Sul da Beira Interior 

3.1. Capelas 

Nos quatro concelhos alvo desta investigação foram identificadas 28 comunidades com 
capela, imagem ou festividade dedicada ao Espírito Santo. Na mesma área geográfica, 
em 1993, foi feito idêntico levantamento das capelas, imagens ou festividades do São 
Sebastião (HENRIQUES, 1993) tendo sido identificadas em 37 comunidades. Ainda 
sobre São Sebastião identificámos, posteriormente, mais quatro lugares. 

Pelo que se conhece desta área geográfica é provável que o São João, o Santo António 
e o São Sebastião sejam as principais figuras do panteão regional. O Espírito Santo 
deve surgir imediatamente a seguir. Superior ao culto dos santos populares só mesmo o 
culto mariano protagonizado nas muitas Senhoras. 

A data da construção da quase totalidade das capelas do Espírito Santo, que 
identificámos, remonta aos séculos XVI e XVII. Seria muito importante realizar um 
estudo que explicasse a emergência de capelas do Espírito Santo nestes 200 anos. 
Capelas anteriores a este período (Alpedrinha) e posteriores (Meimão e Várzea do 
Pedro o Mouro) surgem fora da área geográfica deste trabalho (SALVADO, 1988). 

Das 28 comunidades, actualmente, 19 têm capela e nove não a têm (Escalos Cima, 
Monfortinho, Monforte da Beira, Proença-a-Velha, Salvaterra do Extremo, São Pedro do 
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Esteval, Sarzedas, Segura e Vila Velha de Ródão). Nesta listagem há locais que tiveram 
capela. É o caso de Proença-a-Velha (temos imagem, notícia oral da existência da 
capela e pode-se observar ainda um nicho que marca o local da capela) e Sarzedas 
(OLIVEIRA, s/d:121). Em Escalos de Cima existe uma imagem do Espírito Santo, uma 
rua denominada de Espírito Santo numa das entradas da povoação e ainda o topónimo 
ribeiro do Espírito Santo junto da citada rua. Julgamos que existiu capela. Em 
Monfortinho existe uma imagem, uma rua e uma travessa do Espírito Santo e 
recolhemos a notícia oral da sua existência. Em São Pedro do Esteval existe uma 
imagem e há um local, no campo, denominado Espírito Santo, com vestígios de paredes 
grossas. A tradição oral identifica aquele local como capela. Em Monforte da Beira havia 
imagem e existe uma rua do Espírito Santo. É provável que tenha existido capela, 
hipótese que defendemos com menos convicção. Em Segura e Salvaterra além da 
imagem nada mais se conserva. É possível que nunca tenha existido capela. Perante o 
que se disse coloca-se como hipótese que em alguns destes locais tivesse existido 
capela do Espírito Santo. Com a degradação e ruína do monumento a imagem teria 
passado para a igreja e a informação perder-se-ia na memória das pessoas. 

Para a antropologia a perspectiva histórica das manifestações é um dado imprescindível 
para dar resposta a um conjunto muito vasto de problemáticas e, essencialmente, para 
se conhecer fenómenos de continuidade e transformação. 

Das 19 capelas existentes doze estão no interior do perímetro urbano e sete na periferia. 
Destas doze capelas é também provável que sete, à data da sua construção, se 
localizassem na periferia do povoado. Alguns dos locais em que se colocou a hipótese 
de ter existido capela ficam também na periferia da povoação. Deste modo teríamos 14 
capelas, em 19 possíveis, na periferia da povoação. No trabalho de São Sebastião este 
fenómeno ainda é mais evidente. 

Colocar capelas no limite do espaço habitacional constituía uma demarcação dos 
espaços em estruturados e não estruturados. Entre o seguro e o inseguro. Entre o 
humanizado e o não humanizado. As capelas são marcos que limitam espaços. O seu 
interior é um espaço fechado seguro e acolhedor. Tal como uma mãe. 

A generalidade das capelas e igrejas têm a porta principal voltada para poente. Devem 
ter seguido a orientação geral da Igreja. À porta principal a poente correspondia o altar-
mor a oriente. Estavam assim orientadas para onde Jesus Cristo nasceu. É o que 
acontece em 15 das 19 capelas inventariadas. Duas estão orientadas a nor-nordeste 
(Sarnadas de Ródão e Fratel). A capela de Fratel é muito recente e completamente 
descaracterizada. Parece que a única preocupação foi construírem um recinto para 

substituir um outro demolido. O caso de Sarnadas é bem diferente (ver 2.22). O recinto 
parece antigo tendo as paredes mais de um metro de espessura. É uma capela só com 
um espaço; não há capela-mor. 

As duas restantes têm porta principal voltada a nascente (Zebreira e Idanha-a-Nova). 
Actualmente a Igreja parece já não fazer questão quanto a orientação dos templos. Esta 
atitude pode explicar a orientação da capela de Idanha-a-Nova que é um edifício 
recente. Para o caso da Zebreira não lhe encontramos explicação. A não ser que tenha 
sido construída num período anterior à normalização. 

Em São Pedro do Esteval houve, já neste século, alteração da entrada principal da 
igreja. A sua porta principal estava voltada a nascente. Recebeu obras e foi 
normalizada; abriram-na a poente. 

Do universo de 19 capelas 15 delas estão bem conservadas por necessidade, quando 
são capelas mortuárias, ou por brio da zeladora. 

Há zeladoras que se orgulham da hereditariedade do cargo, com mãe e avó a 
desempenharem função semelhante (é o que acontece na Torre e em Proença-a-Nova). 
Observou-se que o lugar de zeladora da capela, em alguns casos, é pertença de uma 
família. 

A zeladora tem a chave e orgulha-se em mostrar a imagem, da sua devoção, aos 
interessados. São as pessoas mais indicadas para prestar informações acerca da 
capela em causa. Falam dos conflitos com os padres e defendem “a sua dama.” No 
cumprimento de promessas nem sempre cumprem as ordens do pároco, como seja, não 
acenderem velas ou lamparinas às imagens e não aceitarem ex-votos em cera. Mas as 
zeladoras, imbuídas da mesma religiosidade popular que os ofertantes, compreendem 
melhor a vontade dos devotos que as ordens do padre, condescendendo assim com os 
desejos das populações. 

Muitas vezes são elas que dão a água e o detergente, que compram as flores e, em 
algumas ocasiões, chegam a dar a electricidade, para que a capela esteja como está. 
Algumas chegaram a referir o desacordo que existe com o pároco no que toca à 
necessidade de obras. Segundo algumas zeladoras, as verbas são geradas na capela e 
investidas na igreja ou nem isso. 

Duas, de todas as capelas, apesar de terem zeladoras, têm um aspecto de abandono 
total. Duas outras necessitam de obras sob o perigo de degradação completa do altar e 
restante espólio (Medelim e Idanha-a-Velha). 
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Nos recintos que exercem a função de capela de velaturas é, em algumas situações, já 
desempenhada de modo profissional e não em regime de voluntariado. Em outros casos 
são os familiares do morto que, após a utilização da capela, se encarregam da sua 
limpeza. 

O número de portas depende do tamanho do templo. Os templos mais pequenos, em 
número de sete, têm apenas uma porta (Alcafozes, Almaceda, Fratel, Oledo, Penha 
Garcia, Proença-a-Nova e Sarnadas de Ródão). Alguns destes recintos só têm um 
espaço. Isto é, não chega a haver o estrangulamento que divide a capela-mor da nave. 
Os doze restantes têm duas portas. A principal e a secundária. A secundária está 
maioritariamente voltada a sul. 

Doze das capelas têm sacristias. Nem sempre o tamanho do templo tem a ver com a 
existência ou não de sacristia. Há capelas muito pequenas como a de Almaceda, com 
sacristia. E há capelas maiores (Oledo e Alcafozes) sem sacristia. 

O seu grau de importância é relativo. Algumas destas capelas foram já utilizadas como 
Matrizes (Alcains, Almaceda e Zebreira) antes da existência das actuais ou durante as 
suas obras (Rosmaninhal). 

Houve capelas que já tiveram funções diferentes das actuais. A de Oledo serviu de 
escola durante largo período de tempo. A de Rosmaninhal serviu de pocilga. 

As capelas de Fratel e Idanha-a-Nova têm, hoje, localização diferente da original em 
virtude das novas regras de ordenamento urbanístico. 

Nas Origens Orientais da Religião Popular Portuguesa, M. ESPÍRITO SANTO 
(1988:114) a determinada altura refere que: “temos provas de que, num passado não 
muito remoto, o culto do Espírito Santo se desenrolava exclusivamente junto da água, 
sobretudo dos rios; se não houvesse cursos de água na povoação, abria-se um poço 
para que houvesse presença de água, mas não se trata, neste caso de banhos santos. 
... As dezenas de capelas ou igrejas em honra do Espírito Santo que encontrámos pelo 
país estão construídas junto (ou a umas dezenas de metros) de rios ou ribeiros.” 

Perante esta afirmação o trabalho de campo foi também orientado para esta 
observação. Concluiu-se que das 19 capelas inventariadas 13 têm muito perto poços 
(dois casos), rios ou ribeiros (dois casos), nascentes (9 casos), algumas vezes já 
canalizadas para fontes (ver capítulo 2). 

No campo, o costume de velar os mortos fora da casa do próprio é um fenómeno 
recente. Alastrou rapidamente da cidade para o meio rural. Este facto está directamente 

relacionado com o modelo social que progressivamente se tem vindo a adoptar. Uma 
sociedade de base agrícola vai deixando lentamente de o ser. 

Hoje nasce-se fora de casa, morre-se fora de casa, está-se cada vez menos tempo em 
casa. A casa, no seu sentido mais amplo, deixou de ser uma referência fundamental 
para o indivíduo. 

As aldeias vão copiando a cidade e os seus valores. A capela de velaturas prolífera. 
Porque a capela, com o respectivo orago, deixou também de desempenhar cabalmente 
a função para que foi construída. Esta é uma nova utilidade. Por vezes é a única forma 
de proteger ou recuperar o monumento. 

Este fenómeno não é novo. Já em 1993 se tinha observado o mesmo em relação às 
capelas de São Sebastião. Das 19 capelas do Espírito Santo cinco estão, actualmente, 
transformadas em capelas de velaturas. Por vezes ocorrem vozes muito discordantes 
como no caso, que chegou às páginas dos jornais, da polémica transformação da capela 
do Espírito Santo de Alcains em capela mortuária. 

3.2. Imagens 

Numa primeira observação verifica-se que as imagens do Espírito Santo, patentes nas 
capelas e igrejas, são pouco variadas. Numa observação mais cuidadosa verificam-se 
diferenças substanciais. 

A figura tradicional, que nos habituámos a observar, é a de um homem, velho, barbudo e 
sentado. É o criador e o arquitecto do mundo. A iconografia religiosa quase não o 
representa. O Filho, crucificado, surge nas mãos do Pai. Do Filho já nos surgem 
diversas representações. O Espírito Santo surge representado sob a forma de pomba. 
Este conjunto é correctamente denominada de Santíssima Trindade. 

A imagem protótipo é constituída por uma figura humana, masculina e sentada, uma 
cruz com Jesus Cristo crucificado e uma pomba. A figura humana veste indumentária 
pontifical com tiara ou coroa na cabeça, pluvial vermelho, alva cIara, cíngulo a apertar a 
alva e estola cruzada sobre o peito. Jesus surge crucificado na cruz, com cabeça flectida 
à direita e pequena tanga. A pomba poisa sobre o braço superior da cruz. 

As imagens de Proença-a-Nova e uma da Torre escapam a este padrão. Estas duas 
imagens são muito grandes com Pai e Filho lado a lado, ao mesmo nível. A pomba 
surge entre os dois num plano ligeiramente recuado. As figuras humanas representadas 
estão sentadas sobre um bloco que simula nuvens. O Pai está representado em ambas 
com barba comprida e cinzenta e o Filho com barba castanha mais curta. O Velho da 



FESTA DO ESPÍRITO SANTO NO LADOEIRO E NO SUL DA BEIRA INTERIOR 
Francisco José Ribeiro Henriques 

 AÇAFA On Line, nº 12 (2017-2018)           Associação de Estudos do Alto Tejo           www.altotejo.org 430 

imagem de Proença-a-Nova tem um globo na mão esquerda. O da Torre tem um ceptro 
na mesma mão. O Filho na imagem de Proença surge com os braços abertos. O da 
Torre agarra com a mão direita uma enorme cruz. Ambas as imagens são muito 
recentes. 

Foram inventariadas 26 imagens. Em duas localidades foram observadas duas imagens 
(Idanha-a-Nova e Torre). Por sua vez, identificámos três locais sem imagem (Monforte 
da Beira, Penha Garcia e Segura). Em todos estes locais há notícia de terem existido. A 
imagem de Monforte parece estar actualmente num museu, em Portalegre. O mesmo 
destino terá levado a primitiva imagem de Proença-a-Nova. A de Penha Garcia terá sido 
roubada! A de Segura é ainda referida por Mário ANDRADE (1949) como estando na 
igreja matriz. 

Das 26 imagens conhecidas 19 estão nas suas capelas, seis estão na igreja matriz e 
uma está numa outra capela que não é dedicada ao Espírito Santo (capela da Senhora 
da Consolação, Monfortinho). Entre as imagens que estão nas igrejas temos a certeza 
de duas terem vindo de capelas (Idanha-a-Velha e Proença-a-Velha). Em relação a duas 
é grande essa probabilidade (Escalos de Cima e São Pedro do Esteval). Finalmente em 
Salvaterra e em Vila Velha de Ródão não há notícia nem vestígio de capela. 

Algumas destas imagens estão, ou já estiveram, fora do culto. São os casos da imagem 
de Escalos de Cima que esteve muito tempo numa arrecadação da igreja matriz e da 
imagem de Proença-a-Velha que esteve muitos anos numa casa paroquial. Há ainda o 
caso da imagem de Medelim cuja existência era desconhecida apesar de estar na 
capela - o elevado estado de degradação do recinto impossibilita-o de ser usado em 
ofícios religiosos. Uma das imagens de Idanha-a-Nova está num corredor dos anexos da 
capela. Em relação à imagem de Sarnadas de Ródão vale a pena consultar o capítulo 2 
(2.22) onde se relatam as circunstâncias do seu aparecimento. O emparedamento da 
imagem não é inédito. Por exemplo, em Amieira do Tejo, há alguns anos, aquando das 
obras de restauro da igreja, foram encontradas três imagens emparedadas. 

Há várias razões que poderão ter levado ao emparedamento desta imagem: a 
perseguição ao culto do Espírito Santo; o medo do roubo da imagem e refira-se que esta 
área foi sempre palco de confrontos guerreiros; ou outras causas. Aceitamos todas as 
razões por não termos a certeza de nenhuma. Mas é possível, como foi exemplificado, 
encontrar imagens emparedadas nas capelas e igrejas desde há vários séculos. Era 
uma forma de as “enterrar” condignamente. Era um modo de sepultamento de imagens 
em pedra, mas não só. Porque isto de imagens religiosas também é uma questão de 
moda. Passou a moda das imagens de pedra. Passaram a ser “feias” e então 

arrumaram-se. Compravam-se outras novas, mais belas. E as velhas imagens foram 
emparedadas, continuando a fazer parte da igreja. É preciso ter em conta que as 
pessoas morriam e também elas eram enterradas no interior das igrejas. Às imagens 
dava-se o mesmo destino. 

Quando as pessoas passaram a ser enterradas no cemitério as imagens tiveram o 
mesmo caminho. Um bom exemplo é o caso de uma velha imagem de São Sebastião, 
em Partida, enterrada no cemitério (HENRIQUES, 1993). 

Quanto ao aspecto, do Pai Eterno ou Velho, como também é conhecida a maior figura 
deste conjunto escultórico, poucas vezes surge com aspecto de velho. Geralmente 
apresenta um fácies de adulto jovem, com barba, cabelo e bigode grisalho. Outras vezes 
nem isso. Chama-se a atenção para o caso da imagem de Almaceda que representa um 
adulto pleno de vitalidade e saúde, com as faces vermelhas e gordas, e ainda para a 
cútis escurecida e o cabelo preto das imagens de Proença-a-Velha e Monfortinho70. 
Quão longe estão estas imagens do fácies angelical patente nas novas imagens do 
Espírito Santo ou nas recém restauradas. 

Depois do aspecto físico vejamos outros pormenores. Nas vestes pontificais que vestem 
a generalidade das imagens há elementos que destoam. Nestas vestes sobressai a 
ausência de tiara ou uma tiara defeituosa ou incompleta. Excluindo as imagens já 
referidas da Torre e de Proença-a-Nova as onze restantes têm tiara, oito têm coroa 
aberta ou fechada e duas imagens não foram observadas. Das três restantes, uma tem 
algo na cabeça tipologicamente entre a coroa e a tiara, outra tem um alfinete na cabeça 
irradiando raios (Tinalhas) e a terceira tem um chapéu troncónico sem abas (Torre). 
Atrás fizemos referência a tiaras incompletas ou defeituosas pela falta cruz no topo ou 
de qualquer uma das três coroas que caracterizam a tiara pontifical. A tiara emana um 
conceito de poder divino, sagrado, que não é confundido com o poder da coroa, aberta 
ou fechada. A coroa é sinónimo de poder temporal. É usada por reis e imperadores que 
governam mortais. O Espírito Santo com coroa confunde poder temporal com poder 
divino e isto parece um tanto ou quanto herético. 

Abordando ainda as imagens chama-se a atenção para a imagem do Espírito Santo 
(velho) da Torre. Não veste indumentária pontifical mas sacerdotal, com casula, e não 

                                                      
70 Isto faz lembrar o ideal de mulher e de homem que a poesia popular beirã regista (HENRIQUES,1995): 
“cabelo preto às ondas” e pele “morena”. Os habitantes do Rosmaninhal são também conhecidos por 
“tchamuscados” devido à tonalidade da sua pele. 
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usa, tiara mas “fez.” Tem fácies oriental. Era importante ser observado por um 
especialista. 

A pomba, símbolo do Espírito Santo, encontra-se implantada em diferentes lugares da 
imagem e com diferentes posturas. 

Há imagens sem pomba (Castelo Branco, Medelim e Monfortinho). Dizem tê-la perdido. 
Será esta a verdadeira razão? Uma destas imagens (Monfortinho) também não possui 
cruz mas continuam todas no altar e são alvo de adoração. 

Há duas imagens em que a pomba surge um pouco destacada das restantes 
representações (imagens modernas de Proença-a-Nova e Torre). Duas das pombas 
estão fixas no peito da imagem (Alcafozes e São Pedro do Esteval). Duas outras estão 
no topo da cabeça (Idanha-a-Nova e Oledo). Estas duas imagens são muito 
semelhantes. Noutras duas, a pomba não está no topo da cruz mas sobre o seu braço 
horizontal (Alcains e Zebreira). Nas restantes 13 não há uniformidade porque em muitas 
situações a pomba substitui o segmento vertical da cruz. A postura da pomba também é 
diferente. Pode-se observar em pleno voo, de asas bem abertas (oito casos), de asas 
meio fechadas (oito casos) e de asas fechadas (cinco casos). 

Relativamente aos cadeirões em que as imagens se sentam podia-se fazer uma 
tipologia. Optámos por não o fazer. Esclarece-se, entretanto, que a sua variedade se 
reduz a quatro ou cinco tipos. 

Relativamente ao material de construção apenas se identificaram as imagens de pedra 
pelo seu peso. Neste material encontraram-se sete imagens que provavelmente datam 
do século XVI (Alcains, Almaceda, Castelo Branco, Escalos de Cima, Fratel, Monsanto e 
Rosmaninhal). 

Das 24 comunidades com imagens do Espírito Santo só em sete delas é costume sair 
em procissão. Nas restantes 17 não sai actualmente. Umas “saíram duas ou três vezes 
e depois deixaram de sair” (por exemplo, em Castelo Branco e Proença-a-Nova). Outras 
não saem porque “são muito pesadas” e nesta situação incluem-se todas as imagens de 
pedra. Outros informantes não deram razões objectivas para a sua não participação em 
procissões. O pendão substitui a imagem. 

Muitas das imagens observadas devem ter sido repintadas por amadores (é o caso de 
Fratel para citar um único exemplo) ou então, o mau estado da sua pintura deve-se ao 
uso de produtos e métodos contra-indicados para a sua limpeza. 

Registe-se o hábito, por exemplo, de limpar a imagem com água dando-lhe depois uma 
última passagem com vinho branco (Proença-a-Nova). Em 1992 detectou-se uma 
prática semelhante, em Sobreira Formosa, para a imagem de São Sebastião 
(HENRIQUES, 1993). 

Em Monsanto e Monfortinho estas imagens são limpas com aguardente. Em Sobral do 
Campo o rosto e as mãos das imagens são limpas com clara de ovo batida em castelo. 
“Faz máscara e não estraga a pintura.” 

Será possível correlacionar produtos com álcool (vinho e aguardente) com a acção de 
máxima limpeza (esterilização)71, sendo por isso usados no que precisa de estar puro, 
na limpeza de imagens sacras? 

A imagem do Espírito Santo é uma imagem perigosa72 para o dogma da fé. Perigosa 
pela confusão que pode criar nas mentes de uma população rural, inculta do ponto de 
vista teológico. 

O conjunto escultórico está sabiamente concebido por forma a congregar num só bloco, 
numa só representação, a ideia da tríade divina. A intenção da imagem é então 
representar as três pessoas da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. 
Simbolizando o Pai surge o velho, como aquele que perdura, o que tem o poder e o 
saber. O Filho é o crucificado, imagem com fundamento bíblico. O Espírito Santo é a 
pomba, uma das formas de que se fez representar materialmente. 

Gente sem formação pode abeirar-se da imagem e pensar: estão aqui três deuses. Mas 
como, se a Igreja diz que existe um único? Na colocação desta questão está o perigo. 
Está-se então perante uma imagem bem concebida mas que pode ser mal interpretada. 

À sombra deste culto, com uma simbologia tão rica, houve quem se aproveitasse para, 
no interior da Igreja, contestar essa mesma Igreja. E a Igreja perante a situação não 
tomou uma posição radical. Foi deixando o seu culto um pouco à margem, um pouco no 
esquecimento. Evitava-se o assunto e não se enfrentava, até porque as organizações 
sociais que gravitavam em tomo deste culto (Misericórdias e confrarias do Espírito 
Santo) tinham uma grande influência na vida social. 

                                                      
71 Bactericida de acção mínima no campo científico e de acção máxima na acepção popular. 
72 Por se falar de estatuária “perigosa” noticia-se a existência de duas imagens, proibidas pela Igreja, em 
Aldeia de Santa Margarida e Alcafozes. Sobraram estas duas imagens do Santíssimo Sacramento, das 
muitas que havia nesta área. 
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Apesar do esquecimento e marginalização por parte da Igreja este culto não chegou a 
sucumbir por estar bem enraizado na população e possuir estruturas sociais que fugiam 
ao controle da própria Igreja. 

Por tudo isto o culto do Espírito Santo pode conter aspectos heréticos e subversivos 
para a Igreja oficial. O seu aspecto herético/subversivo pode ter contribuído para o 
“pouco cuidado” que a Igreja teve com as suas capelas e imagens. 

3.3. Insígnias 

As insígnias são alegorias. A bandeira, a coroa e a pomba, em contextos específicos, 
representam ou transmitem a ideia do Espírito Santo. Para maior detalhe focar-se-á, 
seguidamente, cada uma das insígnias. 

3.3.1. Bandeira 

A bandeira é um pedaço de pano sub-rectangular que, preso a uma haste, serve como 
distintivo e identificação. É portadora de sinais específicos que a tornam inconfundível 
para elementos de determinada cultura. 

Uma bandeira do Espírito Santo é imediatamente identificada pela cor vermelha de 
ambas as faces e por uma pomba ou coroa nela representada. Outros adereços 
complementam estes. 

A bandeira, relativamente ao Espírito Santo, é a mais representativa das insígnias. Dos 
28 locais inventariados existe actualmente bandeira em metade deles. Nos outros locais 
não há bandeira embora, no passado, tenha existido em alguns deles. 

No trabalho de campo foi bem mais difícil observar a bandeira que a capela ou a 
imagem do Espírito Santo. Como dez das 14 bandeiras estão na posse da Igreja poucas 
foram observadas, porque a pessoa indicada para a mostrar não estava ou não tinha a 
chave. Além disso, houve situações em que o interlocutor não conhecia o paradeiro da 
chave que dava acesso ao local onde se guardava a bandeira. Mas, independentemente 
de todos os condicionalismos, fomos os principais responsáveis por esta circunstância 
pelo facto de não termos sido suficientemente persistentes. 

Em contrapartida, foram observadas, sem grande dificuldade, todas as bandeiras que 
estão na posse dos festeiros e são três os casos. Uma está na capela devido a uma 
situação de excepção. Se tal não acontecesse estaria com os festeiros73. 

Duas das bandeiras passaram recentemente da posse dos festeiros para a Igreja 
(Monsanto e Salvaterra do Extremo), o que traduz o desaparecimento do grupo que a 
geria. 

Encontraram-se dois tipos distintos de bandeira. A bandeira de modelo antigo é 
composta por uma haste vertical e uma travessa horizontal que encaixa na primeira. A 
bandeira para esta haste tem duas bainhas, uma em altura outra em largura, onde 
entram a haste vertical e a travessa horizontal. Têm estas características as bandeiras 
de Idanha-a-Nova, Idanha-a-Velha, Monforte, Proença-a-Velha, Salvaterra e Segura. 
Ainda que esta última seja muito recente foi confeccionada segundo o modelo da 
anterior, recebendo dela as oleografias centrais74. 

A bandeira de modelo moderno é constituída por uma haste central tendo, perto do topo, 
um varão transversal que se introduz na bainha da bandeira. Este é o modelo comum às 
bandeiras mais recentes. 

Os motivos centrais da bandeira são pouco, variados. O mais comum é a pomba. A 
coroa surge numa das faces da bandeira de Monforte, bordada a branco com pérolas e 
fios dourados. A imagem do Pai Eterno surge em três bandeiras (Idanha-a-Nova, 
Idanha-a-Velha e Segura). Línguas de fogo associadas ou não às pombas surgem em 
duas (Ladoeiro e Monforte). 

Em relação a todas as outras, a bandeira de Monforte apresenta duas inovações são: 
uma bolsa para o dinheiro, que se deixou de pregar nas fitas, e uma aljava onde o 
alferes introduz a base da haste da bandeira. Nesta bandeira realça-se ainda uma figura 
numa das faces, composta por um círculo raiado de cor amarela, no interior do qual está 
inscrito um triângulo azul e no meio deste a pomba de asas abertas. As técnicas de 
gravação destas imagens são a pintura, o bordado e o recorte de um tecido de cor 
diferente. 

No topo da haste de algumas bandeiras, de modelo antigo (Salvaterra, Segura, Monforte 
e Zebreira), há uma pomba que é o objecto sagrado por excelência (Segura e Zebreira). 

                                                      
73 É a bandeira de Zebreira. Em situação comum deveria estar na posse da tesoureira mas o juiz, não 
reconhecendo idoneidade à tesoureira, ordenou que fosse transferida para a capela. 
74 A bandeira foi substituída em 1992. A anterior durou cerca de 50 anos. 
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Em alguns casos proíbe-se que seja tocada directamente. No Ladoeiro é também 
proibido tocar na cruz que encima a haste da bandeira (de modelo moderno). Será uma 
reminiscência da proibição do toque na pomba? 

É costume colocarem fitas na bandeira do Espírito Santo. O único local onde este hábito 
não se observa é em Monsanto. As fitas são essencialmente de cor branca e vermelha; 
as cores do Espírito Santo. No Ladoeiro, como se viu, observa-se uma variedade muito 
grande de cores. As fitas surgem em sinal de promessa e devoção. Muitas têm 
inscrições, outras não. Mas o objectivo é sempre o mesmo; o oferente continuar ligado 
ao Espírito Santo. A fita é um pedaço do indivíduo que continua permanentemente junto 
da divindade. Essa relação é mais forte se a fita tiver o nome. É um modo de continuar 
protegido. É a perpetuação de si mesmo de que não está ausente uma estratégia de 
prestígio. O hábito de oferecer fitas está tão difundido que, no Ladoeiro, é necessário um 
fio na capela para as guardar. 

Em Salvaterra do Extremo “os rapazes mediam-se para saber qual é que conseguia dar 
mais voltas com a bandeira no ar... Quem dava mais voltas com a bandeira não 
ganhava nada era só o dizer de ter dado mais voltas à bandeira.” Ser o melhor a voltear 
a bandeira era uma questão de prestígio social e só por isso o faziam. Há que ter em 
conta que, em alguns locais, à porta do festeiro que serve se faz “dançar a bandeira.” 
Mas esta última prática é bem diferente, inclusivamente nos objectivos, do despique dos 
rapazes de Salvaterra. 

Em 3.2. foi observado que muitas das imagens do Espírito Santo não participam nas 
procissões. A imagem é substituída pela bandeira. A bandeira não é o Espírito Santo 
mas é uma das insígnias utilizadas para o representar. 

A bandeira do Espírito Santo pode, em algumas circunstâncias, representar a 
comunidade. É o caso da bandeira do Rosmaninhal na festa de Santa Madalena. O 
mesmo ocorre com Oledo, no Ladoeiro e Idanha-a-Nova na festa da Senhora do 
Almortão. 

O sair da bandeira do Espírito Santo, em algumas comunidades, obedece a um ritual 
complicado (Ladoeiro, Monforte, Monsanto, Zebreira e Segura). Há dias determinados 
para a sua saída. Há pessoas específicas para a levar. Há gestos próprios da bandeira e 
do porta-bandeira. Caracterizar cada um destes momentos não é tarefa fácil, porque o 
próprio ritual se altera com o tempo e se adapta às circunstâncias. Deverá ter-se em 
conta o ritual que envolvia a bandeira do Espírito Santo de Segura em 1945, bem 
descrito por Mário Andrade, ou o ritual de hoje que está substancialmente alterado? É 

correcto analisar o “mais puro” ou o “adulterado” ? E poderemos comparar, por exemplo, 
o ritual bem vivo do Ladoeiro com o de Monsanto que não se efectua há anos? E 
quando estamos perante situações de excepção, como é o caso de Zebreira, deve ter-
se em conta a excepção ou a regra? Por fim, até que ponto é correcto comparar rituais 
de há 40 anos, com outros que terminaram há dez anos, com situações de excepção e 
com outros cujo cerimonial se adapta, ano após ano, às circunstâncias? Tentar-se-á a 
estabilidade num mar tempestuoso. 

Onde existiram, num passado recente, ou ainda existem, organizações específicas da 
festividade e culto do Divino a bandeira é, durante um ano, quase sempre transportada 
pelo mesmo indivíduo. Monsanto era a excepção; quem levava a bandeira era o 
mordomo que havia dado o almoço no domingo anterior. Noutros locais quem transporta 
a bandeira é denominado alferes e para esta função é escolhido um rapaz solteiro 
(Ladoeiro, Monforte e Zebreira)75. 

Havia datas determinadas para a bandeira sair. Estas datas podem variar ligeiramente 
de comunidade para comunidade e dentro da mesma comunidade do passado para o 
presente. Comuns a quase todas elas eram os domingos que íam da Ressurreição ao 
Pentecostes e aqueles que correspondiam às mais importantes festividades da 
comunidade. Em Segura, de todos os domingos anteriormente referidos e de todas as 
festas e procissões a bandeira sai, actualmente, quatro vezes por ano: no domingo de 
Páscoa, na terça-feira de Páscoa (festa de Santa Marina), no domingo do Espírito Santo 
e no dia do Corpo de Deus. Ladoeiro mantém o calendário não participando, 
unicamente, na festa da Senhora do Almortão. Em Monforte da Beira a bandeira 
mantém também o calendário (domingos da Páscoa ao Pentecostes, dia do Corpo de 
Deus e festa da Nossa Senhora, em 15 de Agosto). Em Monsanto a bandeira deixou de 
ser gerida pelos festeiros. Quando o era saía nos domingos atrás citados, na quinta-feira 
da Ascensão e no dia do Corpo de Deus. 

A entrada e saída da bandeira da casa do festeiro eram alvo de um cerimonial 
complexo. A bandeira saía e entrava, quando a arquitectura da casa assim o permitia, 
através de uma janela ou varanda do primeiro andar. A recepção e a entrega da 
bandeira era feita por mulheres (Ladoeiro, Monforte e em parte Zebreira). Durante a 
recepção ou a entrega da bandeira, em alguns locais, a varanda ou a janela era 
previamente preparada com toalhas e colchas de modo a que não tocasse no edifício. 

                                                      
75 “Para os diversos lugares, com excepção do de tesoureira, são escolhidos, de preferência rapazes 
novos, e, noutro tempo, só os solteiros” (DIAS, 1953:87). 
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Em Monforte havia um elemento que ajudava o alferes a entrar e a sair com a bandeira 
da igreja, de modo a que não tocasse no chão. Na Zebreira o juiz e o secretário também 
auxiliavam, com as suas varas, a bandeira a entrar nos edifícios (igreja e casa da 
tesoureira) ou a sair da igreja. 

O cortejo da bandeira, através das ruas da povoação, obedecia a critérios rígidos no 
modo como cada elemento se dispunha em relação aos outros. A posição relativa de 
cada elemento tinha a ver com o lugar que ocupava no interior do grupo. Toda a 
actuação destes grupos de festeiros era marcada pela rigidez hierárquica. Obedeciam a 
regras há muito estabelecidas, e que todos conheciam, não havendo lugar a mudanças. 
Quando surgiam eram condenados. 

Em Segura a insígnia principal é a bandeira completa. A bandeira assiste a todas as 
refeições cerimoniais. Guardam-lhe o máximo respeito não se podendo, por isso, voltar 
as costas à bandeira. Durante a refeição a que assiste, a bandeira é privada da sua 
pomba, por ser o objecto sagrado por excelência. Mas há cerca de 50 anos não a 
retiravam. Em Monsanto, a bandeira antes de entrar em casa do festeiro fazia uma vénia 
como que a cumprimentar os da casa. Aqui, a bandeira não era a insígnia máxima. A 
insígnia máxima era a coroa. A bandeira assiste, ao lado da coroa, ao desenrolar da 
refeição cerimonial. No Ladoeiro e na Zebreira as insígnias não assistem à refeição. 

De um ano para o outro as insígnias são guardadas, consoante as localidades em casa 
do elemento que detém maior poder no interior do grupo (Ladoeiro, Idanha- a-Nova e 
Monforte), em casa da tesoureira (Zebreira) ou em casa do elemento dará o primeiro 
jantar do ano seguinte (Monsanto). 

A força centrípeta da bandeira é de tal modo forte que em Segura, onde não há imagem, 
nem capela, nem coroa, o ritual mantêm-se ainda que alterado. A força catalisadora da 
bandeira é tão forte que substitui a imagem divina nas procissões e noutros actos 
religiosos. 

3.3.2. Coroa 

A coroa é um adorno circular usado como símbolo de poder personalizado, temporal ou 
espiritual. 

As coroas do Espírito Santo, desde o século XIX, são obrigatoriamente em prata. 

Durante o trabalho de campo deparámos com a existência de seis coroas ligadas ao 
culto do Espírito Santo, no sul da Beira Interior. Em Monsanto existem duas coroas, uma 

“antiga e com mais poder” e outra “mais nova.” As outras coroas encontram-se em 
Idanha-a-Nova, Ladoeiro, Monforte e Salvaterra do Extremo. 

Actualmente, as coroas de Monsanto e Salvaterra estão na posse da Igreja. As 
restantes estão na posse dos festeiros. Não foi possível observar as coroas que se 
encontram na posse da Igreja, pelos mesmos motivos que foram referidos em relação às 
bandeiras. 

As coroas saem, ou saíam, nas mesmas ocasiões que a bandeira e que todas as 
restantes insígnias. Para a saída eram ornamentadas com cravos naturais (Ladoeiro e 
Salvaterra) ou flores de papel (Monforte da Beira). 

Durante a sua utilização é proibido pegar-lhe directamente com a mão. Assim, em 
Monsanto e em Idanha-a-Nova utiliza-se uma salva para transportar a coroa. Em 
Salvaterra utiliza-se “um cestinho de verga forrado com rendas.” No Ladoeiro a própria 
corta tem uma pega usando-se, ainda, um lenço branco para impedir o contacto entre a 
mão e a pega. Em Monforte a coroa vai suspensa, por uma fita, do pescoço da criança. 
Há, ainda, um grande pano de damasco vermelho com o qual a criança a segura na 
base. 

Em Monsanto a coroa é a principal insígnia. Nos outros locais é uma insígnia importante 
mas não tão representativa como a bandeira. 

Nesta região não há lugar à coroação de humanos. Em Monsanto dá-se a coroação, por 
breves minutos, da imagem do Espírito Santo. Parece o recarregar da coroa com a 
energia divina que depois passará aos humanos. No domingo de Pentecostes realiza-se 
a procissão com a imagem do Espírito Santo. Nesta procissão a imagem vai coroada 
com a coroa antiga e o festeiro que serve, nesse domingo, leva a coroa nova. 

A coroa em Monsanto vai “engrinaldada e ornamentada com cordões, brincos e outros 
objectos de ouro” (DIAS, 1948:130). Este pormenor não é referido por Maria Leonor 
BUESCU (1984) e no trabalho de campo ninguém o referiu. 

A coroa é sempre transportada por indivíduos do sexo masculino. São crianças que a 
transportam em Monforte da Beira e Idanha-a-Nova. Em Monforte a criança não 
ultrapassa geralmente os seis ou sete anos de idade. Em Idanha a criança tem dez a 
doze anos. Nos outros locais (Ladoeiro, Monsanto e Salvaterra) a coroa é levada por 
adultos que integram o grupo de festeiros. No Ladoeiro é o coroeiro que a transporta. É 
também ele o responsável máximo do grupo. Em Monsanto era transportada pelo 
festeiro que servia nesse domingo. Em Salvaterra era a pessoa que a tinha em casa; o 
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marido levava a bandeira e a mulher a coroa. Ou então pedia-se a alguém para levar a 
bandeira e o chefe de família levava a coroa. Nesse caso, quem transportava a bandeira 
era convidado para o almoço. 

3.3.3. Pomba(s) 

 A pomba é uma escultura, em madeira, que representa a ave do mesmo nome. A 
dimensão da escultura é variável. Foram observadas pombas no Ladoeiro, em Monforte, 
em Segura e na Zebreira. Em Monforte, actualmente, não lhe atribuem qualquer 
importância. Está colocada no topo da haste da bandeira exibindo pintura em dourado e 
prateado. É pouco menor que uma pomba de tamanho natural. 

No Ladoeiro as pombas são duas pequenas esculturas colocadas, cada qual, no topo de 
uma vara. Por serem de tamanhos diferentes tomam as designações de pomba grande 
e pomba pequena. Hierarquicamente ficam imediatamente abaixo do coroeiro; primeiro 
a pomba grande e depois a pomba pequena. As varas das pombas perderam qualquer 
funcionalidade para além do suporte das pombas. 

Na Zebreira a pomba está colocada no topo da haste da bandeira. É um objecto sagrado 
por excelência. Toma parte activa no ritual. É retirada da bandeira pelo juiz, envolvida 
num lenço de seda e dada a beijar a todos os presentes, independentemente de 
pertencerem ou não à confraria. No final é completamente embrulhada no lenço e 
entregue à tesoureira que a guarda, juntamente com as outras insígnias. Simboliza o 
poder divino. 

A pomba de Segura é de tamanho menor que o natural, tem cor branca e as asas 
abertas. É também colocada no topo do pau da bandeira. Actualmente é considerada 
um objecto sagrado. É um símbolo do poder divino. Não se lhe toca directamente com a 
mão, mesmo estando fora de uso. Utiliza-se um lenço de seda branco para o 
manuseamento da pomba. É retirada da bandeira antes de se iniciar, a refeição a que a 
bandeira assiste. 

3.3.4. Varas 

As varas são objectos cilíndricos de madeira, de diversos tamanhos, usados pelos 
festeiros do Espírito Santo. São um símbolo de poder temporal. 

Foram observadas no Ladoeiro, em Monforte, em Segura e na Zebreira. 

No Ladoeiro as varas suportam a pomba grande e a pomba pequena, já mencionadas. 

Em Monforte há duas varas. Ou, mais correctamente, uma vara e um ceptro. A vara tem 
cerca de 140 centímetros de comprimento e possui no topo uma flor de papel, vermelha. 
A vara é transportada pelo rei e, actualmente, não tem função activa no ritual. O ceptro 
tem cerca de 50 centímetros de comprimento e é mais grosso que a vara. Está enfeitado 
em quase todo o seu comprimento com flores vermelhas e folhas verdes, de papel. É 
transportado pelo juiz e também não tem função activa no ritual. 

Em Segura cada um dos homens que ladeiam o porta-bandeira levam uma pequena 
vara que termina num ramalhete de flores vermelhas e folhas verdes, também de papel. 

Na Zebreira, onde todo o ritual é mais ascético, não há flores nas duas varas. As varas 
pertencem ao juiz e ao secretário. Estes elementos, com as varas, ajudam a bandeira a 
entrar na casa da coroeira e na igreja, evitando que toque no chão ou nas paredes. 

3.3.5. Velas 

As velas são velas comuns de cera. Foram observadas em três comunidades (Ladoeiro, 
Monforte e Monsanto). 

No Ladoeiro são em número de quatro. Participam no ritual de forma passiva. São 
decoradas com cravos sempre que acompanham a bandeira. 

Jaime Lopes DIAS (1953:110) denomina-as tochas, em Monforte da Beira. São duas 
velas decoradas no corpo com flores vermelhas de papel. Durante a missa, na Matriz, 
são acesas nos altares secundários da nave. Uma do lado da Epístola, outra do lado do 
Evangelho. 

Em Monsanto as velas são duas e tomam a designação de lanternas. 

3.4. Deve e haver 

O culto do Divino Espírito Santo responde a preocupações de índole individual. Nunca a 
comunidade, colectivamente, o invoca para um fim comum e concertado entre todos, ao 
contrário do que acontece, por exemplo, com o culto a São Sebastião que responde a 
solicitações de ordem individual e de ordem colectiva (HENRIQUES, 1993). 

A maioria das divindades está especializada nas respostas que podem oferecer aos 
seus devotos. Isto é, para um problema específico recorre-se a uma divindade 
específica, tal como se recorre a um médico especialista. Muitas das divindades 
especializaram-se em determinadas benesses. 
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Com o Divino Espírito Santo tal não acontece. Recorre-se a ele como se a um médico 
generalista. Não há especificidade no pedido. Durante o trabalho de campo houve 
sempre dificuldade em encontrar informantes que isolassem o pedido. 

Para melhor quantificar e caracterizar a devoção de uma comunidade, pelo “seu” 
Espírito Santo ou as suas insígnias, avaliou-se o tipo de relação existente entre pessoas 
e a divindade de acordo com a seguinte tipologia: culto activo, culto pouco activo e culto 
passivo. 

Dentro do culto activo incluímos todas as comunidades que fazem festa, aquelas cuja 
capela é visitada com regularidade e aquelas onde ocorrem dádivas à imagem ou às 
insígnias. Integram este grupo 16 das 28 comunidades observadas. 

Incluídas no culto pouco activo estão as comunidades que não fazem festa mas onde 
ocorre alguma actividade religiosa em redor da capela, da imagem ou das insígnias do 
Divino. Neste grupo incluem-se quatro aglomerados populacionais: Alcains, Fratel, 
Rosmaninhal e Salvaterra do Extremo. 

Finalmente, foram integradas no culto passivo as comunidades em que não se observou 
nenhuma actividade baseada na capela, na imagem ou nas insígnias do Espírito Santo. 
Neste grupo estão incluídas oito povoações: Escalos de Cima, Idanha-a-Velha, Medelim, 
Penha Garcia, Proença-a-Velha, Sarzedas e Vila Velha de Ródão. 

Relativamente à quantidade e à qualidade das manifestações dos devotos para com a 
imagem do Divino, ou as suas insígnias, as zeladoras contradizem a opinião dos padres 
locais. Os padres defendem que as imagens do Espírito Santo têm pouco culto. As 
zeladores, que têm as chaves das capelas, que estão no local, dizem precisamente o 
contrário. 

Apesar da dificuldade em especificar o tipo de solicitação dirigida ao Espírito Santo 
obtiveram-se os seguintes resultados: pedindo “sabedoria” / “inteligência” para os seus; 
“para passarem nos exames”; “para serem bons estudantes” (Almaceda, Alcains, Oledo, 
Proença-a-Nova, Torre e Tinalhas). Na época dos exames, as mães da Soalheira 
costumam ir à Torre pedir boa-sorte para os seus filhos ou cumprir promessas. Em 
Oledo “os meus pais diziam-me para rezar três Avé-Marias ao Espírito Santo para nos 
abrir a inteligência.” Em Proença-a-Nova alguns professores e alunos, por altura de 
exames, faziam uma novena ao Espírito Santo para “que os iluminasse, para terem boas 
notas.” 

Na doença, solicita-se saúde ao Espírito Santo em Alcafozes, Monsanto e Sobral do 
Campo. Por ocasião de grandes aflições invoca-se o Espírito Santo em Proença-a-Nova 
e Sobral do Campo. Em Monforte o recurso aplica-se aos animais doentes. Mas, como 
alguém sintetizou, “as afrontam mandam.” 

Como já se disse, o indivíduo negoceia com a divindade como se fosse seu semelhante 
e, perante o cumprimento do pedido, o devoto obriga-se a pagar o que ajustou. 

O serviço prestado a esta divindade é pago preferencialmente em dinheiro. O 
pagamento em dinheiro está generalizado por toda esta área. Oferecem fitas à bandeira 
em dez das comunidades observadas. Oferecem azeite para o “alumiar” em oito destas 
povoações e em seis delas oferecem velas com o mesmo fim. Prometem participar 
como elementos activos nas suas festas (festeiros) em quatro delas (Monsanto, Segura, 
o alferes no Ladoeiro e a tesoureira na Zebreira). Estas comunidades raramente 
oferecem ex-votos em cera. 

Em 1992, por ocasião da realização do trabalho sobre São Sebastião, já se tinha 
observado, embora de forma menos evidente, a ligeireza com que se promete e a 
ligeireza com que se paga. A troca com o divino está banalizada. Por exemplo, perante 
um pedido concedido a devota compra uma vela e vai entregá-la à zeladora. Raramente 
vai à capela. A zeladora encarregar-se-á de a pôr a arder quando puder. Na oferta de 
azeite passa-se algo idêntico. A devota passa a garrafa de azeite à zeladora e o seu 
dever acabou. A zeladora manterá a lamparina acesa quando e enquanto puder. 

Os párocos locais vão combatendo estas práticas e dando instruções às zeladores para 
evitarem participar nesta forma de relacionamento com a divindade. Incentivam o 
pagamento das promessas em dinheiro e não em géneros ou através de práticas que a 
Igreja não recomenda76. Mas, como se disse, essas práticas estão mais próximas da 
acepção religiosa da população do que da do padre. 

                                                      
76 Para a população não é a mesma coisa pagar em géneros, com práticas religiosas ou com dinheiro. A 
retribuição à divindade através do envolvimento do indivíduo é bem mais importante que a dádiva 
anónima que o dinheiro protagoniza. Até porque a troca directa é frequente. O mundo rural prefere viver, 
sentir e participar publicamente nesta relação com o Divino. No trabalho de campo foi documentado um 
exemplo deste tipo de relação e dos pontos de vista extremados, da acepção popular e da posição 
religiosa. Um indivíduo havia prometido levar, na procissão, determinada santa. O padre opôs-se, “queria 
que a santa fosse levada por outros quatro rapazes, filhos dos ricos, que também haviam prometido. Mas 
eu também prometi e abalei da sacristia já a ferver. Quando ia a sair o padre chamou-me e disse-me: 
«olha lá o tempo que prometeste de andar com um bocado de madeira às costas aí pela rua, porque não 
prometeste dinheiro» e respondi-lhe «se calhar o que o senhor padre quer é dinheiro mas de mim não o 
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3.5. Prestações alimentares 

Para enquadramento das prestações alimentares ligadas ao Espírito Santo, no ciclo 
anual de distribuições e redistribuições desta área, foi elaborado o Quadro 12. Tentou-se 
que o quadro fosse o mais completo e o mais sintético possível. 

Da análise do quadro conclui-se que a região ocidental da área em estudo é 
relativamente pobre neste tipo de manifestações. Surgem unicamente dois bodos, em 
Peral e São Pedro do Esteval (concelho de Proença-a-Nova), ambos desactivados há 
algumas décadas. No concelho de Vila Velha de Ródão não há referências a manjares 
cerimoniais restritos ou alargados. Na região oriental da área investigada ocorrem 18 
das 20 prestações alimentares registadas, oito no concelho de Castelo Branco e dez no 
concelho de Idanha-a-Nova. 

Registaram-se prestações alimentares ligadas a festividades praticamente ao longo de 
todo o ano. Pode afirmar-se que figuram no quadro quase todos os ciclos festivos. O 
ciclo mais representativo é o que vai da Páscoa ao Pentecostes. 

O ciclo de prestações alimentares ligadas ao Espírito Santo inicia-se no Domingo de 
Páscoa e termina no dia do Corpo de Deus77. Podemos dividir o tipo de alimentação em 
dois grupos: os jantares com carne de cabra ou ovelha e as merendas de tremoços78, 
filhós e vinho. Quanto ao número de participantes as prestações alimentares dividem-se 
em prestações alimentares restritas e prestações alimentares alargadas. 

Nas participações alimentares restritas tomam parte os elementos obrigatórios (festeiros 
do ano) e os convidados de quem oferece o jantar. Observam-se no Ladoeiro, em 
Monforte da Beira, em Monsanto e na Zebreira. No capítulo 1 foi descrita a ocorrência 
de uma prestação alimentar restrita (jantar do Espírito Santo no Ladoeiro e de uma 
prestação alimentar alargada (distribuição de tremoços). 

Em Monforte da Beira os jantares também têm âmbito restrito. No passado só os 
festeiros participavam. Só depois destes estarem saciados e fora de casa é que a dona 

                                                                                                                                              
leva» e voltei-lhe as costas, deixei-o. Fui para o pé da santa, vesti uma das opas que lá estava. Nisto 
entram pela coxia acima os quatro ricos, rapaziada nova, e um deles quis tirar-me a opa. Eu fui, peguei-
lhe na camisa e nas calças e dei-lhe um belo safanão e ele foi chamar o padre. Veio depois o padre e 
disse para o rico «deixa lá, isto são bichos do campo, são hereges, deixá-los». Deus me perdoe mas a 
partir daí nunca mais gramei esses cabrões”. 
77 Incluem-se neste ciclo os bodos da Senhora da Consolação de Salvaterra do Extremo e de Monfortinho. 
78 Termo usado por Jaime Lopes Dias para designar as refeições de tremoços e filhós com ou sem mel. 

de casa podia convidar os vizinhos para comerem e beberem. Com a melhoria da 
situação económica o número de convidados foi amentando progressivamente. 

Em Monsanto o jantar estava disciplinado; não havia lugar para o imprevisto ao nível 
das ementas. Era constituído por quatro pratos, queijo, azeitonas e vinho. Era uma 
refeição altamente ritualizada, com rezas e cânticos no início e no intervalo de cada 
prato. No final dos quatro pratos vinha um prato “surpresa” com raminhos de flores que 
os comensais metiam na lapela do casaco. 

Na Zebreira observam-se dois tipos de refeições. As merendas e a boda. As primeiras 
são refeições cerimoniais altamente ritualizadas. Há regras a cumprir, gestos, palavras 
próprias e rezas. A boda, que se realiza no domingo do Espírito Santo, é constituída por 
“lauto jantar de muitos e variados pratos, em casa da tesoureira. Não há cerimónias nem 
ritual, o vinho é à discrição e há copos para todos” (DIAS, 1953:97). 

Tem vindo a aumentar, consideravelmente, o número de convidados do festeiro que dá 
o almoço. No passado restringia-se aos festeiros e ao pessoal da casa (Ladoeiro, 
Monforte e Monsanto) Em consequência das melhorias na situação socioeconómica 
participam, actualmente, largas dezenas de indivíduos e amigos (ver 1.5.7.). 

As prestações alimentares alargadas são caracterizadas pela participação voluntária. 
Não há limitação no número de participantes. Não há convidados. Incluem-se neste 
grupo as cerimónias referidas, no Quadro 12, em Castelo Branco, Almaceda, Segura, 
Monfortinho e Salvaterra do Extremo. 

O bodo de Castelo Branco foi uma acção aparentemente isolada. Realizou-se em 1878, 
na Devesa, na segunda-feira do Espírito Santo. Foi uma iniciativa dos oficiais de 
Cavalaria 8. É referido por António ROXO (1890:226-227) como “bodo aos presos, e aos 
pobres na Deveza.” 

Quadro 12. Prestações alimentares festivas no sul da Beira Interior 

LOCAL ÉPOCA DO ANO TIPOS DE ALIMENTOS BIBLIOGRAFIA 
PRINCIPAL 

NOTAS 

Tinalhas Festa dos Reis Filhós e vinho DIAS, 1955:124 
RECONQUISTA, 13.1.89 

Ver Tinalhas (2.26) 

Não activo79 

                                                      
79 Segundo informação deixou de realizar-se depois da capela se ter transformado em capela de 
velaturas. 
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Lardosa São Sebastião Filhós, tremoços e 
vinho 

HENRIQUES, 1993 Activo 

Louriçal 
do Campo 

São Sebastião Filhós, tremoços e 
vinho 

DIAS, 166:55-62 Activo 

São Miguel 
de Acha 

São Sebastião Picas (tipo de bolo) HENRIQUES, 1993 Não activo 

Alcafozes Semana Santa Ceia “comer a parva” Ver Alcafozes (2.1) Activo 

Segura Semana Santa Ceia Ver Segura (2.24) Activo 
Cast. Branco Espírito Santo Bodo ROXO, 1890:226-227 

Ver Cast. Branco (2.4) 
Não activo 

Almaceda Espírito Santo Bolinhos de trigo Ver Almaceda (2.3) Não activo 
Ladoeiro Espírito Santo Tremoços e jantares Ver capítulo 2 Activo 
Monforte 
da Beira 

Espírito Santo Tremoços e jantares DIAS, 1953:109 
Ver Monforte (2.11) 

Activo 

Monsanto Espírito Santo Jantares BUESCU, 1984:60-61 
DIAS, 1948:130 

Ver Monsanto (2.13.) 

Não activo 

Segura Espírito Santo Filhós, tremoços e 
vinho 

ANDRADE, 1988:131-136 
Ver Segura (2.24) 

Activo 

Zebreira Espírito Santo Filhós, tremoços e 
Vinho e jantar 

DIAS, 1953:85-108 
Ver Zebreira (2.29) 

Activo 

Salvaterra 
do Extremo 

2ª feira 
de Páscoa 

Carne de ovinos, 
caprinos, vinho e pão 

RECONQUISTA, 9.4.61 
Ver Salvaterra (2.19) 

Activo 

Monfortinho 5º feira 
de Pascoela 

Carne de ovinos, 
caprinos, vinho e pão 

MESQUITA, 1984:60 
DIAS, 1948:133 

Ver Monfortinho (2.12) 

Activo 

Rosmaninhal São João Ensopado de borrego, 
Tremoços e vinho 

MESQUITA, 1984:44-46 
Ver Rosmaninhal (2.18) 

Activo 

Monforte São João Broas DIAS, 1953:112-122 Activo 

Alcains Agosto- 
São Pedro 

Papas DIAS:1944:99 
BEIRA BAIXA, 20.8.49 

Ver Alcains (2.2) 

Não activo 

S. Pedro 
do Esteval 

Agosto- 
3º domingo 

Carne (boi) 
e pão (trigo) 

DIAS, 1948:154 
Ver S. Pedro Esteval 

(2.20.) 

Não activo 

Peral Dia Todos 
Santos 

Pão, vinho, peixe 
frito e azeitonas 

DIAS, 1967:109-110 Não activo 

Em Almaceda era costume, até terminarem com a folia do Espírito80, haver todos os 
anos, no dia do Espírito Santo, bolinhos de trigo para as crianças e vinho e tremoços 
para a restante população. 

Em Segura a prestação alimentar tem duas componentes: no interior da casa do festeiro 
participa a confraria do Espírito Santo (carácter restrito, 12 homens e 12 raparigas 
solteiras); numa mesa colocada no exterior da casa (carácter alargado) todos se podem 
servir. Esta refeição realiza-se em todas as ocasiões em que a bandeira sai (domingo de 
Páscoa, terça-feira de Páscoa, domingo de Pentecostes e dia Corpo de Deus). 

                                                      
80 A folia foi proibida por D. José Alves Mattoso em 15 de Maio de 1928. A fonte do texto da carta 
episcopal, que a seguir se transcreve, é o Boletim da Diocese da Guarda, de Maio 1928. 
“FOLIAS DO ESPÍRITO SANTO 
Tendo chegado ultimamente ao nosso conhecimento que nalgumas freguesias da Nossa diocese ha as 
chamadas Folias do Espírito Santo; considerando que, sendo uma cousa inteiramente profana, se 
intromettem nos actos religiosos; e cumprindo-Nos pôr termo a estes abusos, que tanto escandalo dão e 
que de modo nenhum podemos tolerar. 
Havemos por bem determinar o seguinte: 
1º Ficarão, ipso facto, interdictos não só os templos religiosos (igreja e capellas) onde a folia entrar, mas 
tambem, neste caso, os membros da mesma folia e todas as todas pessoas que derem causa ao 
mencionado interdicto. 
2° Incorrerão tambem ipso facto em interdicto os membros da folia, se esta se incorporar em qualquer 
procissão; e em tal caso não poderá esta realizar-se nos anos seguintes, enquanto Nós a não 
autorizarmos expressamente. 
E na mesma pena ficarão incursos os fieis que cooperarem na participação da folia em procissão ou actos 
religiosos. 
3° Prohibimos os Rev. Parochos ou qualquer outro sacerdote de ler na igreja ou capella os nomes das 
pessoas que hão de constituir a folia. 
Guarda, 15 de Maio de 1928. 
JOSÉ, Bispo da Guarda” 
Em Almaceda “a folia foi proibida por um padre que cá estava, mas teve que fugir à pressa porque o 
quiseram matar. Depois ele abalou e a igreja estava fechada e também diziam que a capela [do Espírito 
Santo] estava interdita.” 
De outro informante soubemos que “no ano em que não houve folia encheram-se as oliveiras de uma 
doença. Depois arragaram-se outra vez à festa mas já não faziam a folia”. 
Moisés ESPÍRITO SANTO (1988:116) refere que “em Capinha [aldeia do distrito de Castelo Branco] uma 
praga de gafanhotos voltou quando um ano se suspendeu a saída da folia; quando se restabeleceu, a 
praga deixou as árvores e as searas, e foi bater contra as paredes da capela do Espírito Santo”. Esta 
citação foi retirada por Moisés Espírito Santo da obra de António José Salvado Mota, Monografia de 
Alpedrinha, Tipografia Particular e Curiosa do Autor, Alpedrinha 1933. 
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Em Salvaterra do Extremo e em Monfortinho realiza-se em dias distintos (ver Quadro 
12), um bodo à Nossa Senhora da Consolação. Os bodos surgem, na tradição oral desta 
área, como uma reacção da comunidade a calamidades naturais. Estas duas 
manifestações têm carácter muito alargado. Nelas participam pessoas provenientes de 
uma ampla região e a sua organização não está ligada às festividades do Espírito Santo. 

Como se disse, podemos dividir as refeições em dois grandes grupos: jantares de carne 
e merendas de filhós, tremoços e vinhos. 

Os jantares de carne podem ser observados no Ladoeiro, em Monforte da Beira, em 
Monsanto e nos bodos de Salvaterra do Extremo e Monfortinho. Nos jantares de carne 
não entrava carne de porco, que era sinónimo de quotidiano e não de excepção. Na 
actualidade já se utiliza, ocasionalmente, este tipo de carne. 

Em Monforte da Beira as ementas alteraram-se, qualitativamente, de “pão, tremoços, 
queijo, azeitonas e vinho” para lautos almoços com grande variedade de pratos. No 
passado, a ementa do almoço de um casamento tinha a mesma constituição que a de 
um jantar do Espírito Santo. 

No Ladoeiro observou-se idêntica evolução, com enriquecimento das ementas em 
variedade e quantidade. 

Em Monsanto os jantares são compostos por quatro pratos. Existe ainda um quinto prato 
“surpresa.” Os quatro primeiros pratos utilizam como principal ingrediente a carne de 
ovelha ou cabra. Inicia-se a refeição com a “sopa seca.” Esta sopa é feita com a água da 
cozedura da carne à qual se junta couves. Esta mistura é vertida em travessas cheias 
com fatias de pão. O segundo prato é confeccionado com o sangue do animal morto, 
fressura (pulmões, coração e traqueia) e brulhões (“maranho” recheado com pequenos 
pedaços de tripa e pontas de carne). O terceiro prato é constituído somente por carne 
cozida, sem qualquer acompanhamento. O quarto prato é um ensopado da carne das 
rezes sacrificadas. Há sempre pão, queijo, azeitonas e vinho com fartura. O quinto prato 
vem para a mesa oculto. É a surpresa. Dentro da terrina ou da travessa surgem 
raminhos de flores que cada conviva coloca na lapela. 

Nos bodos de Salvaterra do Extremo e Monfortinho as ementas são muito semelhantes. 
A carne é de cabra e de ovelha. Esta carne, no passado, era oferecida. Nos dias que 
correm é comprada81. Na véspera, a meio da tarde, há a “prova dos rins” e de outras 

                                                      
81 No passado ofereciam-se animais e outros géneros alimentares. No presente as ofertas são em 
dinheiro. 

miudezas dos animais. No almoço do dia do bodo (que se inicia às 9.00 horas) há arroz 
com tripas e outras vísceras. A ementa do bodo, propriamente dita, é constituída por 
arroz de carne e chanfana, um tipo de ensopado. Vinho e pão são sempre servidos à 
discrição. 

Os bodos de Salvaterra do Extremo e Monfortinho são duas formas, exemplares, de 
redistribuição alimentar. São festas que envolvem encargos muito elevados recebendo, 
em contrapartida, todo o apoio da comunidade. Eram, e são, momentos festivos 
amplamente participados onde a vertente religiosa não está excluída. 

O pão distribuído nos bodos referidos e no de São Pedro do Esteval (ver Quadro 12) 
“não apodrece” e são-lhe atribuídas funções terapêuticas. Por isso, há o hábito de 
guardar o pão distribuído. 

As merendas de filhós, tremoços e vinho são uma constante em todo o sul da Beira 
(festa de São Sebastião em Lardosa e Louriçal do Campo, festa do Espírito Santo em 
Segura e Zebreira e festa dos Reis em Tinalhas). Por vezes surgem apenas dois 
daqueles alimentos: tremoços e vinho (festa do São João no Rosmaninhal). 

Na festa de São Sebastião, na Lardosa, os cascoréis (semelhantes a filhós) são 
oferecidos pelos festeiros. Participam na missa, na capela São Sebastião, em louvor do 
orago e no fim da missa são distribuídos com vinho, no largo fronteiro à capela82. Em 
Louriçal do Campo o bodo da festa de São Sebastião, no que toca a comensalidade, é 
semelhante ao da Lardosa83. 

Em Segura, todas as vezes que sai a bandeira do Espírito Santo há um festim com 
tremoços e filhós, alargado a toda a população, e com tremoços, filhós e vinho para os 
elementos da confraria. A mesa das mordomas é servida com sumos. A mesa alargada 
a toda a população é colocada em frente da casa de quem faz a festa e nos últimos dois 
anos já incluiu vinho. A população contribui para este manjar oferecendo, a quem faz a 
festa, géneros alimentares (óleo, farinha e azeite) e vinho. Raramente oferecem 
dinheiro. Mulheres amigas e familiares ajudam a festeira a fazer as filhós. 

                                                      
82 Para esta temática e lugar ver o trabalho, inédito, realizado em 1993 por Sónia Pires e Olga Saúde, 
alunas da licenciatura de Antropologia da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 
Nova de Lisboa. 
83 Ver o trabalho, inédito, realizado em 1993 por Rosa Maria Barrento e Rita Castelo Branco, alunas da 
licenciatura de Antropologia da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de 
Lisboa. 
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Em Tinalhas a distribuição de filhós, vinho e tremoços tem lugar na noite de 5 para 6 de 
Janeiro na capela do Espírito Santo. É a festa dos Reis. A comida e a bebida são 
oferecidas pela população. Após a transformação da capela do Espírito Santo em capela 
de velaturas deixou-se de realizar este festim. 

Na Zebreira a merenda inclui os mesmos alimentos que em Segura e ainda mel. O mel é 
usado para barrar as filhós. 

No Rosmaninhal, pela festa de São João, os tremoços e o vinho circulam profusamente. 
Não há restrições a pessoas nem limitação à quantidade de alimentos. Ao alferes do 
ano anterior compete oferecer os tremoços. A oferta do vinho, ou outras bebidas, é da 
responsabilidade do alferes desse ano. A festa do São João em Monforte da Beira é, do 
ponto de vista alimentar, semelhante à do Rosmaninhal. 

Existem grandes semelhanças, dos pontos de vistas alimentar e ritual, entre as festas de 
São João de Monforte e do Rosmaninhal e algumas festas do Divino Espírito Santo da 
área estudada (Ladoeiro e Monforte). 

3.6. Probições e multas 

A multa é uma forma de punição por uma infracção cometida. É frequente a sua 
instituição em grupos hierarquizados. Os seus objectivos são a manutenção da 
disciplina, da unidade e da inalterabilidade. No sul da Beira Interior a multa é utilizada 
pelas confrarias ou organizações similares. Estes grupos possuem um sistema de 
regras, escritas ou não, visando a manutenção da ordem estabelecida. As sanções são 
sempre da responsabilidade do juiz. 

Estas estruturas sociais ligadas ao culto do Espírito Santo surgem-nos no Ladoeiro, em 
Monsanto, em Segura e na Zebreira. 

No Ladoeiro, como tivemos oportunidade de constatar, a multa penaliza unicamente 
quem perdeu o cravo. O coroeiro dita a sentença que deve ser paga em vinho. Há cerca 
de 14 anos a multa também se aplicava à falta de pontualidade do festeiro. 

Em Monsanto “havia uma multa, em dinheiro, para quem se embebedava. Mas no meu 
tempo nunca sucedeu porque eu repreendia-os logo no princípio”, acrescenta o 
sacristão. Este grupo de festeiros e os dois seguintes são caracterizados pela rigidez e 
ascetismo das suas práticas. 

A Zebreira é o único local onde as regras ainda vigoram. Esta circunstância deve-se, 
certamente, ao facto de o lugar de juiz ser ocupado há 32 anos pela mesma pessoa. O 

código de disciplina que se transcreveu no capítulo 2 (ver 2.29) ainda se encontra em 
vigor. 

As multas são pagas em dinheiro que é gasto na compra de vinho para a confraria. 

Em Segura as regras disciplinares eram, em 1945, as que transcrevemos no capítulo 2 
(ver 2.24). 

Do conjunto de deveres citados resta apenas em vigor o segundo. No presente, 
ninguém pode voltar as costas à bandeira durante a merenda. Actualmente existe uma 
outra proibição que não é mencionada por Mário de Andrade; a proibição de entrada de 
qualquer outra pessoa na sala da merenda. É feita excepção a quem serve os festeiros. 
O transgressor paga a multa que é imediatamente imposta pelo juiz. Esta forma de 
multa está completamente banalizada e transformou-se numa outra forma de angariação 
de fundos. As multas hoje aplicadas deixaram de constituir um acto importante para a 
manutenção do cerimonial e transformaram-se numa “brincadeira.” 

3.7. “Para tourada são os de Idanha” 

A ligação das festividades do Espírito Santo às touradas locais revelou-se menos 
significativa do que presumimos no início. “O bodo com o abate de touros e corrida 
prévia era a mais importante cerimónia popular dos distritos de Leiria e de Santarém. 
Por vezes a única em muitas freguesias. Também se deduz muito claramente que as 
festas do Espírito Santo nestes distritos tinham os favores da burguesia urbana” 
(ESPÍRITO SANTO, 1988:138). 

As touradas inventariadas, em número de nove, realizam-se todas no concelho de 
Idanha-a-Nova. O objectivo foi identificar a existência de touradas em locais onde existe, 
ou existiu, culto e festividade ligada ao Espírito Santo. 

Das nove touradas referidas quatro surgem ligadas à festa do Espírito (Alcafozes, 
Idanha-a-Nova, Segura e Zebreira). As cinco restantes estão associadas a 
acontecimentos diferentes. 

Até há poucos anos os touros eram emprestados pelas “casas ricas” de Idanha-a-Nova. 
Eram levados aos locais da festa pelos vaqueiros, daqueles proprietários, de 
colaboração com os festeiros. Os festeiros ficavam incumbidos de alimentar os 
vaqueiros durante o período de ausência das terras do seu patrão. 

Era nos meses de Abril ou Maio que se realizavam a maioria das touradas. Eram 
touradas à vara larga. Em Zebreira realizavam-se três touradas. A primeira tinha lugar 
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na quinta-feira de Ascensão e era organizada pela confraria do Espírito Santo. O marido 
da tesoureira pedia os touros ao proprietário. O juiz e o alferes conduziam os animais, 
de colaboração com os vaqueiros. A tourada realizava-se no adro da capela do Espírito 
Santo depois de devidamente preparado (DIAS, 1953). 

Em Idanha-a-Nova, Alcafozes e Segura a tourada era no domingo de Pentecostes. Em 
Segura já não se realiza. Quando se realizava era à porta da capela da Misericórdia. 

Em Idanha-a-Nova continuam a ser famosas as touradas do Espírito Santo. Jaime 
Lopes DIAS (1955:144-152) descreve uma destas touradas e termina a sua descrição 
deste modo: “...e entre o calor já rijo dos últimos dias de Junho, entre o entusiasmo 
delirante de uma população que encontra nas suas touradas à vara larga um dos seus 
mais tradicionais, característicos e queridos divertimentos, esquecida já aquela barbarie 
de outros tempos em que a Mordomia matava, em plena praça, o último boi, o 
«redadeiro», o povo de Idanha deseja e quer que não acabem, que não lhes proíbam as 
suas «tourédas» .” 

Continua a realizar-se a tourada do Espírito Santo em Idanha-a-Nova. Actualmente os 
touros são alugados. Para cobrir esta despesa as pessoas dão uma contribuição 
voluntária. São as mulheres dos festeiros que, à porta do recinto, oferecem uma 
pequena flor de papel aos espectadores recebendo em contrapartida uma contribuição 
monetária. 

Em Alcafozes a tourada realizava-se no adro da igreja. Recentemente construíram um 
recinto adequado. Os touros que no passado pertenciam “às famílias ricas de Idanha” 
são hoje alugados. 

Os cinco outros locais com tourada, não associada à festa do Espírito Santo, são 
Idanha-a-Velha, Ladoeiro, Oledo, Proença-a-Velha e Rosmaninhal. 

Em Proença-a-Velha já não se realiza há muitos anos. Tinha lugar no largo do Curro e 
os touros vinham “dos grandes lavradores.” 

No Rosmaninhal não havia propriamente tourada. Havia “chega de bois” pela feira de 30 
de Maio. Este tipo de prática é mais comum no norte do país, com o boi do povo. Aqui 
“estes bois tinham o privilégio de pastarem pelo meio do pão e pelo meio das cevadas. 
Os lavradores queriam-nos era gordos e suficientemente fortes para derrotar os 
restantes” (ver 2.18). Já não se realiza. 

Em Idanha-a-Velha a tourada realiza-se por ocasião da festa da Nossa Senhora da 
Conceição, no último domingo de Maio. Até há pouco tempo era feita num largo central 

da povoação. Actualmente construíram, junto da capela do Espírito Santo, um recinto 
apropriado. No passado os touros eram emprestados “pelas casas ricas de Idanha.” 
Presentemente também são alugados. 

Em Oledo há tourada pela festa de São Pedro. É mesmo o que resta da parte laica 
desta festividade. No passado, “não podia haver festa de São Pedro sem haver tourada. 
Os touros vinham da casa do marquês da Graciosa e da casa do senhor Trigueiros 
Aragão. No primeiro dia vinham da casa do senhor marquês, porque o gado era mais 
forte. No segundo dia, que o pessoal andava mais cousa, vinham da casa Trigueiros. 
Não se pagava pelos touros. Dava-se apenas de comer aos homens que vinham com o 
gado. Na véspera partiam daqui quatro ou cinco homens com um saco de pão com 
chouriços e iam ajudar a buscar o gado. Agora paga-se 50 ou 60 contos pelo aluguer 
dos touros, que vêm de Flor de Rosa. A tourada é na rua. Por isso fecham as ruas que 
vão ter em frente da igreja” (ver 2.14). 

No Ladoeiro há memória de sempre se fazer tourada, pela festa de Santo Isidro. No 
passado fechavam o largo da Praça (em frente da junta de freguesia) com os carros de 
bois. Na actualidade fazem o mesmo com os tractores. 

Num passado, ainda recente, os touros tinham todos a mesma origem (as “casas ricas” 
de Idanha-a-Nova). Era nesta localidade que viviam ou estavam sediados os grandes 
latifundiários da campina. 

As touradas de que se foi tratando são espectáculos com larga participação popular. 
Nelas o espectador pode passar de sujeito passivo a activo, caso queira. Enquadram-se 
no que se pode designar garraiada. 

No lendário popular desta área os bois determinam, geralmente, uma nova localização 
para as povoações, após uma primeira implantação sucessivamente devastada (Malpica 
do Tejo) (ACÇÃO REGIONAL, n° 134) ou alvo do ataque das formigas (Janeiro de 
Cima, Ladoeiro) (MOURA, 1994 e HORMIGO, 1979). Relembramos que para o bodo de 
São Pedro do Esteval era morto um boi. Não há registos de ser previamente corrido. 

3.8. Da diversidade à unidade 

O calendário gregoriano celebra o Espírito Santo cinquenta dias depois da Páscoa. 
Comemora-se nesta ocasião a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos reunidos 
em Jerusalém. É uma festa herdada pelos cristãos, por um fenómeno de continuidade, 
da festa judaica do shavuot. 
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A festa do Espírito Santo corresponde à festa judaica do Dom da Lei ou festa da 
Renovação da Aliança. 

Jaime Lopes DIAS (1963:149) refere que no dia do Espírito Santo há “festas e romarias 
às dezenas em toda a Província.” Actualmente esta já não é a realidade. Vejamos 
porquê. 

No sul da Beira Interior cumpre-se, quase sempre, o calendário religioso festejando o 
Espírito Santo sete semanas após a Páscoa. Diz-se “quase sempre” porque há duas 
excepções: Monfortinho e Sobral do Campo. 

A aldeia de Monfortinho festeja o Espírito Santo num fim-de-semana de Setembro, não 
fixo. A data depende da disponibilidade do padre. É em Setembro “que é por causa de 
cá estar mais gente, mais emigrantes” (ver 2.12). É uma festa de cariz religioso. 

Em Sobral do Campo a festividade realiza-se no último domingo de Junho. Afirmam não 
terem conhecido outra data. 

Para as festividades do São Sebastião observou-se, em 1992, que a alteração da data 
da festa era um meio de defesa da própria festa. Ou mudava para os meses de Maio a 
Setembro ou definhava e morria. Relativamente ao Espírito Santo este fenómeno não se 
verifica. A festa morre mas não se altera a data. 

Os lugares que festejam o Espírito Santo fazem-no no fim-de-semana de Pentecostes. 
Outros iniciam os festejos no domingo de Páscoa. Outros ainda iniciam-nos na quinta-
feira da Ascensão. Nas duas últimas modalidades podem-se prolongar as festividades 
para além do dia de Pentecostes. 

No primeiro grupo, dos que festejam o Espírito Santo no seu dia, estão incluídas as 
povoações de Alcafozes, Almaceda, Oledo e Torre. As que se alargam, na actualidade, 
por um período maior são Idanha-a-Nova, Ladoeiro, Monforte, Segura e Zebreira. Em 
todos os locais do primeiro grupo a festa dura dois ou três dias, sendo semelhante às 
festas comuns com arraial. 

Em Alcains e Proença-a-Nova já houve festa laica. 

As festas do Espírito Santo sem arraial verificam-se apenas em Ladoeiro, Monfortinho e 
Zebreira. Todas as outras, com maior ou menor impacto, fazem arraial. Em todas as 
localidades os festejos duram mais de um dia. 

O número de festeiros chamados a organizar as festas varia entre o mínimo de um 
(Segura)84 e o máximo de 15 (Zebreira). Com três festeiros surgem Idanha-a-Nova e 
Oledo, com quatro a Torre, com seis Alcafozes, com sete Monforte e Almaceda e, 
finalmente, Ladoeiro com oito. 

Na festa do Espírito Santo, como em qualquer outra festa, cada grupo de festeiros tenta 
fazer melhor que o do ano anterior. O ideal é que o conjunto, a banda, o ribombar dos 
foguetes, a quantidade de participantes e o lucro sejam superiores aos das anteriores 
comissões. E que seja também melhor quando comparada com as festas da vizinhança. 

Na festa do Espírito Santo este desafio pode passar pelo jantar oferecido, pela 
quantidade de dinheiro entregue ao padre, pela não ocorrência de problemas ou pelo 
comportamento dos festeiros. 

A designação que toma cada um dos festeiros varia de comunidade para comunidade. 
Verificou-se, entretanto, que as pessoas usam habitualmente a designação de festeiro 
(em sentido geral) e não o nome específico da sua função. A designação própria usada 
no interior do grupo e permite evidenciar a função que aí exerce. 

A designação de juiz, que é o responsável máximo do grupo, foi encontrada em 
Monforte da Beira e Zebreira. Com a mesma função no grupo inventariaram-se as 
designações de coroeiro (Ladoeiro)85, presidente (Alcafozes) e tesoureiro (Almaceda). A 
designação de alferes foi registada no Ladoeiro, Monforte, Zebreira e Rosmaninhal. 
Aplica-se ao indivíduo responsável pela bandeira. Esta designação foi encontrada 
associada às festas do Espírito Santo (Monforte e Zebreira) e do São João (Monforte e 
Rosmaninhal). Tesoureiro ou tesoureira, conforme o cargo é desempenhado por um 
homem ou por uma mulher, é a designação do indivíduo responsável pelas finanças do 
grupo. Utiliza-se em Alcafozes, Monforte e Zebreira. O secretário ou rei, como também é 
conhecido em Monforte, exerce ainda funções em Alcafozes e Zebreira. Padrinhos foi a 
designação encontrada para designar os dois mordomos da festa do Espírito Santo em 
Monforte e da festa do São João em Monforte e Rosmaninhal. 

Qualquer festa para sobreviver necessita de meios. Entretanto, a festa do Espírito Santo 
tem a particularidade de usar apenas os meios próprios dos festeiros (Ladoeiro, 
Monforte, Segura e Monsanto). Por isso, pode-se afirmar que a festa do Espírito Santo 
tem uma forte componente de gasto individual. 

                                                      
84 Em Segura os 24 mordomos não colaboram na organização da festa; apenas participam na festa que é 
organizada por um único indivíduo. 
85 É também designada coroeiro a criança que em Monforte da Beira transporta a coroa. 
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Isto não invalida que a festeira (mulher do festeiro) receba qualquer oferta, quase 
sempre em géneros, de familiares ou amigos. Mas não há angariação pública de meios 
visto que o grupo de participantes é sempre restrito. Só participam os convidados. 

Foram identificados três modos de angariação de meios para a festa do Divino: o ramo; 
o peditório porta a porta e o leilão da perna do andor. O ramo é o mais utilizado dos 
meios de angariação de fundos e consiste na recepção de bens para leiloar. Os festeiros 
que realizam o ramo aguardam a entrega dos produtos, num local previamente 
preparado e do conhecimento público, frequentemente junto da igreja matriz ou da 
capela do Espírito Santo. Recentemente as dádivas em dinheiro têm sido superiores às 
de produtos. Para cada festa pode-se fazer mais do que um ramo. Esta angariação de 
meios é utilizada só ou acompanhada de outras modalidades. Foi o que constatámos 
em Alcafozes, onde se fazem três ramos nos três domingos imediatamente anteriores 
ao domingo do Espírito Santo. Em Idanha-a-Nova os familiares, os amigos, ou quem 
deve obrigações aos festeiros do Espírito Santo vão, num dia convencionado de Agosto, 
“bater os pães-de-ló ao Espírito Santo” (ver 2.8). Estes pães-de-ló são leiloados, no 
centro da vila, no domingo imediato. Em Oledo e Monfortinho fazem um pequeno ramo, 
“um ramozito.” 

O peditório porta a porta é outra forma, muito comum, de angariação de meios. Para 
este peditório, no passado, as pessoas contribuíam quase sempre com géneros. Estes 
bens eram depois leiloados. No presente as dádivas são em dinheiro. Esta modalidade é 
utilizada nas localidades de Almaceda, Torre e Zebreira. O peditório em Zebreira é feito 
em Agosto e reverte para a confraria do Espírito Santo não sendo, apenas, destinado à 
festa. 

O leilão da perna do andor era outro modo muito comum de angariação de dinheiro para 
a festa, até à sua proibição pela Igreja. Realiza-se ainda em Alcafozes, no adro da 
igreja, momentos antes de se iniciar a procissão. 

O sistema de multas é unicamente usado em Segura (ver 2.24). Com o dinheiro assim 
obtido oferecem um baile à população (redistribuição) ou compram qualquer bem de 
interesse colectivo (por exemplo uma aparelhagem de som para a igreja). 

Em Monforte da Beira o dinheiro oferecido à bandeira do Espírito Santo tem o mesmo 
fim que o atrás indicado. 

Para além de todos os meios referidos e sempre que há arraial é feita a exploração de 
um bar pelos elementos da comissão da festa. 

A posse e a aplicação do dinheiro oriundo das festividades de uma divindade, tal como 
em 1992 já se havia concluído por ocasião do trabalho sobre São Sebastião, é um dos 
grandes motivos de confronto entre populações e párocos. Porque, uns e outros, têm 
objectivos e perspectivas diferentes quanto à sua aplicação. 

Encontrámos diferentes formas destinadas a perpetuar a festa e a mantê-la, tanto 
quanto possível, viva e activa. Os festeiros de cada ano têm, em todas essas 
modalidades, uma grande responsabilidade na continuidade da festa. Sob diversas 
formas, são eles que seleccionam os seus continuadores. Por sua vez, os festeiros 
nomeados não querem ser colocados em falta. Não querem ser responsabilizados pela 
quebra da sequência ritual sob pena de incorrerem numa condenação social, “porque se 
houver um que diga que não, que não quer saber, toda a gente fica a saber e a pessoa 
fica sempre um pouquinho em baixo”, como dizia alguém em Almaceda. 

A roda, como sistema de escolha dos novos festeiros, é uma das modalidades 
identificadas durante este estudo. Está em vigor no Ladoeiro, em Monforte, na Torre e 
no Sobral do Campo. Em relação ao Ladoeiro já foi devidamente tratada no capítulo 1. 

Em Monforte da Beira o sistema actualmente em vigor é substancialmente diferente do 
descrito por Jaime Lopes DIAS (1953:109-111). Os mordomos da festa do Espírito 
Santo já não são escolhidos “entre os principais da povoação”, nem representam cada 
uma das sete partes da aldeia. Actualmente desconhecem mesmo essa relação. Apesar 
da agonia em que vive a festa do Espírito Santo, nesta localidade, o que resta é um 
sistema de roda falido. Entrega-se a bandeira a quem a aceite e os restantes festeiros 
são os vizinhos imediatamente a seguir. Não são previamente ouvidos quanto à sua 
integração no grupo. Esta situação cria mal-estar e desistências. Num passado ainda 
recente “parece ter existido grupos pré-formados. Assim sabiam quando era uma família 
eram todas as outras desse mesmo grupo” (ver 2.11). 

Na Torre vigora um sistema em tudo semelhante ao do Ladoeiro. “A festa é arruada quer 
dizer que vai de casa em casa. Quer queiram ou não fazê-la bate-se a todas as portas.” 
Estão excluídos do grupo os solteiros e os viúvos. 

O Sobral do Campo está dividido em quatro áreas. Cada uma destas áreas organiza 
durante o ano todas as festas da comunidade. No passado recente o método era 
semelhante só que a unidade era a rua. 

Em Segura a festa é realizada por quem tenha feito promessa e os interessados 
inscrevem-se na confraria. 
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Em Monsanto havia um “núcleo duro”, isto é, um grupo de pessoas que tinham 
prometido fazer a festa “até poderem.” Paralelamente havia um conjunto flutuante de 
indivíduos. Todos os elementos deste grupo tinham feito promessa. 

Na Zebreira o lugar de tesoureira era habitualmente ocupado por quem havia prometido 
desempenhá-lo. 

Em Almaceda os festeiros de um ano escolhem os do ano seguinte. 

Na Zebreira os elementos da confraria votam em si, no caso de desejarem manter o 
cargo, ou num novo elemento se pretenderem sair. 

Observa-se uma ascensão da mulher em toda a organização da festa. No entanto, a 
festa do Espírito Santo não é disso um bom exemplo. No passado, em Alcafozes, a festa 
era organizada por homens. No presente é organizada por homens e por um número 
igual de mulheres. Relativamente a Segura a mordomia descrita por Mário de 
ANDRADE (1949:331-336) não incluía raparigas. Actualmente o seu número é igual ao 
dos homens. Em Monforte, nos nossos dias, as mulheres parecem terem um maior 
protagonismo que os homens. 

É uma tendência natural porque esta área está marcada por uma forte emigração 
masculina. Paralelamente, no palco social tem-se dado um nivelamento entre os dois 
sexos. Finalmente, a esperança de vida das mulheres é maior contribuindo para que as 
aldeias estejam cheias de viúvas. 

Mesmo assim pode afirmar-se que a festa do Espírito Santo é uma festa masculina. O 
homem está à boca de cena e a mulher nos bastidores. Quase que apetece afirmar que 
o homem festeja e a mulher cultua. Por isso é convicção assente, no Ladoeiro, que a 
festa do Espírito Santo é uma festa de homens embora a competição passe, 
essencialmente, pelas mulheres na organização do jantar e no arranjo da capela. 

Contrariamente ao que Jaime Lopes Dias afirmava, em meados do século, não foi 
observada a associação da festividade do Espírito Santo ao grupo social com melhores 
disponibilidades financeiras. Se está associada a um grupo específico é ao dos 
reformados, devido à sua maior disponibilidade de tempo. 

Em suma, cada comunidade procurou criar as estruturas de perpetuação que melhor a 
servissem e alterou-as segundo as suas conveniências. 

 

4. Fecho e do muito que ficou por dizer 

A festa é um processo. Por esse motivo optamos por não tirar conclusões. Afirmações 
conclusivas, se as há, estão distribuídas ao longo do texto. 

A concepção de festa difundida e defendida pela Igreja não é semelhante à comungada 
pelas populações rurais desta área. É antigo o conflito entre as duas concepções. Nas 
décadas de 40, 50 e 60, do nosso século, a Igreja voltou a demarcar-se, sem 
ambiguidades, da perspectiva popular de festa. 

Vejamos um exemplo, dos muito que surgiram nesta época nos orgãos de comunicação 
social desta área, subscrito pelo padre Manuel Boavida (RECONQUISTA, 26.8.1945). 

“Antigamente, só havia festas religiosas: hoje há festas religiosas e cívicas. As festas 
religiosas; outrora tinham, apenas, o nome de religiosas, porque, de facto, eram mero 
pretexto para verdadeiras orgias. Em tais festas, os “festeiros” eram tudo; o pároco era 
nada. Eram os “festeiros” que arrecadavam os rendimentos do santo que se festejava 
quem convidava a música quem dava jantar pantagruélico quasi sempre aos senhores 
padres, à música, aos presidente, tesoureiro e secretário e mordomos da festa e quem 
pagava aos senhores padres e regateava o pagamento da cera para a missa da festa. 

O pároco não era procurado para cousa alguma! As festas eram de nomeada e as 
igrejas cada vez se encontravam mais abandonadas. 

Mas, porque não dizê-lo? quanto mais as festas retumbavam ao som da charanga e dos 
foguetes rijos mais crescia a confraria dos devotos do Deus Baco: houve festas que 
foram verdadeiros bacanais! 

Em 1926 o Concílio Plenário em Braga e os prelados dirigem as suas atenções para as 
festas. O canon 324 do referido Concílio prescreve o seguinte: «como não é lícito 
misturar as cousas sagradas com as profanas, esforçem-se de ordinário, quanto 
puderem, para que não haja durante as festas religiosas divertimentos profanos, 
sobretudo arraiais nocturnos que frequentemente se convertem em injúrias de Deus e 
ruína dos bons costumes.” 

A este canon segue-se o 325 que diz: «o Concílio proíbe que por ocasião das festas, se 
realizem no adro ou junto à igreja bailes e espectáculos.” 

Esta legislação, por si prova bastante quanto as festas religiosas tinham perdido o 
verdadeiro significado de “religiosas.” 
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Hoje porém, tudo está a entrar na normalidade, o que é pena porém, é haver, ainda 
tanto dinheiro para as festas cívicas.” 

Lê-se num parágrafo, de um outro artigo, relativo à festa de Nossa Senhora dos 
Remédios (Perais, Vila Velha de Ródão) surgido na RECONQUISTA em 3 de Setembro 
de 1961 que: “quaisquer divertimentos profanos que briguem com a moral serão 
considerados como revolta contra as leis diocesanas e um ultrage aos pedidos de Nossa 
Senhora em Fátima.” 

Há muito que deixaram de aparecer, na imprensa regional, artigos em que os 
representantes da Igreja criticam e proíbem os costumes e os lugares da festa. 

Houve, há já alguns anos, um deslocamento das preocupações da Igreja. Das 
actividades e lugares da festa a sua reivindicação passou a incidir sobre o aspecto 
financeiro da mesma. Hoje, a grande preocupação dos párocos locais é o dinheiro. Este 
aspecto está bem patente no artigo do padre Manuel Boavida de que se fez parcial 
transcrição. 

O conflito actual, entre o padre e as populações locais, reside na posse do dinheiro do 
santo. Em lugares onde o conflito está resolvido houve como que uma divisão da festa 
em duas partes: laica e religiosa. Cabe ao padre o dinheiro do peditório da missa, do 
cofre do santo, das promessas ao santo (dinheiro colocado muitas vezes no manto, na 
fita, no andor ou mesmo numa bolsa usada para o efeito). Nestas circunstâncias não é 
renumerado pelos seus serviços e todas as despesas (obras, restauros e outras) 
referentes à igreja, ou capela, são da sua conta. 

Nos locais onde o conflito está por resolver os festeiros são proprietários de todo o 
dinheiro da festa (excepto o recolhido no peditório da missa), mas pagam ao padre os 
seus serviços e têm a seu cargo todas as despesas inerentes à capela. Nestas 
comunidades o padre tem vindo a exigir o que já conseguiu nas anteriores. 

A Igreja partilha uma concepção de festa em que as emoções, o imprevisto, o orgástico, 
o excesso, a desordem estão ausentes. Oferece, em contrapartida, uma festa recatada, 
ordeira, previsível e submissa. 

Pelas diferentes concepções de festa verifica-se que pouca paz tem havido entre 
párocos e populações. A festa e o modo como ambos a concebem tem sido um pomo 
de discórdia. 

Na perspectiva popular a festa não é um corpo amorfo. É uma estrutura viva, actuante, 
em alteração permanente ainda que o cerne se mantenha. As alterações observam-se 

sobretudo ao nível do que é acessório e periférico. As mudanças dão-se ano após ano e 
ao fim de algum tempo são notórias, em relação ao que foi a festa no passado. A 
introdução de novos elementos contribui para a sua própria existência. A festa, com tudo 
o que lhe é inerente, ou muda ou morre. 

A renovação dos festeiros contribui para a revitalização da festa, porque evita saturação, 
introduz a competitividade e as inovações (elementos salvíficos da festa). Nesta 
perspectiva a responsabilidade pela manutenção da festa tem uma base maior, porque 
diz respeito a muitos e não apenas a um grupo restrito. Assim, a participação de novos 
indivíduos, anualmente, ajuda a mantê-la mais viva, mais activa e participante. E existe 
também a saudável rivalidade entre as comissões, cada uma a querer fazer mais e 
melhor que a anterior. Esta rotação de festeiros dá à festa um novo espírito e a sua 
morte não é tão fácil. Se fosse, por exemplo, o mesmo grupo a organizá-la haveria uma 
inevitável cristalização. Nesta modalidade qualquer transformação seria mais difícil de 
introduzir e a tendência geral seria para o definhamento, contra a renovação. Se os 
festeiros não mudam, morrem os festeiros, morre a festa. Porque a festa sendo pertença 
de um grupo restrito de pessoas não é vivida socialmente e, consequentemente, a 
comunidade alheia-se da sua responsabilidade social. 

Factores de ordem demográfica são importantes causas para a morte da festa. Toda a 
área onde incidiu este trabalho é caracterizada, a partir da década de 60, por uma 
diminuição significativa da população. A emigração leva-a ora para os grandes centros 
urbanos do litoral, ora para fora do país. Nas aldeias ficam crianças e velhos. As 
crianças crescem e partem da aldeia. Ficam os velhos e com eles a incapacidade para 
manter todas as festas da comunidade. A festa não prescinde de energia jovem. Deste 
modo morreram muitas festas e outras, para não morrer, tiveram de adaptar-se. Outras, 
ainda, reduziram-se à missa e à procissão. 

Um dos mecanismos de defesa da festa, no seu conjunto, foi a redução da sua 
distribuição ao longo dos doze meses do ano, como acontecia no passado, para um ou 
dois meses, no presente, correspondentes ao período em que a comunidade se 
restaura, com a chegada dos emigrantes. Temos assim, por exemplo, as festas de São 
Sebastião em Agosto e do Espírito Santo em Setembro. 

As comissões de festas passaram também, em muitos casos, a incluir pessoas que 
residem fora da localidade, por exemplo em Lisboa e em França. Há festas cuja 
comissão é constituída por três pessoas residentes na aldeia, três outras residentes em 
Lisboa e mais três residentes em França. E se a festa prescindir desta gente não 
prescinde do seu dinheiro. 



FESTA DO ESPÍRITO SANTO NO LADOEIRO E NO SUL DA BEIRA INTERIOR 
Francisco José Ribeiro Henriques 

 AÇAFA On Line, nº 12 (2017-2018)           Associação de Estudos do Alto Tejo           www.altotejo.org 446 

O retorno de indivíduos à aldeia, em situação de reforma, veio dar à festa um novo 
alento. O tempo dirá se é a sua revitalização ou a sua morte adiada. 

As comunidades com maior poder económico e mais poupadas pela emigração poucas 
festas viram morrer; houve, predominantemente, um reajustamento das suas datas. 
Estas comunidades viram ainda nascer novas festas (festa dos bombeiros, festa dos 
caçadores, festa dos Antónios, festa das Marias e outras) de características diferentes 
(os grupos sociais que as apoiam são, quase sempre, menores e mais especializados). 

A festa é um elo extraordinariamente eficaz de ligação entre os membros de uma 
comunidade ou entre vizinhos, porque actualiza e intensifica as relações sociais. A 
religião é quase um mero pretexto. É mais importante o corpo, o prazer e o exibir-se que 
o ascetismo religioso. Se o cristianismo não soubesse recuperar a parte lúdica da festa 
nunca se teria imposto. O mais importante é as pessoas juntarem-se, conviverem, 
conhecerem-se. Foi sempre assim. A divindade é o pretexto que as reúne. 

A região em estudo passou por um período de grande crise nas décadas de 60 e 70. 
Foram a emigração interna e externa, como já se escreveu, a guerra colonial, a falência 
do sector agrícola e outros factores que levaram e levam a um despovoamento contínuo 
do interior. O modelo de desenvolvimento que os políticos propõem continua a não 
passar pelo Homem. 

Os que ficaram passaram a ver o seu espólio cultural como algo ultrapassado face aos 
valores da moda vindos da cidade. A cidade com o seu ruído, as suas luzes e as suas 
promessas, atraía e despovoava o campo. Por sua vez as festas rurais, com uma forte 
vertente litúrgica, eram vistas como a antítese da modernidade. 

Nas comunidades que conseguiram manter alguma dinâmica, como Castelo Branco, 
Alcains, Idanha-a-Nova, Vila Velha de Ródão e Ladoeiro, entre outras, tem vindo a 
aumentar o número das suas festividades. Este facto, segundo alguns autores, pode ser 
atribuído a uma libertação crescente do homem em relação ao trabalho, tendo como 
consequência primeira um aumento dos tempos livres e do consumo. 

Ao longo das páginas anteriores (e no trabalho sobre São Sebastião, realizado em 
1992), foi possível observar que o ritmo das celebrações festivas está a mudar. Muitas 
das festividades que, num passado ainda recente, estavam ligadas ao ciclo produtivo 
celebram-se, na actualidade, em ocasiões de maior conveniência. Assim, muitas das 
festas que se celebravam ao longo do ano passaram para o verão para assegurar uma 

maior participação de pessoas86 e, em consequência, uma maior rentabilidade 
financeira. O ciclo festivo que estava distribuído ao longo do ano, numa relação directa 
com o calendário agrícola, concentrou-se nos meses de verão. 

A passagem das festas para o verão tem muito a ver com o ciclo de trabalho - férias do 
regime industrial do país e da Europa. São festas que estão muito ligadas aos tempos 
livres. São festas direccionadas para uma comunidade extensa ao invés, por exemplo, 
das festas do Espírito Santo. São festas onde a vertente lúdica é muito importante. O 
que não acontece na generalidade das festas do Divino. Tem havido inovação e um 
crescente interesse por estas festas de verão, quase sempre em honra da divindade 
local, o que pode ser confirmado pelo valor crescente dos orçamentos. 

Quase não há lugar para as festas que Jeremy Boissevain designa de retorno à 
tradição. É o que acontece, pelo menos, nas comunidades que não conseguiram 
inverter o processo de desertificação humana. A festa dos madeiros no Ladoeiro e a 
festa do Espírito Santo em Segura são um bom exemplo de revitalização, de 
renascimento da festa, do retomo à tradição, porque, num passado recente, houve anos 
em que não se realizaram. Nesses anos as comunidades viram-se privadas de algo 
herdado e, não querendo um sentimento de culpa em relação aos vindouros87, fizeram 
renascer a festa. Torna-se assim mais compreensível a insistência dos elementos do 
Ladoeiro quando questionados quanto à motivação para ser festeiro? “É para a tradição 
não acabar”, “para manter a tradição” respondiam. Parece haver intenção em preservar. 

Também o poder político local tem vindo a apostar na revitalização de algumas festas 
como forma de fomentar o turismo (Nossa Senhora do Almortão, Nossa Senhora da 
Azenha, entre outras) colaborando na reconstrução e reparação dos templos, criando 
infra-estruturas no local ou melhorando vias de comunicação locais. A câmara municipal 
de Idanha-a-Nova tem feito um esforço exemplar para desenvolver um dos melhores 
produtos económicos que este concelho pode oferecer - o turismo. 

                                                      
86 Esta área geográfica é muitíssimo rica neste tipo de exemplos como são: a festa de Santo António em 
Sobral do Campo que passou de Setembro para Agosto, “por causa dos emigrantes. «É quando ela dá 
mais dinheiro»“; as festas de São Sebastião que se realizam em Agosto e Setembro na Aldeia de Santa 
Margarida, em Escalos de Baixo (transferida de Maio para Agosto), na Lousa (transferida de Setembro 
para Agosto), na Mata (transferida de Setembro para Agosto), na Póvoa Rio de Moinhos (transferida de 
Outubro para Agosto), em Monsanto, em Sarnadas de Ródão e em Tinalhas. 
87 Foi o que aconteceu com a última comissão do bodo de São Pedro do Esteval. Todos os informantes e 
registos escritos afirmam que “o bodo morreu porque houve uma comissão que não o fez num ano e 
depois nunca mais o fizeram”. 
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O declínio nesta área é, sobretudo, um resultado da queda do próprio modelo social. A 
sociedade agrária praticamente desapareceu. Monforte e Rosmaninhal, com a sua 
propriedade e produção, são disso o melhor exemplo. O homem é pago para não 
produzir, para não colher. Os rituais perderam a sua função de marcar as fases do ciclo 
agrícola. O tempo industrial é outro. A indústria impôs ao campo uma nova grelha de 
tempo. 

A revitalização de algumas festas é ainda possível porque os valores sociais da 
modernidade são questionados. Isto leva a uma revalorização do tradicional e do estilo 
de vida rural. Uma evidência desta tendência são as largas dezenas de casas de aldeia 
que, nesta área, os citadinos compram para repousar, passar o fim-de-semana, relaxar. 
O campo dá-lhes o que a cidade lhes nega; o refúgio, a independência e a oportunidade 
de serem eles mesmos. 

A descentralização tem também contribuído para a revitalização da festa. Os concelhos 
têm mais autonomia e as populações locais marcam a sua diferença, em termos 
culturais. 

As festas inventadas estão bem patentes no Ladoeiro (festa dos marinheiros, festas 
onomásticas e outras), em Castelo Branco (festa da cerveja e festas da cidade), em 
Ródão (festa do emigrante, festa dos bombeiros, festa do Benfica, festa do Sporting e 
festa do idoso), entre outras localidades. 

O retorno de emigrantes está a dar uma nova energia à festa, porque são pessoas 
reformadas, com tempo disponível88 e com razoável poder económico. 

As festividades do Espírito Santo no sul da Beira Interior são festas polarizadas numa 
comunidade (Almaceda e Oledo), na vizinhança da capela (Sarnadas de Ródão) ou num 
grupo restrito de famílias (Monsanto, Ladoeiro, Zebreira e Monforte). Não há 
participação de elementos estranhos à comunidade. Esta é uma característica comum 
às festividades do ciclo do inverno e da primavera. Torna-se assim num meio 
extraordinariamente eficaz de reforço dos laços de parentesco e de vizinhança. 

A festa do Espírito Santo em geral, e no Ladoeiro em particular, sofreu uma perda de 
competitividade quando comparada com o passado. Os almoços conjuntos da marcação 

                                                      
88 Se no passado a riqueza era indispensável para gerir a festa no presente o factor determinante é o 
tempo. A festa deixou de ser gerida pelos ricos ou remediados (encontrámos na literatura e no trabalho de 
campo várias referências que o confirmam) e passou a sê-lo pelos reformados. Não se exclui, entretanto, 
o factor político. O 25 de Abril trouxe alterações significativas na organização da festa. Destronou famílias 
que a geriam em círculo fechado. Democratizou a festa. 

e da festa dos madeiros fizeram desaparecer toda a disputa que existia. No passado o 
festeiro ao levar almoço para si e para os seus convidados pretendia levar mais e 
melhor que os restantes festeiros. Também já não há disputa no carregamento do 
madeiro. É a máquina que o carrega. Nos jantares a disputa passou também a ser 
menor porque são frequentemente servidos no restaurante. Assim, qualquer falha é 
imputada ao restaurante e não ao festeiro. Quando o jantar é em casa cada festeira 
esforça-se por servir uma refeição farta e bem confeccionada, para que o seu jantar seja 
o melhor. Resta um pouco de competitividade entre as mulheres na decoração da 
capela do Espírito Santo. 

Anualmente, cada grupo de festeiros compara-se com o anterior, para que não fique 
aquém. 

Mas, numa sociedade tão competitiva como a nossa, as medidas anteriormente 
tomadas não prefigurarão a abolição da competitividade na festa? Para a 
competitividade o nosso dia a dia não é já suficiente? 

Com base neste trabalho julgamos poder afirmar que o culto do Espírito Santo, nesta 
área, entrou em decadência há muito tempo. Há muitos sinais que o confirmam: as 
capelas que não foram reconstruídas mas de que temos notícias históricas (Vila Velha 
de Ródão, Idanha-a-Velha, Oledo só recentemente foi reconstruída); as capelas que 
foram substituídas por outras (Sarzedas) ou abafadas (Sarnadas de Ródão); as capelas 
que são alvo de incúria (Proença-a-Velha) ou abandonadas (como a capela do 
Rosmaninhal que terá já sido utilizada como pocilga); o transporte de imagens para 
museus (?) sem que sejam substituídas; o abandono de imagens em arrecadações 
(Escalos de Cima e Proença-a-Velha); a reprovação, pelo bispo, da vontade de um 
grupo de devotos em restaurar a capela do Espírito Santo (RECONQUISTA, 17.8.1952); 
a proibição das folias do Espírito Santo pelo bispo da Guarda D. José Alves Mattoso, em 
15 de Maio de 192889; finalmente, as raras notícias que surgem nos jornais regionais 
relativas ao culto e à festividade do Espírito Santo90. Surge, em contrapartida, abundante 
noticiário sobre festividades religiosas como o Sagrado Coração de Jesus, a Senhora de 
Fátima e o Sagrado Lauperenne, só para citar alguns exemplos. 

Hoje, com o agonismo das confrarias do Espírito Santo dá-se a domesticação das raras 
folias. Assistimos, desde há uma década, a uma recuperação das suas capelas e a um 
regresso das imagens aos altares. Estamos agora perante um culto puro, asséptico, livre 

                                                      
89 Ver nota 12 do capítulo 3. 
90 O jornal a RECONQUISTA é propriedade da fábrica da igreja paroquial de Castelo Branco. 
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de toda a carga perigosa já referida! Carga perigosa porque o culto do Espírito Santo e 
as respectivas organizações populares que o promovem saem fora do controle da Igreja, 
embora utilizem os seus oficiantes. Ou o renascimento do culto terá alguma relação com 
a revitalização da festa? 

Subjacentes à festa e culto do Espírito Santo tivemos oportunidade de conhecer dois 
tipos de grupos: o grupo fechado ou dogmático (Monsanto e Zebreira) e o grupo aberto 
(Ladoeiro, Segura e Monforte). O primeiro é caracterizado por um ritual muito rígido, 
completamente fechado à inovação. Mantém no seu seio um grupo fixo de elementos 
que controlam a estrutura e impedem a inovação. São festas que tendem a morrer com 
a morte do “núcleo duro.” O grupo aberto, mantendo os objectivos e a ritualidade 
fundamental, vai-se alterando e adaptando às novas realidades. Os seus membros são 
renovados anualmente. Estes grupos têm maior possibilidade de sobreviver. 

Deste modo não se augura um futuro radioso para a confraria do Espírito Santo da 
Zebreira. Cremos que sobreviverá pouco tempo após a morte do seu juiz91. 

Mas se as festas do Espírito Santo, ou outras festas religiosas, estão em crise e não 
conseguirem sobreviver outras irromperão a ocupar o seu espaço, a não ser que não 
haja pessoas para as inventar. 

Tendo em conta a distribuição das festas, capelas e imagens pode-se concluir que o 
culto do Espírito Santo, tal como o de São Sebastião, parece ter-se instalado em 
comunidades com estruturas sociais bem definidas. A distribuição das capelas obedece 
ao modelo já encontrado para São Sebastião; a região oriental apresenta profusão de 
capelas, festas e imagens e a região ocidental escasso número delas. 

Concluiu-se também que o padre, apesar da sua pouca interferência na festa, é um 
elemento imprescindível para sancionar os actos da própria festa. Mas nesta área o 
padre é um “bem” raro. Existem pouquíssimos e as necessidades são grandes. Como é 
um agente indispensável e nem sempre pode estar presente, os rituais colectivos 
começam a sofrer acertos condizentes com a sua disponibilidade. Por isso, começam a 
ocorrer fenómenos até aqui pouco habituais como sejam: a incerteza quanto à data da 
festa (Monfortinho), dependente da disponibilidade do padre; os conflitos com o padre 
que levam à anulação de cerimónias religiosas (missa em Sobral do Campo e festa do 
Espírito Santo em Monfortinho), à realização da festividade sem a sua presença 
(Tinalhas); o adiamento da procissão para o domingo seguinte, se o padre não tiver 

                                                      
91 O Sr. António Silva é juiz da confraria do Espírito Santo da Zebreira há 32 anos. 

tempo no domingo indicado (Alcafozes); a alteração da data da festa de São Sebastião 
de segunda-feira para o sábado anterior (Tinalhas), ou de domingo para o sábado 
anterior, porque “domingo está o padre muito ocupado” (Monfortinho e Proença-a-Nova). 

E do muito que ficou por escrever outros se ocuparão se nos faltar ensejo de voltar ao 
tema. 
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PORTAS DE RÓDÃO, Vila Velha de Ródão (números avulsos). 

RAIANO, Idanha-a-Nova (números avulsos). 

RECONQUISTA (1949-1994), Castelo Branco. 

TERRAS DA BEIRA, Castelo Branco (números avulsos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 1 Letra das quadras cantadas no tractor do coroeiro e repetidas ao longo do 
percurso. 

Alegram-se os céus e a terra 
Cantemos com alegria 
Alegram-se os céus e a terra 
Cantemos com alegria 
Já vi nascer o Menino 
Filho da Virgem Maria 
Já vi nascer o Menino 
Filho da Virgem Maria 

Agora é qu'ela vai boa 
Agora é qu'ela vai boa 
Roubaram-nos o garrafão 

Entrai pastores entrai 
Por esses portões sagrados 
Entrai pastores entrai 
Por esses portões sagrados 
Vinde a adorar o Menino 
Numas palhinhas deitado 
Vinde a adorar o Menino 
Numas palhinhas deitado 

Tinha três fiquei com quatro 
Olha a falta qu'eles dão 

Entrai pastores entrai 
Por esses portões sagrados 
Entrai pastores entrai 
Por esses portões sagrados 

Na noche, na noche 
Na noche do Natal 
Na noche, na noche 
Na noche do Natal 

Vinde a adorar o Menino 
No seu sagrado nascimento 
Vinde a adorar o Menino 
No seu sagrado nascimento 

Vamos andando pró adro 
Que os madeiros estão a arder 
O presépio está armado 
O Menino por nascer 
Agora é qu'ela vai boa 

Natal, Natal 
Natal, Natal 
Filhós com vinho 
Não fazem mal 

Agora é qu'ela vai boa 
Vamos dar uma volta ao adro 
Vamos já ver o braseiro 
Viva o reboque do alferes 
E também o do coroeiro. 
Oh meu Menino Jesus 
Quem te lavou as calcinhas 
Oh meu Menino Jesus 
Quem te lavou as calcinhas 

Oh meu Menino Jesus 
Oh meu Menino tão belo 
Logo no dia em que nasceste 
Na noite do caramelo 
Logo vieste nascer 
Na noite do caramelo 

Foi a mulher, do Titó 
Mais a mulher do Jeirinhas 
Foi a mulher do Titó 
Mais a mulher do Jeirinhas 
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Anexo 2 Transcrição de uma das anedotas.  

“Os santos estavam todos lá no céu numa grande masmorra e disseram para São 
Pedro: 
- Oh São Pedro arranja-nos lá um distraimento, estamos fartos daqui estar.  

Bem, lá combinaram fazer uma caçada. Mas disse São Pedro: 
- Vão fazer a caçada mas quando ouvirem as 12 badaladas baixem as armas. Não 
atirem um tiro. 

Andavam na caçada e deram as 12 badaladas. Tudo baixou as armas e nisto pomba. 
Ouviu-se um tiro. 

Quem foi? Quem não foi? E São Pedro viu que tinha sido São José e chamou-o e disse-
lhe: 
- Oh São José o que é que tu fizeste? Então eu tanto pedi... 

Resposta do São José: 
- Sabe São Pedro essa estava cá atravessada há muito. E indica com o dedo para o 
pescoço. 

É que Nossa Senhora, mulher do São José, engravidou por obra e graça do Espírtio 
Santo.” 

Anexo 3 Guião utilizado no trabalho de campo 

Capela 
- Em relação à povoação, onde está implantada? 
- Descrever, sumariamente, a área envolvente da capela. 
- Possui, perto, algum poço, nascente, fonte ou está construída junto de algum curso de 
água? 
- Descrição arquitectónica do exterior da capela (atenção à existência de símbolos). 
- Descrição arquitectónica do interior da capela. 
- Imagens sacras que existem no monumento. 
- O monumento está actualmente aberto ao culto? 
- Quando é utilizada para culto? 
- Para que serve actualmente a capela? 
- Quem preserva a capela? 
- Quem paga as despesas inerentes à preservação da capela (reparações)? 
- Quem paga as despesas inerentes à manutenção da capela (água, electricidade e 
limpeza)? 

- Quem cuida da higiene da capela? 
- Quem tem a chave? Porquê essa pessoa? 

Imagem 

- Onde está a imagem? (igreja, capela, outro local) 
- De onde veio? 
- Onde se encontra actualmente? (altar, sacristia, nave, outro local) 
- Lembra-se de ter estado noutro sítio? 
- Ainda tem devotos? 
- Descrição da imagem e do seu estado de conservação. 
- Quem tem pago as despesas de conservação da imagem? 
- Quem limpa a imagem do Espírito Santo? Quando? Com que produtos? 
- Costuma sair em procissões? Quais? Quando? 
- Quando regressa à igreja ou à capela? 
- De que forma regressa? (em procissão, de outro modo). 
- Foi sempre assim? 
- Quem transporta a imagem nas procissões? Porquê? 
- E no passado como era? 
- As pessoas ainda gostam da imagem? 
- É uma imagem bonita? 
- De que imagem é que gosta mais? 
- Há afilhados do Espírito Santo? 
- Na imagem habitual do Espírito Santo, veneram o ancião, a pomba ou a cruz? 

Bandeira/Estandarte 

- Qual o tamanho do estandarte? 
- É pesado? 
- Quantas faces tem? 
- Em cada uma das faces tem o mesmo motivo? - Há ramagens na bandeira? 
- Qual a cor predominante? 
- Tem franja? Qual é a cor e o comprimento? - Qual o tipo de tecido? 
- O que representa? Descrevê-lo. 
- Onde se guarda? 
- Que cuidados se tem com ele? 
- Em que procissões é que sai? 
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Espírito Santo 

- Que outros nomes toma o Espírito Santo? (o céu, o altíssimo, o misericordioso, o 
bendito, o divino, o augusto, o senhor, o pai eterno, adonai, o santo) 
- Como se representa o Espírito Santo? (pomba, coroa, varinha, escultura, estandarte, 
outra forma). 
- Em que parte da festa há rituais em que entram ramos de árvore? 
- Qual a espécie botânica utilizada? Porque? Por quem? Para quê? Quando? Como? 
- O Espírito Santo protege as pessoas de quê? 
- Quais são os atributos do Espírito Santo? (o São Sebastião protegia da guerra, da 
fome e da peste). 
- Será possível associar o Espírito Santo às ceifas? (no tempo das ceifas, manifestações 
com espigas de trigo, outras formas). 

Festa 

- A festa do Espírito Santo é fruto de alguma promessa? (história que justifique a capela 
ou festa). 
- Conte a história. 
- Quando é a festa do Espírito Santo? Já se conheceu outra data? 
- Porque houve alteração? 
- Quem a organiza? 
- Onde se faz a festa? 
- Por ocasião da festa as pessoas decoram a aldeia? 
- É costume erguerem altares, tronos ou outras estruturas? 
- Quem tem estas funções? 
- É pago para o efeito? 
- Que outros nomes tem a festa do Espírito Santo? 
- Que tipo de donativos fazem ao Espírito Santo? 
- Em que ocasiões utilizavam indumentária específica? Descrever os fatos e mencionar 
as ocasiões. 
- Há missa? E procissão? 
- Paga-se aos párocos os seus serviços? 

Procissão 

- Quando se faz? 
- Quais são as figuram sacras que participam? 
- Qual o percurso e o sentido da procissão? 

- Quem a organiza e disciplina? 
- Qual o lugar dos homens, das mulheres, das crianças e do padre? 
- Quais as bandeiras que participam? 
- Quem transporta o andor? Porquê? 
- Há leilão ou compra da perna do santo? 
- Quando se efectua o leilão? Quem o faz e organiza? 
- Marcam-se as pernas do andor? 
- Há ofertas ao santo? 
- Na procissão podem ver-se espigas de trigo ou bolos (geralmente nas ofertas dos 
crentes)? 
- Que tipo de ofertas? 
- Onde são colocadas? 
- A quem pertence o dinheiro obtido na procissão? 
- A quem pertence o dinheiro obtido no leilão? 

Promessas 

- Que graças pedem ou pediam? 
- Em que tipo de aflições recorrem ao Espírito Santo? 
- Há hábito de oferecer ex-votos ao Espírito Santo? 
- Acendem-se ou acendiam-se velas ao Espírito Santo? Quando? Porquê? 
- Quem, como e onde organiza o ramo? 
- Quantas vezes no ano? 
- Que bens colocam, ou colocavam no ramo? São fruto de promessa? 
- Onde, como e por quem se processa a venda dos bens colocados no ramo? 
- Para quem reverte o dinheiro obtido? 
- Qual o destino do dinheiro obtido? 

Juiz/Coroeiro 

- Há juiz? 
- Que outros nomes pode tomar o responsável pela festa? (imperador, Espírito Santo, 
alferes). 
- Qual o símbolo do juiz? (coroa, vara, facha de linho, lenço de mulher sobre a cabeça, 
outro). 
- Se utilizar mais que um símbolo em momentos diferentes mencionar os momentos e os 
símbolos. 
- Os juízes são por devoção ou por promessa? 
- Quem não pode ser juiz? As mulheres podem? E as crianças? 
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- Houve alteração com o tempo? 
- Para se ser juiz é preciso ser rico? (ou melhor que se enriqueceu) 
- Nestes últimos anos quem tem sido juiz? O que fazem? São pessoas remediadas? 
São emigrantes? São pessoas que vieram do nada? 
- Há juízes já assegurados para o futuro? 
- O juiz é coroado? 
- Quem o coroa? 
- Nesta coroação quem participa? E o padre? 
- Qual a função do padre? O que faz? 
- Em que sítio se dá a coroação? (igreja, entrada da povoação, outro local) 
- Quem transporta o símbolo (coroa, vara) do juiz? 
- Quais são as funções do juiz? É ele que manda em tudo? 
- Qual é a participação do juiz nas despesas da festa? 
- O juiz assiste ao desfile das ofertas? 

Foliã ou giros 

- O que é a folia? 
- Quando se faz a folia? 
- Onde se desenrola a folia? 
- Para que serve? 
- Quem participa? Com que fim? 
- Descrever a folia. 
- O que se canta por ocasião dos giros ou folias? 
- Quem canta? 
- Recolher os cânticos. 
- Que instrumentos musicais levavam pela rua? Quantos? A quem pertenciam? Quem 
os transportava? 
- Como vão vestidas as pessoas? (não esquecer o juiz, os pajens e os elementos mais 
importantes da festa). 
- Levam opas? Vão com os fatos de cada um? Levam algo na cabeça? 
- Leva o juiz um pano de linho nos ombros? 
- Leva um lenço de mulher, de cores garridas, na cabeça? 
- E um chapéu tipo tiara na cabeça? Quem o fez? Que materiais utilizou? O chapéu de 
um ano podia ser utilizado no ano seguinte? Qual o tamanho? 
- O pendão sai nas folias? Na altura é dado a beijar na rua? Porquê? 
- Quem transporta nestas ocasiões o pendão? Porquê ele e não outro? 
- Além da folia há qualquer outro tipo de dança? Qual? Descreva-a. 

- Com que outros elementos se pode distinguir o juiz? 

Noite do Vitó ou da filhota (COREA, dança) 

(noite de sábado para domingo de Pentecostes, Zebreira) 
- Como se chama a noite de sábado para domingo de Pentecostes? 
- Já ouviu falar na noite do vitó ou filhota? 
- O que é o vitó e a filhota? 
- Quando se fazia? 
- Em que consistem estas manifestações de alegria? O que faziam as pessoas? 
- Quem está proibido de participar nestes folguedos? 
- Quanto tempo dura? As pessoas dormiam? 
- As pessoas dançavam o São Vitó ou a corea? 
- Como é que as pessoas ficavam depois da dança? (prostração, excitação, outro 
estado) 

Despesas 

- Quem contabiliza e fiscaliza os donativos? 
- Quem paga aos padres? 
- Quem paga a tourada? 

Comensalidade 

- Há comensalidade colectiva?  
- Quando? Onde (descreva o espaço físico)? Porquê? 
- Quem organiza o bodo? 
- Havia abate de animais? Quantos? Que animais? 
- Quem os pagava? Quem os matava? 
- Antes de os matarem havia garraiada? 
- De onde costumavam vir estes animais? 
- Como são as ementas? Descrever a confecção e a composição. 
- Quando se começam a confeccionar? 
- Que tipo de instrumentos utilizam? 
- A quem pertencem estes instrumentos? 
- Quem come e bebe? 
- Os ricos participam? 
- Os pedintes participam ou participavam? 
- Vêm pedintes e outras pessoas do aro? 
- Qual o papel do padre? 
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- O que se bebe? 
- Qual é quantidade por pessoa? Há limitações? 
- Qual a origem dos bens alimentares para o bodo? 
- Qual a origem dos meios para aquisição destes bens? 
- Qual a origem dos ingredientes? 
- A cada responsável quanto poderá custar a festa, por ano?  
- Os homens e as mulheres chegam a ficar bêbados? 

Jantares do Espírito Santo 

- Há jantares do Espírito Santo? 
- Quem os organiza? 
- Porque se organizam? 
- Quem os paga? 
- Quantas pessoas participam? Quem? 
- Participam todas as pessoas da casa onde se realiza o jantar? Mulheres? Crianças? 
- Alguém é excluído? Porquê? 
- Quantos jantares se realizam? 
- Em que dias da semana? 
- A que horas começa o jantar? 
- Quanto tempo pode demorar um jantar? 
- Em que sítio da casa é servido? 
- O que se come? 
- O que se bebe? 
- Quem serve à mesa? 
- Onde é que as mulheres intervêm? 
- O que costumam fazer os participantes antes do jantar? Folia? 
- Descrição do cerimonial do jantar (beijara pomba, começar a comer, benzer-se, 
silêncio ou ruído, outros actos). 
- Qual é a cor da toalha usada na mesa? E de que material? 
- Reza-se durante o jantar? O quê? Em honra de quem? 
- Há troca de copos de vinho? 
- Quem faz essa troca? Porquê? 
- Há multas para quem sujar a toalha? 
- Do que consta a multa? Qual o seu valor? 
- Quem é que as aplica? 
- A que se destina o dinheiro obtido pelas multas anteriores? 
- Que artefactos entram nos rituais do jantar? 

- Durante o jantar dão-se vivas? 
- Durante o jantar como se tratam as pessoas entre si? Por senhor ou por tu? 
- Há manual de disciplina? Onde o podemos encontrar? 
- Há prato surpresa no final do jantar? De que jantar? De todos? 
- Em que consiste a surpresa? 
- Onde vem a surpresa? 
- Quem encara a surpresa em primeiro lugar? 
- Tenta-se primeiro adivinhar a surpresa? 
- Durante o jantar há quem pergunte a razão de ser das coisas? Porquê? 
- Durante o jantar onde se coloca a coroa ou o estandarte do Espírito Santo? 
- Existe a pedra da honra? Para que servia? Onde estava implantada? Qual o nome que 
toma? 

Confraria 

- Quantos elementos possui a confraria? 
- Qual a função da confraria? 
- Onde é a sua sede? 
- Quem pode fazer parte da confraria? 

Perpetuação 

- Quem escolhe os mordomos? 
- Quem está proibido de ser mordomo do Espírito Santo? 
- Como se chama o grupo de pessoas que perpetuam a festa? 
- De quantos elementos é composta? 
- Quando se faz a transmissão de poderes? 
- Onde se faz a transmissão de poderes? 
- Quem participa? 
- O que fazem? 
- Em que consiste a transmissão de poderes? 
- Qual o nome e a função de cada elemento? (rei, alferes, mordomos, outros) 
- Qual a função destes mordomos? 
- As mulheres podem pertencer à comissão de festas do Espírito Santo? 
- Quem e quando pode ser eleito ou nomeado? São as figuras mais importantes da 
terra? 
- Quando e como é dado conhecimento público dos nomes que constavam deste grupo? 
- Há possibilidades de recusa? Qual o castigo? 
- Canta-se quando há passagem de poderes? O quê? 
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- É verdade que há um segredo que se transmite de uma mordomia para a outra? 
- O que acontece se esse segredo for revelado? 
- Quando é transmitido esse segredo? 
- Quem o transmite e quem o recebe? 
- Onde se transmite o segredo? 

Baile 

- Quando se faz? 
- Onde se realiza? 
- Quem pode participar? 
- Qual a duração do baile? 
- Que tipo de música contratam para o animar? 
- Quem paga? 

Comunidade 

- Nesta comunidade quais são as festas que se realizam entre a Páscoa e o Corpo de 
Deus? 
- Há folias, mesmo que relativas a outras festas? Quais? 
- Em que época do ano? Descrever minuciosamente a folia. 
- Há na povoação algum círio? (deslocação de uma povoação atrás de um pendão, sob 
a forma de procissão, a qualquer lugar santo em obediência a um voto antigo) 
- Quem o organiza? Porquê? Como se organiza? Com que meios? Quem participa? 
Qual o objectivo? Quando se faz? 

Outros 

- Há histórias ou ditos da Rainha Santa? Recolher o seu conteúdo. 
- Há tourada ou garraiada na festa? 
- Quando? Em que sítio? 
- Quem paga estas despesas? 
- De onde vêm os touros? 
- Havia abate de animais? Quantos? Que animais? 
- O Bendito da Igreja é igual ao Bendito do povo (ou Bendito contra as trovoadas)? 
- Há Misericórdia? 
- Quem se responsabiliza pelo transporte dos madeiros do Natal? 



JOGOS MATEMÁTICOS GRAVADOS NA PEDRA NA REGIÃO DE CASTELO BRANCO CONTRIBUTOS DA ERA DIGITAL PARA A ARQUEOLOGIA 
Helena Campos Pinho, Rui Duarte, Ana Filipa Alves, Beatriz Sarreira e Joana Dias 

 

AÇAFA On Line, nº 12 (2017)           Associação de Estudos do Alto Tejo           www.altotejo.org 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

    

 
 

 
 
O LOUCO E OS OUTROS: CONTRIBUTO PARA  
O CONHECIMENTO DO LOUCO E DA LOUCURA  
NAS COMUNIDADES RURAIS DO SUL DA BEIRA INTERIOR 
 

The mad and the others  

 
Francisco José Ribeiro Henriques 
Antropólogo. Associação de Estudos do Alto Tejo. Associação para a Formação  
e Investigação em Saúde Mental. fjrhenriq@gmail.com 
 

 
Palavras-chave Antropologia médica, louco, loucura, Beira Baixa 
Keywords Medical anthropology, mad, madness, Beira Baixa 
 
 
Vila Velha de Ródão, 2019 

 



O LOUCO E OS OUTROS 
Francisco José Ribeiro Henriques 

 AÇAFA On Line, nº 12 (2017-2018)           Associação de Estudos do Alto Tejo           www.altotejo.org 460 

Resumo 

Este trabalho regista o modo como as comunidades rurais dos concelhos de Castelo 
Branco, Idanha-a-Nova, Proença-a-Nova e Vila Velha de Ródão vivem e convivem com 
a loucura. Pretende responder a questões como a etiologia da doença mental para estas 
comunidades. Quais os sinais e sintomas que o sujeito deve apresentar; quem 
diagnostica, quais os terapeutas, as terapias usadas e a concepção de louco para estas 
gentes. No final, constitui-se um rol de vocabulário e expressões usadas na 
psicopatologia da região. 

Abstract 

This work register the way rural communities of the municipalities of Castelo Branco, 
Idanha-a-Nova, Proença-a-Nova and Vila Velha de Ródão live and cope with madness. It 
aims to answer questions such as the etiology of mental illness for these communities. 
What are the signs and symptoms the subject should present; who diagnoses, which 
therapists, therapies used and the mad concept for these people. In the end, there is a 
list of vocabulary and expressions used in the psychopathology of the region. 
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O Pouco Juízo 

“Um homem chamado Pouco Juízo tinha tantos filhos que já não lhes achava padrinho. 
Resolveu ir a outros sítios a procurar alguém que servisse de padrinho aos seus filhos. 
Foi andando e encontrou Jesus Cristo que lhe perguntou: - Aonde vás? E ele 
respondeu: - Vou procurar alguém que queira ser padrinho do meu filho. 

Volta para trás e eu te sirvo, disse Jesus. - Quem Sois? Perguntou Pouco Juízo. - Sou 
Jesus. - Convosco não quero nada, porque a uns deixais tudo e a outros nada, disse o 
Pouco Juízo. Foi andando e encontrou S. Pedro, que lhe perguntou: - Aonde vás? Ele 
respondeu: - Vou procurar quem sirva de padrinho ao meu filho. - Volta para trás. Eu te 
sirvo, disse S. Pedro. - Quem sois? Perguntou Pouco Juízo. - Sou S. Pedro. - Convosco 
não quero nada, porque a uns abres as portas do céu e a outros fecha-las, disse Pouco 
Juízo. Continuando o seu caminho, encontrou uma mulher vestida de preto, que lhe 
perguntou: - Aonde vás? E ele lhe disse o mesmo que tinha dito a S. Pedro. E ela Disse-
lhe: - Volta para trás. Que eu te sirvo. - Quem Sois? Disse ele. - Sou a Morte respondeu 
a mulher - Convosco é que eu quero tudo, porque levais rico e pobre, grande e pequeno 
e não deixais ninguém. 

E foram. Mas o Pouco Juízo fechou a Morte. Jesus, tardando-lhe, disse-lhe: - Solta a 
Morte. Pouco Juízo disse: - Solto-a, mas é preciso que nunca a cá mande para me levar! 
Jesus não queria, mas, não vendo outro remédio, teve de dizer-lhe: - Solta e fica para aí 
sempre, Pouco Juízo. É por isso que o Pouco Juízo ainda existe.” (Dias, 1963a:43-44) 

EM JEITO DE PREFÁCIO… 

Duarte Osório (Psiquiatra, Director do Hospital Amato Lusitano) 

Um prefácio quer-se consistente e profundo, sintetizando criativamente a obra 
prefaciada, ou mais leve e discreto, apresentando autor e obra? 

Nesta encruzilhada de conceitos e metodologias optei pela última hipótese, por 
considerá-la mais adequada à situação e por me faltar “engenho e arte” para texto de 
maior fôlego. 

A loucura é das poucas coisas democráticas no mundo (Basaglia): distribui-se 
uniformemente por todas as culturas, etnias, classes sociais e épocas, só a forma de se 
expressar e o modo como é encarada é que varia. Os loucos, ao longo dos tempos, têm 
sido considerados como possessos do demónio, perigosos malfeitores, intermediários 
com as divindades ou mesmo, em alguns casos, uns “pobres coitados” com 

necessidade de protecção. Para a maioria das pessoas a loucura é um fenómeno 
estranho e incompreensível, o que provoca angústia, medos e rejeição. 

Todos temos receio do desconhecido, medo de ficar loucos, de perder a razão. A cultura 
científica elabora hipóteses de explicação para todos os fenómenos de patologia mental, 
a cultura popular também tem necessidade de explicar a origem e o conteúdo da loucura 
e essa explicação varia ao longo da história e das culturas, embora utilize o mesmo tipo 
de métodos de explicação, frequentemente sobrenaturais. 

O autor realizou dezenas de entrevistas, analisou milhares de fichas clínicas, estudou 
milhares de estrofes e centenas de contos populares. Verificou que os sinais da loucura 
que encontrou derivavam “da perda do senso comum e da violação dos códigos sociais 
do grupo”. Também constatou que o conceito de loucura, na cultura popular desta 
região, não é estática, pelo contrário, alguns elementos foram perdendo importância na 
caracterização popular da loucura (parto, menstruação, etc.), outros (droga, TV etc.) 
foram introduzidos, trazendo novos contornos à apreciação popular da loucura. Na 
cultura popular a doença como “castigo” parece manter-se, ao longo dos tempos, como 
uma das formas mais frequentes de encarar a loucura. 

No trabalho realizado ressalta a maior facilidade de comunicação com o louco das 
bruxas e videntes relativamente ao médico, por utilizarem o mesmo padrão cultural, as 
mesmas vivências e a mesma linguagem. 

É um trabalho meticuloso, sério, envolvendo muitas noites de trabalho, muitas horas de 
recolha de dados e de reflexão. 

Investigador dedicado à causa do estudo do Homem, Francisco Henriques, quis lançar 
pistas para o conhecimento do conteúdo popular da loucura e conseguiu-o plenamente. 

Estamos de parabéns todos os que trabalhamos, na nossa região, na área da 
prevenção, tratamento e reabilitação da doença mental porque agora podemos utilizar 
este contributo indispensável para a sua compreensão global. 

Bem hajas. 

Castelo Branco, 24 de Agosto de 1998 

Prefácio 

Carlos Magro (Enfermeiro, docente no Curso Estudos Superiores Especializados de 
Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica da Escola Superior de Enfermagem de 
Bissaya Barreto) 
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Erasmo no “Elogio da Loucura” escreve que “São tão abundantes as formas de 
estultícia, nascem tantas todos os dias...”, que nos reporta à importância em aceitar 
cada homem como ele é, com a sua maneira de estar no mundo e reconhecer que a 
doença mental é uma maneira também de estar que deve ser preocupação de todos na 
sua destigmatização, mantendo o doente próximo e inserido nos seus grupos de 
pertença. 

Esta obra surge num universo literário, restrito entre nós, polivalente e que se insere no 
cruzamento da antropologia, psiquiatria, saúde mental e enfermagem. 

“O Louco e os Outros” vem, assim, de uma forma sistematizada, colocar-nos perante as 
nossas vivências, os nossos apriori teóricos e a imensidão de forças, por vezes 
antagónicas, que povoam o nosso imaginário individual e colectivo. 

A sua leitura, iniciada pelo conto “Pouco Juízo”, desde logo nos desperta para a riqueza 
de informação que ainda hoje se encontra em muitas zonas da Beira Interior. 

O autor, na procura intensa de dados e saberes recorre a um elevado número de fontes. 
Umas vezes a documentos, alguns na posse de particulares, outras à tradição oral, 
através de entrevistas gravadas a elementos significativos da população, compilando 
conhecimentos que de outra forma poderiam perder-se no tempo. Evoluindo sobre o 
conhecimento de causas e sintomas da doença mental, estratégias de tratamento, ideia 
de louco, formas de lidar ou interagir com o doente mental, nas comunidades rurais da 
Beira Interior Sul, coloca a descoberto de forma peculiar, a riqueza da vivência popular, 
a força das tradições, enfim, um património rico e diversificado que em alguns aspectos 
enforma o modo como a comunidade é para quem é diferente. 

Consideramos que este estudo, agora divulgado, passa a constituir um importante 
marco de referência e consulta para quem se interesse ou venha a interessar por estas 
temáticas, nomeadamente, na região. 

O léxico da locura: apontamentos breves 

José Manuel Baptista (Professor) 

A inclusão nesta obra de um campo nocional que envolve uma multiplicidade de valores 
semânticos, e morfológico-sintácticos, assumidos ou pressupostos pelo lexema “louco” 
no contexto cultural do sul da Beira Interior e no registo de língua popular, apresenta, a 
meu ver, várias valências que interagem e extravasam o próprio domínio da linguística e 
da semântica e nos reenviam para um universo socio-cultural de riqueza peculiar. Neste 

pedaço territorial a linguagem é simples e espontânea e adquire traços distintos de 
ordem formal, semântica e prosódica que alicerçam o património comunicativo, o 
animam e acrescem em neologias inesperadas. 

Esta diferenciação e produtividade lexicais, em geral, são motivadas por diferenças 
geográficas, condicionadas por estratos socio-culturais da comunidade linguística e 
dirigidas pela intenção da comunicação. 

Num ensaio breve, se tomarmos como objecto de estudo o quadro 1 (termos e 
expressões que podem transmitir a noção do estar louco no sul da Beira Interior) que 
comporta um campo lexical do lexema “louco”, a que acrescem expressões equivalentes 
a sintagmas (Ter uma aduela a menos... não ter os cinco alqueires bem medidos...) e as 
perífrases lexicais (andar variado…, sem trambelhos...), verificamos a referida ausência 
de uniformidade na estrutura da língua. 

Assim as lexias simples “Estravaliédo”, “Estravaliér” e “Estrelouquédo” registam, por 
opção autoral, um acento gráfico que amplia foneticamente a sílaba e dá ao morfema 
uma marca regional. A mesma delimitação geográfica surge, ao nível lexical, em 
unidades neológicas como “Alonso”, “Manhouvas”, “Nenho” e nas estruturas sintácticas 
“Andar turvo do juízo”, “Enfraquecer do cérebro”. 

As dissimilitudes diástricas manifestam-se nas designações usadas pelos estratos 
sociais dos locutores : “tolo/tonto/parvo”. 

Uma outra variante respeita as diferenças entre os vários registos e funções da 
linguagem: “Não dizer coisa com coisa” (linguagem corrente)/”Ter uma aduela a menos” 
(linguagem popular) / “Sentimental das ideias” (linguagem metafórica). 

Tendo ainda como base este micro-sistema de unidades lexicais e expressões 
complexas sinonímicas, e atendendo às diversas propriedades da linguagem, cumpre 
aqui referir a criatividade corno fonte indispensável à produtividade, servindo-se o 
autóctone, para o efeito, do uso metafórico dos lexemas ou da sua combinação invulgar. 

Não importa aqui, por questões de método e finalidade do testemunho, lançarmo-nos na 
morosa tarefa de percorrer vedetas e definições lexicográficas, gravadas nos 
dicionários, para decidirmos da designação a atribuir às lexias que o autor seleccionou. 
Importa apenas saber que são vocábulos moldados por um povo imaginativo e 
pragmático, que permuta, reduz, ou acrescenta a forma, reabilita ou reinventa 
significações em jogos de assimilação metafórica, de onde resultam unidades 
neológicas que passam a integrar o código comunicativo dos utentes da região e se 
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revelam instrumentos de discurso que, paulatinamente, se alargam à comunidade como 
elementos identificadores do universo extra-linguístico. 

Se nos ativermos agora aos processos de formação de vocábulos, que pelo seu 
espectro de semas convergem para o campo lexical coberto pelo arquilexema “louco”, 
evidencia-se, a nível formal, a parassíntese como processo mais produtivo e recorrente 
(“atrogalhado”, “empouquédo”, “esparvoado”, “estonteado”...) logo seguida da sufixação 
(“paradinho”, “poucachinho”...). Os sufixos “-ado” e “-inho”, para além de alterarem, 
quase sempre, a categoria gramatical do tema, conferem aos vocábulos uma conotação 
pejorativa que poderá sugerir uma reacção de marginalização social do doente mental, 
embora, por vezes, de forma eufemisticamente velada, passo o pleonasmo, por 
diminutivos. 

De igual modo, os prefixos têm carga negativa e reforçam o estatuto desviante que os 
oligofrénicos detém no seio-desta comunidade, essencialmente rural, embora surjam 
quase sempre em parassíntese, contrariando, por esta combinação, o estatuto de 
autonomia que, por regra, detêm na produtividade de novos vocábulos noutros registos 
linguísticos. Destes morfemas flexionais, os mais recorrentes, no corpus apresentado 
pelo autor, são “a”, “es” e “in” que conotam pejorativamente as lexias, como há pouco se 
referiu. 

Curiosas são as deformações fonológicas a que recorrem os autóctones, na sua 
demanda natural e permanente de entenderem e reflectirem, por intermédio de códigos 
comuns interiorizados, o mundo extra-linguístico que, simultaneamente os afronta e os 
identifica: “extravaliér”, “estravaliédo”, “estreloucado”, “estrelouquédo”, “empouquédo”, 
“impouquédo”. O prefixo “tres”, por metátese, toma a forma “estr” e os formantes “in” e 
“em” vão-se alternando, por fenómenos de assimilação e dissimilação, cedendo a estas 
lexias simples, mas morfologicamente complexas, cambiantes semânticas que, 
moldadas na bigorna do imaginário popular, daí sairão revigoradas e suportadas por 
marcas paralinguísticas (intensidade, gestos, expressão facial…). Estes códigos 
permitirão, ao utente, exorcizar a face nocturna da existência, e com ela a loucura, 
adiando, pelo potencial simbólico e mágico das palavras e dos gestos, a desconstrução 
inexorável do corpo e da mente. E deste ritual comunicativo diário, em grupo ou em 
solilóquio, transparece da linguagem uma profusão de sentimentos contraditórios face 
ao louco que, como bem referiu o autor, vão da aceitação e da comiseração à 
marginalização perversa, mas que visam, quase sempre, seja a intenção comunicativa 
séria ou jocosa, solidificar as barricadas de um padrão comunitário, linguístico e social, 
que os torne imunes a tais desvios. 

Dando continuidade a este esboço de análise, constatamos que esta polissemização 
depreciativa é processo recorrente nesta parcela do glossário regional. Senão vejamos: 

- as perífrases lexicais alicerçam-se por processos morfo-sintácticos, e metafóricos, do 
tipo verbo + adjectivo em que este último contém a maior parte da significação visto 
adquirir, por analogia, semas do domínio extra linguístico (“andar variado”) ou do tipo 
proposição + nome (“sem trambelhos”) em que o primeiro elemento impregna de sentido 
negativo o imediato; 

- as expressões equivalentes a sintagmas são paráfrases que variam na sua extensão e 
na classe gramatical dos elementos que as integram, estruturas flexíveis que 
representam bem a liberdade dos utentes, em natural oposição à linguagem padrão, 
académica e institucionalmente imposta. O verbo, nestas lexias de forma complexa, 
revela-se o componente mais utilizado, acrescido de um adjectivo ou substantivo. É este 
elemento verbal que absorve a maior carga semântica, adjuvado por advérbios de sub-
classes várias (“não bater bem da bola”, “não regular bem da cabeça”, “ter pouco 
expediente”...). 

Outras unidades lexicais há em que a conotação restritiva lhe é cedida por expressões 
locutivas (“ter um parafuso a menos”, “variadinho de todo?) ou por intermédio de 
adjectivos (“sentimental das ideias”, “ter um feitio esquisito”), interagindo com os outros 
constituintes da lexia, numa dinâmica evolutiva em que fenómenos de adição, elisão e 
permuta operam nos significantes ou morfemas, os adaptam às realidades intrínsecas 
do povo de uma região o qual, em jogos de formas e significações, inventa novos 
vocábulos que, lentamente, enriquecem a sua competência lexical. 

De certo, esta incursão nos territórios da lexicologia e da linguística carece de 
cientificidade e complementação. Para que ela tivesse rigor seria imprescindível maior 
trabalho e formação nestas áreas do conhecimento, e uma acrescida capacidade de 
sentir a presença, em todas as variantes, do código linguístico que expressa o 
imaginário deste povo da Beira Interior. Estes meus apontamentos pretendem tão só 
ilustrar que os registos regionais, e o nível popular em geral, constituem zonas fecundas 
e inesgotáveis de investigação, espaços de singular pureza e espontaneidade 
idiomáticas, património vocabular que o uso definiu e consagrou de forma genuína e 
peculiar, sempre receptivo a mutações que o valorizam e o despem de roupagens, 
artificiais, fixas e padronizadas que lhe embaraçam a alma. 

A língua transporta na sua morfologia, na sua sintaxe e na sua semântica, o sentir dos 
seus locutores, o discurso essencial de um povo que a actualiza e arcaíza, a acolhe e 
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hostiliza, a apropria e olvida, a recupera e marginaliza, a reabilita e deturpa, qual louco 
que pela simples e natural existência nos enternece e afronta, nos identifica e estranha, 
num jogo de espelhos em que as nossas imagens se confundem e irmanam, delimitadas 
pela ténue fronteira da condição humana. 

Penetrar nos espaços nebulosos da mente, recolher representações e valores da 
loucura, transpô-los para um receptáculo temático de palavras e expressões, aferir a 
dimensão cultural, social, etnográfica, psicológica, patológica e simbólica da doença, 
indagar nos contextos vivenciais, perenizar pela escrita as ressonâncias culturais de 
uma linguagem regional esquecida, beber nas fontes da magia onde rituais esotéricos 
precedem a medicina, dignificar modos de falar da nossa Beira que povoam e 
cristalizam a nossa memória colectiva— são alguns dos itinerários de leitura propostos e 
que fazem desta obra, por inteiro mérito do autor, um espaço privilegiado de comunhão 
de todos nós com a nossa identidade. 

Introdução1 

Escrever sobre o louco e a loucura é escrever sobre o estranho, a irracionalidade e a 
imprevisibilidade. É um registo subjectivo acerca do outro. 

A loucura, como tão bem reflecte o conto “O Pouco Juízo” com que abrimos este 
trabalho, é caracterizada pela intemporalidade e distribuição universal. 

Não há sociedades sem loucos. Conhecemos, isso sim, sociedades que integram o 
louco, nas suas estruturas, mais adequadamente que outras. A loucura continua a ser, 
ainda hoje, um fenómeno altamente perturbador para quem vive e convive com ela. 
Questionar a loucura é questionar a essência da cultura e do próprio homem. 

Com o “Louco e os Outros” pretendemos conhecer como as comunidades rurais do sul 
da Beira Interior vivem e convivem com a loucura, quais os meios utilizados para o seu 
diagnóstico, sinais e sintomas valorizados por esta população e as prescrições com vista 
à sua cura. No final, gostaríamos de ter contribuído para a construção de uma 
concepção de louco para esta região, na perspectiva da psiquiatria transcultural. Assim 
sendo, este trabalho acaba por ter uma acentuada vertente etnográfica. 

                                                      
1 Este trabalho foi apresentado em 1997 no Seminário de Enquadramento Teórico do Curso de Estudos 
Superiores Especializados em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica da Escola Superior de 
Enfermagem de Bissaya Barreto (Coimbra) e publicado em 1998 no nº 2 da série monográfica Açafa, 
editada pela Associação e Estudos do Alto Tejo, com os apoios da Câmara Municipal de Vila Velha de 
Ródão, do do Instituto Português da Juventude, da ADRACES e da AFISME.  

Para atingir os objectivos expostos utilizámos um conjunto diversificado de métodos e 
técnicas como foram: a entrevista a padres, videntes, médicos e população em geral; a 
consulta de jornais regionais e locais, as monografias locais e as fichas nominais com 
registos de psiquiatras. De todo o material recolhido foi utilizado unicamente pouco mais 
que metade. 

Restringimo-nos, em virtude do objecto do nosso trabalho, às alterações de 
comportamento mais alarmante, do ponto de vista social, em detrimento de 
sintomatologia psiquiátrica mais suave. Esta é também a perspectiva comungada pela 
população rural desta região onde, por exemplo, ninguém designa de louco um indivíduo 
moderadamente deprimido. 

No universo rural, que nos propusemos trabalhar, os valores religiosos e as crenças 
ligadas ao sobrenatural continuam profusamente difundidas. Por este facto, não é raro 
constatarmos o uso que a população rural faz dos parâmetros mágico-religiosos na 
classificação e cura das doenças, essencialmente as do foro psiquiátrico. Esta realidade 
não é sinónima de desconhecimento do modelo biomédico. O que ocorre é a 
coexistência e a articulação entre um universo tradicional rural e outro mais tecnológico, 
sem que para isso haja contradição. Esta realidade permite, com frequência, o uso 
paralelo da medicina oficial e da medicina tradicional. 

Motivações várias, de cariz pessoal, estiveram subjacentes à escolha desta temática e 
desta região. A primeira é decorrente do facto de desempenharmos funções de 
enfermeiro no Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital Amato Lusitano 
em Castelo Branco. O que explica uma maior sensibilização para a temática escolhida. 
A segunda, pelo facto de nos dedicarmos ao estudo e conhecimento pluridisciplinar 
desta região há mais de 20 anos, o que contribuiu para a delimitação da área 
geográfica. A terceira, pelo prazer que nos poderia proporcionar o conhecimento do 
fenómeno loucura no meio que nos propusemos trabalhar; não podemos esquecer a 
importância da dimensão lúdica das realizações humanas. 

Além de motivações meramente pessoais, que poderiam não ser suficientes para a 
justificação da investigação, outras igualmente importantes se lhe agregaram como são 
o curso a que se destinou e a inexistência de trabalhos semelhantes para esta região. 

Por fim, gostaríamos que este trabalho promovesse um levantar de questões para 
futuros projectos de investigação na área temática e geográfica indicada. Somos mesmo 
de opinião que este trabalho só faz sentido se tiver continuidade. Do ponto de vista 
profissional, a realização deste projecto poderá permitir: um melhor conhecimento da 
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realidade regional, ao nível da saúde mental; uma melhor adequação entre a oferta e a 
procura dos serviços de saúde, nesta área; uma melhor intervenção e compreensão do 
doente mental quando internado; uma maior sensibilização para o trabalho comunitário, 
na área da psiquiatria; uma intervenção mais eficaz no ensino, com o combate a ideias 
erróneas acerca do adoecer e da doença mental; o conhecimento do papel social do 
louco e da etiologia da doença mental, por permitir uma melhor compreensão e 
adequação da nossa prática diária enquanto profissionais de enfermagem; o realçar da 
especificidade regional na elaboração de programas, para a saúde e, por fim, a 
valorização do saber popular. 

Em suma, os objectivos seriam cabalmente atingidos se este trabalho pudesse servir 
para melhorar a qualidade da prestação de cuidados em saúde mental à população da 
área de intervenção a que diz respeito. 

Foi-nos particularmente difícil a realização deste trabalho. Pensamos que a 
subjectividade da temática muito contribui para essa circunstância. 

Com este trabalho pretendemos, em termos gerais, conhecer a ideia de louco 
comungada pela população rural do Sul da Beira Interior. Para melhor delimitar e 
orientar o rumo da investigação estabelecemos as três questões seguintes: 

1) Como são concebidas as causas da doença mental? Quais são os sintomas e sinais 
mais evidentes? Que estratégias (a nível individual, familiar e comunitário) se 
desenvolvem para a ultrapassar? 

2) De que forma age e interage a comunidade com a doença mental? 

3) Qual é a ideia de louco vigente nas comunidades rurais do Sul da Beira Interior? 

Incluímos ainda um breve dicionário de termos e expressões relacionadas com a 
psicopatologia da região. 

O trabalho de investigação desenvolveu-se numa área do Sul da Beira Interior que 
compreende, administrativamente, os concelhos de Castelo Branco, Idanha-a-Nova, 
Proença-a-Nova e Vila Velha de Ródão. Este facto não impediu que fizéssemos 
referências a áreas geográficas circunvizinhas, sempre que foram encontrados 
elementos de interesse para o trabalho. 

Paisagisticamente esta região está dividida em “campo”, na metade oriental, e em 
“charneca”, na metade ocidental. 

O “campo” é caracterizado por peneplanícies ocupadas por olival, montado de sobro e 
azinho e, mais recentemente, eucaliptal. Excluindo o aro das povoações, domina a 
média e grande propriedade. É uma área que oferece aptidões especiais para a 
pastorícia de ovinos. A densidade populacional é baixa e a população está concentrada 
em aglomerados populacionais relativamente bem estruturados. 

A “charneca” é particularizada por uma orografia de xistos, fortemente marcada pela 
rede hidrográfica, uma cobertura vegetal à base de pinhal e uma população que 
sobrevive de explorações agrícolas de reduzida dimensão e técnicas de trabalho 
artesanal. O povoamento é mais disperso que no “campo”. 

Em qualquer destas regiões a indústria, os bens e os serviços estão concentrados nas 
sedes de concelho e as pessoas seguem também esta tendência. Nas décadas 60 e 70 
toda a região foi fortemente afectada pela emigração para outros países da Europa ou 
para a faixa mais litoral do país. De toda esta vasta área o eixo Cebolais de Cima - 
Castelo Branco - Alcains foi o único que conseguiu dinamizar um pólo industrial, hoje 
parcialmente em crise. 

Esta área, em termos demográficos, compreende uma população de 83 925 pessoas, 
segundo o censo de 1991. Elevada percentagem desta população está particularmente 
envelhecida. Em superfície estes concelhos representam 47% do distrito de Castelo 
Branco. 

Como o estudo incidiu sobre a população rural destes concelhos optámos por não 
realizar trabalho de campo, nem recolher material, relativo à cidade de Castelo Branco, 
ainda que grande parte desta população tenha uma origem rural ou mantenha com este 
meio uma forte ligação. Abrimos excepções para os casos das entrevistas ao psiquiatra, 
porque reside e trabalha na cidade, e à vidente, porque tem muitos clientes da área 
rural. 

Como fontes, para este trabalho, utilizámos os seguintes tipos de documentos: 
entrevistas, monografias locais, poesia popular, contos populares, jornais e fichas 
médicas. 

Para o efeito realizámos 30 entrevistas. Os entrevistados foram maioritariamente 
elementos indiferenciados da população, sem distinção de sexo. À excepção de um 
escasso número de casos (padres e médicos) os entrevistados nasceram e cresceram, 
até ao início da idade adulta, na área dos quatro concelhos citados. Para o papel de 
entrevistados privilegiámos indivíduos de idade mais avançada e livres do impacto de 
culturas muito diferentes (retornados das ex-colónias e emigrantes com várias dezenas 
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de anos em países estrangeiros). Por nos parecer de grande utilidade ouvimos dois 
médicos (clínico geral e psiquiatra) que exercem funções no interior desta área, três 
padres, três bruxas /videntes, dois familiares de doentes mentais e um indivíduo que já 
experimentou a situação de doença mental. 

Ao longo do texto utilizámos indistintamente as designações de entrevistado e 
informante. Nunca rejeitámos a hipótese de participarem, numa entrevista, dois ou três 
indivíduos, em simultâneo. Tivemos sempre presente as dificuldades da entrevista plural 
mas reconhecemos igualmente as suas grandes virtualidades. 

Durante a realização do trabalho de campo não se destacou nenhum grupo de 
indivíduos que, pelo seu tipo de vivências, fosse especialmente vocacionado para estas 
temáticas. 

Além da entrevista demos especial importância ao material contido nas monografias 
locais. Este tipo de documentos não apresenta, directamente, material relacionado com 
o tema. No entanto, podemos encontrar pistas nos capítulos de vocabulário e 
expressões, medicina popular, crenças, contos e poesia popular. 

Para este trabalho analisámos mais de quatro mil estrofes poéticas, com destaque para 
quadras, todas elas recolhidas na área dos quatro concelhos. O material etnográfico 
relativo ao concelho de Vila Velha de Ródão continua em grande parte inédito. Relemos 
cerca de trezentos contos populares, publicados ou inéditos, recolhidos também na área 
dos quatro concelhos. Destes apenas 25 estão relacionados, de um modo directo ou 
indirecto, com a temática do presente trabalho. 

Fizemos o levantamento em 3 000 das 6 500 fichas existentes, na altura, na consulta 
externa do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital Amato Lusitano de 
Castelo Branco. Este levantamento consistiu na elaboração de fichas cujo conteúdo foi 
extraído da ficha nominal do doente. Constam desta ficha os seguintes elementos: 
número da ficha existente no arquivo da consulta externa (por facilitar um possível 
esclarecimento de dúvidas em momento posterior), data da primeira consulta, 
diagnóstico, sexo, naturalidade do indivíduo, freguesia, data do nascimento e, 
finalmente, o assunto constituído pela expressão do doente, quando o médico a tenha 
colocado entre aspas. Este levantamento não correspondeu às nossas iniciais 
expectativas e acabou por ser subaproveitado, porque foram poucas as fichas com 
conteúdo de interesse. Por último, recorremos à documentação que os jornais regionais 
e locais publicaram nas últimas décadas. Segue-se a listagem dos periódicos que 
consultámos, de forma sistemática. À frente do nome do jornal indica-se o local da 

edição, a data do início da publicação e, finalmente, a data do seu encerramento. Nos 
casos em que a publicação continua, a data de 31 de Dezembro de 1996 indica a data 
limite das consultas. Títulos consultados: Acção Regional (Castelo Branco, 11. 12.1924 
a 21.12.1930); Aldeia Viva (Penha Garcia, todos os números); Ecos da Sobreira 
(Sobreira Formosa, 26.2.1972 a 31.12.1996); O Concelho de Vila Velha de Ródão (Vila 
Velha de Ródão, 10.1982 a 31.12.1996); Mancha Verde (Proença-a-Nova, 7.1990 a 
31.8.95); Mensageiro Paroquial, O Jornal de Proença-a-Nova, O Concelho de Proença-
a-Nova, Notícias da Nossa Terra e, novamente, O Concelho de Proença-a-Nova 
(Proença-a-Nova, 12.1954 a 31.12.1996); Notícias da Freguesia de Montes da Senhora 
(Montes da Senhora, 4.1972 a 31.12.1996); Portas de Ródão (Vila Velha de Ródão, 
10.6.1970 a 1979); Povo d' Idanha (Idanha-a-Nova, 3.7.1915 a 21.7.1917); Povo da 
Beira (Castelo Branco, todos os números até a 31.12.1996); Raiano (Idanha-a-Nova, 
1.7.1973 a 31.12.1996). 

Do jornal Gazeta do Interior (Castelo Branco), Reconquista (Castelo Branco) e Beira 
Baixa (Castelo Branco) consultámos vários números avulsos e todos os números 
correspondentes ao ano de 1996, dos dois primeiros títulos. 

Muitos destes jornais são propriedade de comissões fabriqueiras paroquiais reflectindo-
se, no trabalho jornalístico, a orientação religiosa dos mesmos (Ecos da Sobreira, 
Mensageiro Paroquial, O Jornal de Proença-a-Nova, O Concelho Proença-a-Nova, 
Notícias da Nossa Terra, Notícias da Freguesia de Montes Senhora, Portas de Ródão, 
Raiano e Reconquista). Quando assim é não há notícias, por exemplo, de suicídios. 

Optámos por estes periódicos e não por outros pela diferente orientação editorial que 
possuem, ou possuíam, por cobrirem toda a área dos quatro concelhos, pela cobertura 
noticiosa de parte substancial deste século e pela sua representatividade em termos 
locais ou regionais. Tivemos enormes dificuldades em consultar as colecções completas 
de alguns dos periódicos indicados. 

Tendo em conta o cumprimento dos objectivos que nos propusemos alcançar, o tipo de 
trabalho que pretendemos desenvolver e as particularidades de que se reveste a 
investigação na área das ciências sociais e humanas, estamos certos que a análise 
qualitativa, na terminologia de Polit (1995), é a mais correcta para tratar materiais 
narrativos onde as realidades subjectivas dos sujeitos estejam patentes. Outros autores 
(Silva e Pinto, 1986; Richardson, 1989) usam a designação “análise de conteúdo” para 
se referirem à análise qualitativa. Como um dos importantes propósitos da pesquisa 
qualitativa é a descrição dos fenómenos foi este o método que utilizámos, para poder 
responder às questões de investigação que levantámos. Também Gil (1989) recomenda 
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a pesquisa descritiva no levantamento de opiniões, atitudes e crenças de uma 
população. 

Assim, ao longo do trabalho, tentámos identificar e descrever as principais 
características do comportamento dos fenómenos. 

Na análise qualitativa não existem regras sistemáticas e universalmente aceites para a 
análise e interpretação dos materiais (Polit, 1995). Assim, seguimos os passos que 
achámos mais seguros e convenientes sem nunca deixar de ser rigorosos. 

Durante a análise dos materiais foi nossa preocupação reunir os dados de diferentes 
origens, de forma controlada e sistemática, para depois os organizar e classificar a 
posteriori. Neste caso seguimos a perspectiva de Silva (1986:113) que considera “que 
são as técnicas de análise de conteúdo utilizadas que são auto-geradoras dos 
resultados”. 

Os materiais (entrevistas, recortes de jornal, contos, poesia popular e fichas de registo 
médico), independentemente do seu tipo, foram todos trabalhados de modo idêntico. No 
caso da poesia, dos contos populares e das fichas de registo médico os elementos 
conseguidos ficaram muito aquém das expectativas iniciais, acabando por fornecer 
pouco material significativo. É. por isso compreensível que ao longo do trabalho sejam 
referidas, com maior frequência, as entrevistas e os recortes de jornais. 

Vejamos então qual a metodologia que seguimos para a elaboração deste trabalho. 

A entrevista foi um dos pilares centrais na prossecução dos seus objectivos. Segundo 
Selltiz (1967:273): 

“a entrevista é bastante adequada para a obtenção de informações acerca do que as 
pessoas sabem, crêem, esperam, sentem ou desejam, pretendem fazer, fazem, ou 
fizeram, bem como acerca das suas explicações ou razões a respeito das coisas 
precedentes”. 

Na entrevista utilizámos um guião que apenas serviu de orientação e auxiliar memória. A 
sua utilização permitiu uma maior homogeneidade do material recolhido, que mesmo 
assim foi difícil. Este guião não foi o suporte de uma entrevista estruturada mas antes o 
que António Gil (1989) designa de “entrevista por pautas” ou “entrevista guiada” no dizer 
de Richardson (1989). Nos casos em que não houve oposição do entrevistado as 
entrevistas foram gravadas. 

Das 30 entrevistas realizadas, três delas (a um padre, a um médico e a uma vidente) 
não foram gravadas. Deste modo, durante a sua realização foram registadas algumas 

notas, o que facilitou a redacção de um texto com as principais linhas de força do 
discurso destes entrevistados. Nas entrevistas gravadas fez-se a transcrição integral do 
seu conteúdo. 

Na transcrição titulámos logo, grosseiramente, a temática transcrita (etiologia, sinais, 
tratamentos, etc.) e, na margem esquerda de cada folha, registámos os vários subtemas 
em causa. Finda esta operação foi feita uma leitura global de todas as entrevistas. 

A intervenção seguinte consistiu no seccionamento minucioso de cada entrevista pelas 
três grandes questões de investigação já enunciadas, sempre que isso foi possível. 
Lembramos o facto de haver material que pertencia a mais que uma temática. 
Seguidamente, foram revistos e melhorados os registos sub-temáticos existentes na 
margem esquerda, já referidos. Nesta fase do houve a preocupação de assinalar o 
capítulo, o subcapítulo, o tema primário o e o tema secundário a que o registo pertencia. 

Dentro de cada questão de investigação o material das várias entrevistas foi agrupado 
por temas primários e secundários, como já dissemos. A análise, no dizer de Richardson 
(1989:197), “consiste em isolar temas de um texto e extrair as partes utilizáveis, de 
acordo com o problema pesquisado”. Depois foi observado o modo como cada 
fenómeno se manifestava. 

O trabalho final consistiu na leitura do comportamento do fenómeno muitas vezes 
ilustrado com palavras do entrevistado ou citação, consoante a fonte. 

Ao material oriundo das outras fontes, como os recortes de jornal, a poesia, os contos 
populares e as fichas médicas foi aplicada a metodologia das entrevistas. Optámos por 
não apresentar tabelas de frequências devido à diversidade das fontes, à escassez de 
material obtido em algumas das fontes (fichas médicas, poesia e contos populares), à 
diversidade das questões colocadas aos entrevistados, a problemas inerentes aos 
entrevistados (visões diferentes do mundo; ausência de resposta para a questão 
colocada) e, por último, pelo facto de não acharmos adequado colocar todas as 
questões a todos os entrevistados. 

Apresentar tabelas e números, nestas condições, seria fazer um mau trabalho à ciência 
dado que, no dizer de Silva (1986:103), “o rigor não é exclusivo da quantificação, nem 
tão pouco a quantificação garante por si a validade e a fidedignidade que se procura”. 

A observação não foi uma técnica de recolha privilegiada, embora não esteja 
completamente ausente de um estudo deste tipo. A observação deu o seu contributo, 
essencialmente, ao nível da contextualização dos indivíduos e das comunidades. 
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Ao longo do trabalho tentámos, sempre, manter a distância e a neutralidade desejável 
face ao objecto estudado, evitando que as nossas referências ideológicas e normativas 
contaminassem o produto final. 

O trabalho final resultou, assim, do cruzamento da informação recolhida tendo por base 
esta diversidade de documentação.  

Ao nível das técnicas de registo utilizou-se o gravador e o bloco de notas. 

Este documento abre com prefácios de Duarte Osório (psiquiatra) e Carlos Magro 
(professor de enfermagem) ambos envolvidos nesta investigação, cada um a seu modo. 

O trabalho está dividido em duas partes: outras leituras, outros autores e o louco e a 
loucura no sul da Beira Interior, onde se inclui a conclusão. A primeira parte subdivide-se 
em cinco capítulos. No primeiro registamos contributos para conceituar louco. No 
segundo, abordamos algumas concepções de normal e de patológico. No terceiro, 
fazemos uma brevíssima resenha histórica da assistência ao louco na Europa, em 
Portugal e no sul da Beira Interior. No quarto revemos as principais correntes teóricas 
que focam a cultura e a loucura, conjuntamente. No quinto e último capítulo fazemos 
uma rápida viagem perspectivando o louco e a loucura na literatura da especialidade, 
em Portugal. Na segunda parte do estudo apresentamos e discutimos os resultados da 
investigação. Aqui, apresentaremos, sempre na perspectiva popular, as causas da 
loucura, os sinais mais importantes, os tratamentos propostos, como a comunidade age 
e interage com os portadores de loucura e por fim a ideia de loucura vigente nas 
comunidades rurais, no final apresentamos uma breve conclusão. A estanquicidade 
patente nas várias temáticas surge, unicamente, por razões de operacionalidade. 

Após a conclusão apresentamos um apêndice constituído por mais de oito centenas de 
termos e expressões usados na psicopatologia da região e um breve estudo, sobre o 
léxico recolhido, da responsabilidade de José Manuel Baptista (professor). 

1. Outras leituras, outros autores 

Este capítulo está subdividido em cinco grandes áreas. Na primeira, recolhemos 
elementos para a formulação do conceito de louco. Na segunda, focamos o normal e o 
patológico. Na terceira, coligimos breves notas relativas à assistência aos loucos. Na 
quarta, apresentamos algumas das principais correntes que abordam psiquiatria e 
cultura. Na quinta, e última, destacamos elementos da literatura nacional e regional 
relativas ao louco.  

1.1. Contributos para a formulação do conceito de louco 

Em português é obscura a etimologia dos vocábulos louco e loucura. Os primeiros textos 
com estes termos remontam ao século XIII. 

Não é fácil definir louco e quem o tentar terá que trabalhar com conceitos como normal e 
patológico, o que faremos mais à frente. 

Foucault (1987) no seu trabalho História da Loucura definiu louco com uma única 
palavra: delírio (délire). Esta palavra vem de lira que em português é sinónimo de sulco 
ou rego. Neste sentido o louco é então o indivíduo que anda fora do rego. 

No trabalho A Construção Social da Doença Mental o autor, David Ingleby, apresenta 
três interpretações diferentes do conceito de doença mental. A primeira, a que ele 
chama “modelo de afecção”, é caracterizada pela existência de patologia física 
subjacente. Segundo esta interpretação: 

“a ausência de patologia orgânica demonstrável não torna injustificável a imputação de 
doença mental, dado que essas imputações se limitam a pôr a hipótese da existência de 
uma patologia desse tipo” (Ingleby, 1982:93). 

Os médicos, neste modelo, são sobrevalorizados como terapeutas por serem os 
indicados na cura das perturbações físicas. Por esta razão os médicos têm vindo a 
incluir um número crescente de problemas humanos no grupo das doenças mentais. 

A segunda interpretação, perspectiva a doença mental como um desvio às normas da 
conduta moralmente aceitável e o tratamento psiquiátrico como um controle social 
directo. O desvio à norma pressupõe consciência e intencionalidade da parte do sujeito 
infractor mas questionamos se há consciência e intencionalidade nos sintomas 
psiquiátricos. 

Refere Ingleby (1982:94): 

“só poderemos classificar as situações psiquiátricas como «doença» alargando o 
conceito de doença de forma a incluir as não orgânicas, também só as podemos 
apelidar de «desvios» alargando o conceito de desvio até abranger o não-imoral; em 
ambos os casos, o alargamento anula o objectivo do exercício que era, no primeiro 
caso, reforçar o mandato médico e, no segundo, reduzir a discussão da psiquiatria a 
termos meramente morais.” 

A terceira e última interpretação é o critério da inteligibilidade e refere-se à falta de 
sentido do comportamento dos doentes mentais, é a perda da razão. Isto é, os doentes 
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mentais desviam-se, essencialmente, das normas da racionalidade e não tanto das 
normas da moralidade. No dizer de Ingleby (1982:98-99): 

“a «ininteligibilidade» não é por si critério suficiente para imputação de doença mental… 

Na teoria de Scheff da doença mental como «desvio secundário» atribui-se grande 
importância ao facto de muitos dos sintomas usados para justificar imputações de 
loucura estarem disseminados na população normal; Scheff não se refere aqui 
simplesmente ao facto de o comportamento que é racional num contexto poder não o 
ser num contexto diferente. Grande número de estudos do processo de designação 
demonstrou que só quando o comportamento em questão se torna intolerável para o 
agente, ou para os que o rodeiam, é que começa a ser encarado como sintomático de 
«doença».” 

Segundo outros autores nem todos os comportamentos sem sentido (irracionais) são 
sintomas de doença mental. 

A Organização Mundial de Saúde não definiu louco, mas conceituou saúde mental como 
o funcionamento total e harmonioso de toda a personalidade. 

Ainda neste âmbito Bernardo (1984:23) entende por doença mental a “incapacidade de 
entender; assimilar e vivenciar; de forma integradora, as novas experiências que lhe são 
propostas ou impostas”. Ou, de modo mais breve, como a “baixa de inadequação no 
relacionamento social”. 

Assim, o que observámos foi a dificuldade em conceituar doença mental. Na sua análise 
há que ter em conta o lugar, o tempo histórico, a ideologia social e política, a 
etnometodologia e a filosofia da linguagem do visado. 

A loucura é considerada hoje um fenómeno universal que atinge os grupos humanos 
sem excepção. Mas nem sempre houve esta certeza. Pensadores como Jean-Jacques 
Rousseau propagaram ingenuamente a ideia da existência de sociedades primitivas, 
ideais, onde não havia lugar para a doença mental ou para marginalização do doente. 

Neste trabalho, preferimos utilizar o termo louco por englobar a quase generalidade das 
afecções do foro psiquiátrico, principalmente as de sintomatologia mais grave. 

1.2. O normal e o patológico 

Devido à complexidade dos fenómenos psíquicos não é fácil falarmos em termos de 
normal ou patológico. Estes conceitos são de difícil delimitação pela sua enorme 

variabilidade no tempo, no espaço, em função dos padrões sócio-culturais e devido à 
utilização de critérios díspares na sua apreciação. 

Assim, é incorrecto em termos científicos identificar saúde com normalidade (ter saúde é 
ser normal, diz-se). Como o conceito de normalidade possui um espectro muito amplo 
passamos em revista, seguidamente, alguns dos critérios que permitem determiná-lo. 

Segundo alguns autores definir normal e patológica é definir o próprio objecto da 
psicopatologia. Segundo Devereux (1981) é a chave do problema da psiquiatria 
antropológica. 

Nas linhas que se seguem tentaremos expor alguns conceitos que nos permitem melhor 
delimitar a fronteira entre normalidade e anormalidade. 

Melo (1979:268) preconiza a não utilização de critérios isolados para a determinação da 
normalidade, apenas através da: 

“conjugação judiciosa dos métodos, e tendo-se em conta o conjunto das manifestações 
que importa avaliar, …é que se poderá chegar a uma demarcação de fronteiras, em que 
o saber e a experiência de cada um não são menos importantes que o seu equilíbrio, 
bom senso e habilidade, para a devida apreciação do justo valor dos factos”. 

Helman (1994) aceita também a multidireccionalidade, a dialéctica e a não estagnação 
destes conceitos. Entre normal e patológico existe todo um espectro onde se situam as 
várias nuances dos comportamentos sociais e a passagem de um a outro faz-se de 
forma gradual. 

O conceito de desvio, que entronca no de saúde e doença mental, foi trabalhado por 
Taylor (1992). A autora usa o vocábulo desvio para designar o comportamento humano 
que viola as normas culturais do grupo social dominante. O indivíduo cuja prática social 
se desvia deste padrão é denominado louco. Para Thomas Szasz o sujeito tem desvio 
porque preferiu romper com as regras da cultura. Talcott Parson, sociólogo, refere que, 
quase sempre, o desviado não teve acesso, através dos comportamentos legítimos, ao 
sucesso social. 

Parece-nos mais adequado, para melhor abordarmos a dualidade normal/patológico, 
usar um conjunto diversificado de critérios multiformes como o fez Vásquez (1990). Este 
autor, apoiado noutros, definiu cinco características que distinguem normalidade de 
anormalidade, não sendo necessário verificarem-se todas. 

As cinco características são: 
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1 - sofrimento pessoal, também designado «infelicidade» ou «mal estar subjectivo» por 
Henry Ey (1979). Esta é uma das características mais notórias. O indivíduo que padece 
obriga-se, frequentemente, a pedir ajuda; 

2 - falta de adaptação ao meio. Os comportamentos tidos como desviantes têm, 
geralmente, um forte contributo no desajustamento do indivíduo com o meio sendo, 
quase sempre, geradores de uma relação interpessoal desequilibrada. 

Contra estes conceitos, de normal igual a adaptado e anormal igual a desadaptado, 
pronuncia-se Pereira (1981:518) porque: 

“esquece também que existem formas patológicas de adaptação, nomeadamente de tipo 
sadomasoquista, e que a desadaptação é mais uma consequência de que uma causa 
das perturbações mentais”. 

Relativamente a este princípio a etnopsiquiatria defende que as relações entre o normal 
e o patológico, a adaptação e a desadaptação, são mais complexas do que as 
perspectivas da psiquiatria tradicional faziam crer; 

3 - sofrimento para o observador, devido a comportamentos violentos (ou outros) do 
indivíduo anómalo; 

4 - irracionalidade, incompreensibilidade e peculiaridade são outras características das 
condutas anómalas que frequentemente despertam a atenção. É a perda do senso 
comum. O filósofo Immanuel Kant refere ser esta a característica comum da loucura; 

5 - a violação dos códigos sociais vigentes é tida, por alguns teóricos da saúde mental 
(Szasz), como o principal elemento que a sociedade tem para identificar o louco. 

Relacionado também com a definição multifactorial de anormalidade Vásquez 
(1990:453-455) apresenta cinco importantes princípios gerais. São eles: 

princípio 1 - não se requere a presença concreta e isolada de nenhum dos elementos já 
referidos (infelicidade, inadaptação, sofrimento para o observador, irracionalidade) para 
a definição de anormalidade; 

princípio 2 - não existe nenhum elemento que isoladamente seja suficiente para definir a 
conduta anormal, mesmo que estejamos perante uma conduta autodestrutiva; 

princípio 3 - a anormalidade de uma determinada conduta tem sempre que ser dada por 
uma combinação de vários critérios. Deste modo, para a caracterização de uma conduta 
anormal há que ter em conta a intervenção de diversos factores em simultâneo; 

princípio 4 - nenhuma conduta é por si mesmo anormal. Este princípio realça a 
relatividade do significado do comportamento humano e a importância da sua 
contextualização; 

princípio 5 - a conduta humana é dimensional. Isto é, torna-se mais adequado 
compreender a saúde e doença mental como pontos extremos de um continuum. 

Tal como o princípio 4 de Vázquez, já referido, também Butcher e Bemis (1984) 
valorizam a intencionalidade e o contexto em que ocorrem os comportamentos 
humanos. Assim, pela carência de: 

“provas psicológicas ou bioquímicas credíveis para detectar a presença de transtornos 
psiquiátricos, a anormalidade deve definir-se em termos sociais de conduta, logo uma 
boa parte do seu sentido advém do contexto em que ocorre” (Butcher e Bemis 
1984:114). 

A dificuldade em definir correcta e concretamente normal e patológico tem dificultado, ou 
impedido, a subida da psicopatologia e psiquiatria à categoria de ciências. 

Diz Echevarria (1987:211) que: 

“... intentar definir la conducta normal/anómala desde la reacción que provoca en el 
grupo social (critério social de normalidad), desde lo que la conducta debiera (?) ser 
(criterio de normalidade ideal) desde la frecuencia con que se presenta (criterio 
estadístico de normalidad) es definir la conducta normal/anómala desde fuera de la 
psico(pato)logia... Toda conducta en que no pueda objectivarse que la clasifica como 
anómala es una conducta normal por deflnición.” 

Emile Durkeim e John Foley definem o normal e o patológico e propõem uma concepção 
estatística de normalidade, ainda que com diferentes nuances. Durkeim, constatando 
que certos fenómenos sociais apresentam formas comuns à maioria dos indivíduos e 
outros fenómenos, inversamente, carácter excepcional, define os primeiros como 
normais e os segundos como patológicos. 

Por sua vez, o comportamento anormal, para John Foley, é aquele que se desvia da 
tendência central de uma população, tendo sempre em conta a fase do desenvolvimento 
em que se encontra. 

No dizer de Esteves (1985:284): 

“Definir estatisticamente o normal ou mostrar a sua relatividade cultural conduz assim a 
considerar o patológico como um desvio em relação à norma socialmente definida e 
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simultaneamente negar-lhe a sua própria natureza patológica, na medida em que não a 
definimos senão pela relação ao sistema cultural de um grupo social.” 

Em síntese, podemos constatar a enorme dificuldade em demarcar o normal do 
patológico pela ausência de critérios uniformes entre os vários autores. 

1.3. Assistência aos loucos 

Apresentamos, seguidamente, um conjunto de notas históricas, necessariamente muito 
breves, relativas à assistência aos loucos no mundo ocidental, em Portugal e no sul da 
Beira Interior. 

1.3.1. No mundo ocidental 

A assistência actual prestada ao louco é o produto de uma longa evolução. Vejamos 
algumas das suas principais linhas de força. 

Partimos do pressuposto, geralmente aceite, que a história da psiquiatria seguiu de 
muito perto a história da medicina em geral. 

Na área da saúde e doença mental é frequente, actualmente, distinguirmos dois 
domínios diferentes: o normal e o patológico. Mas nem sempre terá sido assim. 
Ellenberger (1981) além dos domínios mencionados propôs-nos um terceiro, o 
sobrenatural (mágico ou religioso). Este terceiro domínio terá sido campo privilegiado de 
terapeutas específicos como o xamã, o feiticeiro, o padre ou a bruxa. 

À medida que surgiram os primeiros reinos e as grandes religiões o xamã ou o feiticeiro 
foi dando origem ao sacerdote e ao padre no tratamento das doenças relacionadas com 
o sobrenatural. Lembremos que o padre era, e é, o mediador entre Deus e os homens. 

Desde muito cedo, a loucura foi interpretada como um castigo divino. Na Bíblia 
(Deuteronómio), documento fundamental da cultura judaico-cristã, afirma-se que Deus 
castigará com a loucura, a cegueira e a paralisação do coração aqueles que violarem os 
seus mandamentos. 

Na cultura greco-romana, a par de uma medicina laica, racional, pré-científica, tínhamos 
a medicina mágico-religiosa de Asklepius, no âmbito da qual surgiram registos dos 
primeiros cuidados dispensados aos doentes mentais, nomeadamente: o internamento, 
a hidroterapia, os exercícios físicos e a musicoterapia (Fonseca, 1985:36). Mas, 
lembremos que apenas uma elite da população terá sido alvo desses cuidados. 

Com a decadência do Império Romano do Ocidente os cuidados dedicados aos doentes 
mentais terão sido subvalorizados, durante alguns séculos, até surgirem as primeiras 
instituições com funções específicas de cuidar do insano. Essas instituições, 
denominadas nootrophia, surgiram no Império Bizantino, no século VI da nossa era, com 
o imperador Justiniano. O mundo árabe herdou a tradição dos nootrophia bizantinos 
criando instituições com os mesmos fins - os moristans (em Bagdag [750], Damasco 
[800], Alepo [1270], Granada [1365], etc.). A sociedade passou a ser responsável pelos 
cuidados prestados aos loucos. 

A doença era atribuída a causas sobrenaturais, a influências astrológicas e à posse da 
alma pelo demónio, segundo os especialistas da época. Por isso, o tratamento, ainda 
que variado, incluía exorcismos, técnicas mágicas, tratamentos médicos herdados de 
Hipócrates e Galeno e outras terapias tradicionais (uso de plantas, partes de animal, 
etc). 

A Baixa Idade Média é caracterizada por uma relativa permissividade no que toca a 
rituais pagãos. Bruxas e magos exerciam livremente a sua actividade e a generalidade 
das pessoas recorria aos seus serviços. Assim, o tratamento ao louco não tinha uma 
dimensão repressiva e as instituições cristãs davam guarida a doentes, desde que não 
fossem perigosos. 

Por volta do século XV há uma acentuada reviravolta. A bruxaria é tida como um resíduo 
de paganismo e aprofunda-se a perseguição iniciada no século XII pela Santa 
Inquisição, instituição fundada em 1199 pelo papa Inocêncio III (Diego, 1990). 

Em 1484 o papa Inocêncio XVIII, através da bula Summis Desiderantes Affectibus, 
declara guerra às bruxas. O terror é geral. Segundo as estimativas mais de 100 000 
pessoas morreram acusadas de feitiçaria. É o controlo social da Igreja Católica contra as 
vozes discordantes (Diego, 1990). 

A bruxaria era manifestamente um acto de transgressão aos códigos de comportamento 
social. É provável que muitos dos indivíduos, geralmente mulheres, acusados de 
bruxaria sofressem de doença mental grave como a demência senil, a esquizofrenia e a 
epilepsia. Este facto leva-nos a reconhecer que o conteúdo dos delírios estaria moldado 
pelas crenças, pelo clima social e pelas circunstâncias temporais e espaciais do sujeito 
(Diego, 1990). 

Joham Weyer (1515-1588) defendeu que muitos dos indivíduos acusados de bruxaria e 
depois queimados eram doentes mentais. Lentamente, mas de um modo progressivo, as 
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ideias do iluminismo, do racionalismo e a exaltação da ciência moderna vieram substituir 
a perseguição às bruxas. 

No século XVII, na Europa, a campanha de caça às bruxas é praticamente encerrada. 
Mas, no dizer de Szasz, outro ciclo se inicia tendo os loucos e os pobres como alvo da 
perseguição. Começa uma nova política para com o doente mental, a do internamento 
compulsivo em hospitais e prisões (Diego, 1990). 

No século XVIII cresce o número de estabelecimentos de assistência a doentes mentais. 
Estes estabelecimentos foram, fundamentalmente, do tipo prisional e conventual. 

É conhecido, nalguns destes estabelecimentos, o tratamento desumano de que foram 
vítimas os doentes mentais, justificado pela teoria do animalismo segundo a qual estes 
doentes eram insensíveis à dor, ao frio e aos sentimentos humanos. 

O internamento nestas instituições não era voluntário. Foucault (1987) refere que grande 
números de indivíduos internados nestas instituições eram desempregados. Acabando 
por constituir um exército de mão-de-obra barata e dócil. 

Com Philipe Pinel as ideias humanistas saídas da revolução francesa vieram repercutir-
se na assistência psiquiátrica. Este médico, percursor da psiquiatria moderna, conseguiu 
a libertação dos doentes mentais asilados e, com esta atitude, proporcionou um 
movimento no sentido de uma melhor compreensão da doença psíquica, abrindo assim 
caminho para uma revisão de ideias e conceitos sobre a doença mental. 

Com a intervenção de Jean Esquirol (1772-1840), um dos mais notáveis discípulos de 
Pinel, o “asilo de alienados” passou a “hospital psiquiátrico” com todas as implicações de 
assistência e sociais. 

Ao longo dos séculos XIX e XX muitos autores, com diferentes interpretações da doença 
mental, contribuíram decididamente para tornar a psiquiatria uma disciplina autónoma, 
na área da medicina. Estas diferentes perspectivas contribuíram para uma melhoria dos 
cuidados assistenciais aos doentes mentais e a uma valorização do seu estatuto. 

Com o avançar do século XX observa-se uma crescente descentralização dos serviços 
psiquiátricos, a implementação de novas políticas assistenciais e o aparecimento de 
fármacos mais eficazes no combate à doença. Esta realidade tornou possível tratar o 
doente sem o excluir do seu grupo social, restrito ou alargado. 

 

1.3.2. Em Portugal 

Não é fácil pontuar a assistência aos doentes psiquiátricos em Portugal. As versões 
encontradas (Ibor, 1981; Fonseca, 1985) não vão muito além de uma história nominal 
feita de grandes vultos. Ainda assim, tentaremos registar alguns dos seus principais 
momentos. 

O primeiro documento que refere a assistência a doentes mentais em Portugal é datado 
de 1539, altura em que começaram a ser admitidos numa enfermaria do Hospital de 
Todos os Santos juntamente com os doentes sifilíticos. Na ocasião, eram assistidos pelo 
capelão do rei D. João II, homem de muita experiência na arte de “curar os doudos” 
(Santos, 1994). 

Depois, foram albergados, após um primeiro incêndio (1601) neste hospital, em quatro 
casas contíguas à morgue, construídas para o efeito. Após outro incêndio (1750) 
passaram para o interior do hospital. 

Com a destruição do Hospital de Todos os Santos, pelo terramoto de 1755, os doentes 
ficaram instalados nas “Cabanas do Rossio” e posteriormente nas cocheiras do Conde 
de Castelo Melhor. Em 1763 ocupavam a enfermaria S. João de Deus do Hospital do 
Rossio e em 1775 passam para o novo Hospital de S. José. 

Nos séculos XV-XVI distingue-se João Cidade, fundador da Ordem dos Irmãos 
Hospitaleiros e canonizado com o nome de S. João de Deus. Esta Ordem foi, a partir 
desta altura, responsável pela fundação de inúmeros hospitais psiquiátricos espalhados 
pelo mundo. 

Em Portugal nos séculos XVII-XVIII, tal como na Europa, vivia-se o auge do movimento 
que preconizava o internamento compulsivo de marginais. Por ordem do Marquês de 
Pombal foi criada a Intendência Geral da Polícia (1760) e legislado um conjunto de 
medidas que visavam combater a vadiagem, a mendicidade, a ociosidade e aumentar a 
segurança pública. Em 1780 é nomeado para chefe da polícia o intendente Pina 
Manique que cria, em Lisboa, a Casa Pia. 

No século XVIII, contrariamente ao que aconteceu na Europa, os loucos não foram 
objecto de repressão acentuada. Esta perseguição só se iniciou de forma massiva em 
meados do século XIX, com a construção do primeiro manicómio (Fleming, s/d). 

Até à constituição dos primeiros manicómios e asilos da mendicidade, distribuídos pelo 
país, os loucos podiam ser internados em hospitais gerais e nas cadeias, mas 
frequentemente vagueavam pelos caminhos. 
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Por iniciativa do Marechal Saldanha foi constituído em 1848, na cidade de Lisboa, o 
primeiro manicómio português. Esta instituição, criada à imagem das suas congéneres 
europeias da época, tinha como principais objectivos a defesa da ordem pública, a 
protecção dos loucos, a sua regeneração e o aproveitamento da sua força de trabalho. 
O seu primeiro director, homem com excelente formação, defendia a importância do 
enclausuramento do louco em nome da sua protecção e menoridade mental: “os loucos 
condenados assim a uma forçosa menoridade, carecem de quem defenda seus 
interesses e proteja a sua segurança individual” (Pulido, 1851:11). 

Segundo o seu director apenas seriam admitidos no hospital: 

“1 - os que por decência, ordem e segurança pública são recolhidos por ordem da 
autoridade; 2 - os que tendo perdido a razão, podem ainda recuperá-la por meio de um 
adequado tratamento. Os alienados compreendidos nestas duas classes supõem-se 
geralmente curáveis; os outros não precisam absolutamente falando, de hospitais 
especiais de tratamentos para serem socorridos; estes últimos, pertencendo à classe 
dos incuráveis, são imbecis, idiotas ou dementes tranquilos, que, sem esperança de 
recuperarem a razão vivem como autómatos, ou, melhor dizendo vegetam inofensivos 
no meio da sociedade” (Pulido, 1851:14). 

O autor preconiza e implementa, no manicómio de Rilhafoles, a terapia pelo trabalho. Ao 
fim de três anos da sua fundação já estão em plena actividade oficinas de sapateiro, de 
alfaiate e a exploração de uma quinta agrícola. Além da terapia referida há menção a 
infusões de plantas sedativas, a banhos de água fria e a tratamentos morais. 

A psiquiatria científica em Portugal iniciou-se com António Maria de Sena, primeiro 
director do Hospital Conde Ferreira, na cidade do Porto. 

Na segunda metade do século XIX são fundados, em todo o país, vários asilos da 
mendicidade destinados a internamento de velhos, pobres, prostitutas, vagabundos e 
loucos. O da cidade de Castelo Branco, a que nos referiremos mais à frente, foi criado 
em 1855 (Fleming, s/d:19). 

A descentralização dos hospitais psiquiátricos e o enclausuramento da loucura não 
parou até meados dos anos 60, altura em que surgiu uma nova filosofia de saúde mental 
protagonizada pela Lei 2118, de 3 de Abril de 1963. Com esta lei houve uma maior 
descentralização dos serviços psiquiátricos, valorizou-se o trabalho comunitário e 
privilegiou-se as acções de carácter preventivo, correctivo e readaptativo. 

 

1.3.3. No sul da Beira Interior 

No início do século o Colégio de S. Fiel, localizado em Louriçal do Campo (Castelo 
Branco), era uma importante e reconhecida instituição de ensino dirigida por padres 
jesuítas. Deve ter encerrado com o advento da República e em 1915 as suas 
instalações encontravam-se abandonadas. 

Nesse ano, o Dr. Sérgio Tarouca apresenta na Câmara dos Deputados um projecto de 
Lei que transforma o Colégio de S. Fiel em Instituto Médico-Pedagógico para educação 
de menores anormais. 

No dizer do jornal regional Povo D' Idanha, de 4 de Setembro de 1915: 

“Esse instituto terá por fim corrigir e educar as creanças que lhe forem entregues pela 
Tutoria da Infância ou pelas instituições dependentes da Federação Nacional dos 
amigos da infancia, que sofram doenças mentais, fraqueza de espirito, epilepsia, histeria 
ou instabilidade mental, e bem assim os que sofrem de taras menos acentuadas. O 
Instituto funcionará em secções especiais, conforme a natureza e acentuação das taras 
de que sofrerem os internados. Os alienados serão recolhidos em pavilhão áparte. 
Dirigirá o futuro instituto um medico, e o pessoal será todo especializado, podendo fazer 
parte dele os professores primários mais distintos, indicados pelos inspectores.” 

Num pequeno artigo subordinado ao tema “Assistência aos Loucos”, publicado na 
primeira página do periódico Acção Regional, de 12 de Maio de 1929, é noticiada a 
recepção de documentação da Liga Portuguesa de Profilaxia, que foi igualmente 
distribuída aos médicos, em que se apelava ao concurso de todos na resolução do 
“grave problema da hospitalização dos loucos”. Depois do articulista colocar as páginas 
deste jornal à disposição da Liga acrescenta: 

“Infelizmente ha por cá outros problemas de não menos alcance a resolver e, segundo 
nossa opinião, só uma larga reforma descentralizadora nos serviços da assistencia a 
demais dotados dos recursos indispensaveis a estimular a filantropia particular; 
resolverá este e outros magnos problemas, que são indice do nosso atrazo.” 

O jornal regional Beira Baixa, hoje extinto, dava a 23 de Agosto de 1947, na primeira 
página, a seguinte notícia: 

“Centro de Assistência Psiquiátrica da Zona Centro - As consultas dos Médicos 
Especialistas deste Centro, têm lugar, nesta cidade, no primeiro Domingo de cada mês 
no Hospital da Misericórdia. A elas podem recorrer todos os necessitados. Os pobres, 
devidamente documentados, recebem gratuitamente as consultas e os medicamentos”. 
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A descentralização institucional, preconizada já em 1929 pelo jornal Acção Regional, e a 
democratização da assistência aos doentes psiquiátricos é obra de poucas décadas. 
Estes factos permitiram um acesso cada vez maior a grupos até aí privados do seu 
contributo. 

Até à criação dos Centros de Saúde Mental da Covilhã e de Castelo Branco o distrito era 
assistido por médicos psiquiatras oriundos de Coimbra, do Hospital Sobral Cid, do 
Centro de Assistência Psiquiátrica da Zona Centro. 

No distrito de Castelo Branco foram criados dois Centros de Saúde Mental, um na 
Covilhã e outro em Castelo Branco. O primeiro a ser criado foi o Centro de Saúde 
Mental da Covilhã em 1971, através da Portaria 524/71, de 27 de Setembro. Obedecia 
ao espírito da Lei 2118, de 3 de Abril de 1963. A área da sua intervenção estendia-se a 
todo o distrito de Castelo Branco. Ficou instalado no ex-pavilhão Sanatório Dr. António 
Vaz Macedo e passou a ter a responsabilidade da realização das consultas de 
psiquiatria nas cidades do Fundão e Castelo Branco. 

No Fundão as consultas realizavam-se uma vez por semana nas instalações cedidas 
pelo Hospital do Fundão. Na cidade de Castelo Branco foi criado o Dispensário de 
Higiene Mental, sito na rua Ruivo Godinho n° 23, como uma extensão do Instituto de 
Assistência Psiquiátrica de Coimbra, hoje extinto. As consultas realizavam-se neste local 
duas vezes por semana, deslocando-se o médico e o enfermeiro da Covilhã até esta 
cidade. Com o primeiro médico residente o Dispensário de Higiene Mental foi transferido 
para o ex-Albergue da Mendicidade (que havia transitado do Ministério da Administração 
Interna, sob comando da Polícia, para o Ministério da Saúde). 

O albergue da mendicidade acolhia mendigos e marginais que a Polícia de Segurança 
Pública recolhia na cidade. Estes indivíduos, a troco de trabalho na quinta, recebiam a 
alimentação. 

Entretanto, pela falta de condições inerentes ao pessoal e instalações, alguns doentes 
continuavam a ser internados no Centro de Saúde Mental da Covilhã ou no Hospital 
Sobral Cid em Coimbra. 

A designação e o estatuto do Dispensário de Higiene Mental de Castelo Branco 
manteve-se até 27 de Novembro de 1980, data em que foi publicado, no Diário da 
República, o Decreto-Lei n° 1015 que criou o Centro de Saúde Mental de Castelo 
Branco. Tinha este Centro como principal função a assistência, e a promoção da saúde 
mental nos concelhos de Idanha-a-Nova, Castelo Branco, Vila Velha de Ródão, Oleiros, 
Sertã e Vila de Rei. Em 1981 as consultas de Psiquiatria, que até aí se realizavam na 

Quinta da Carapalha, foram transferidas para uma área contígua ao Hospital Distrital de 
Castelo Branco. Nesse mesmo ano foram institucionalizadas as visitas domiciliárias, a 
doentes mentais, que haviam sido iniciadas, experimentalmente, dois anos antes. 

Nos primeiros anos da década de 80 houve um esforço da direcção do Centro no 
sentido da angariação de novos técnicos, com formações diversificadas, para uma mais 
adequada prestação de serviços. 

Em 1986 deu-se a transferência do lugar do internamento dos doentes da Quinta da 
Carapalha para as novas instalações, construídas de raiz para o efeito, vulgarmente 
designadas por Hospital da Mina. 

Assim, o Centro de Saúde Mental passou a estar distribuído pelas instalações Hospital 
Distrital de Castelo Branco (consulta externa e serviço administrativo) e pelo Hospital da 
Mina (serviço de internamento). 

Durante o ano de 1991 realizou-se uma experiência que consistiu na descentralização 
das consultas de saúde mental pelos Centros de Saúde de Idanha-a-Nova, Proença-a-
Nova e Vila Velha de Ródão. 

Em 2 de Julho de 1992 foi publicado o Decreto-Lei n° 127/92 que extingue, após 30 
dias, os Centros de Saúde Mental distribuídos pelo país integrando-os nos hospitais 
distritais das respectivas áreas. 

A Portaria n° 750, de 1 de Agosto de 1992, faz integrar o Centro de Saúde Mental de 
Castelo Branco no Hospital Distrital desta cidade com a designação de Departamento de 
Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital Distrital de Castelo Branco. Exceptuando 
funções administrativas não houve alterações profundas. No mês de Outubro de 1993 
as instalações do Hospital da Mina foram abandonadas e os serviços psiquiátricos 
concentrados no Hospital Distrital. 

Os concelhos que nos propomos estudar integram, actualmente, a área de intervenção 
do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital Amato Lusitano, de Castelo 
Branco, antes designado de Hospital Distrital. 

1.4. Psiquiatra e cultura 

O mais antigo documento conhecido, relacionando cultura e doença mental, é um 
pequeno escrito da colecção hipocrática denominado “Ares, Águas e Lugares”. Neste 
documento é feita a descrição da doença dos Citas, actualmente uma área do sudoeste 
da Rússia. Os homens com esta doença começavam a falar com a voz feminina, 
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perdiam a potência sexual e adoptavam o estilo de vida das mulheres. O autor do 
documento explica este tipo de comportamento pelo clima (húmido e nebuloso), pela 
alimentação e pelo tipo de vida geral dos Citas (nómada). 

Ao longo dos últimos séculos foram recolhidos muitos outros elementos em documentos 
de médicos, viajantes, historiadores, geógrafos e outros personagens. 

Na Nosologie (1770-1771) de Boissier de Sauvage surge, entre outras doenças 
exóticas, a descrição do Amok na Malásia que é caracterizado por um estado de 
agitação, violência e ataques homicidas que terminam num esgotamento físico e 
amnésia. 

Em 1880, Heinrich Obersteiner faz publicar um conjunto de descrições, resumidas, 
acerca dos distúrbios mentais dos turcos, dos persas, dos egípcios, dos esquimós, de 
algumas tribos índias brasileiras e da Guiana Britânica e de outros povos. 

Nos finais do século passado abundavam os documentos para se iniciar um trabalho de 
psiquiatria comparada. Mas os factos descritos e observados eram tidos como bizarrias 
e meras curiosidades etnográficas passando assim à margem da psiquiatria científica da 
época. 

A Kraepelin é atribuído o mérito de ser o fundador da psiquiatria comparada. Deslocou-
se a Singapura e a Java para estudar fenómenos psicopatológicos in loco. 

Após a primeira Guerra Mundial a escola do alemão Richard Thurnwald inaugura 
estudos sistematizados entre raças e culturas de níveis diferentes. 

A escola da antropologia cultural americana, influenciada pela corrente psicanalítica, 
passou a estudar a correlação entre a técnica de cuidados e educação dada às 
crianças, por um lado, e, por outro, a personalidade base dos membros do grupo social 
em causa. 

Em 1956, Eric Wittkover funda um grupo de psiquiatria transcultural na Universidade 
McGill, em Montréal, tendo como porta-voz o periódico Transcultural Research 
Newsletter. 

Não foi unânime a atitude de aceitação relativamente à psiquiatria transcultural. Na 
Rússia, por exemplo, o professor Rappoport argumentou que a psiquiatria transcultural 
seria válida para os países capitalistas mas não para os comunistas. Um professor 
argelino defendia, por sua vez, que esta área da psiquiatria era um instrumento de 
opressão colonial. 

Na primeira metade do século XX, a psiquiatria esteve relativamente dominada pela 
perspectiva psicológica do adoecer, principalmente pela psicanálise. Nas décadas de 60 
e 70 dominaram as correntes da psiquiatria comunitária e, mais recentemente, as 
atenções foram centradas na importância dos factores biológicos. 

Sabe-se hoje que a conduta individual é determinada pela biologia individual, pela 
interacção do indivíduo com o meio e pelas experiências vividas. A cultura é então o 
caldo onde operam estas forças (biológica, sociológica e psicológica) e isto afectará a 
perspectiva de encarar a doença mental, sua etiologia e tratamento. Torna-se por isso 
imprescindível ter em conta a variável sociocultural na avaliação dos doentes e das 
doenças psiquiátricas.  

Mas, o que é a cultura? Não é fácil defini-la. Cada investigador trabalha com o seu 
conceito. Em sentido geral, poderíamos entendê-la como tudo o que o homem 
acrescenta à natureza, mas uma concepção tão abrangente torna-se inoperante. 
Especificaremos melhor com três concepções relativamente semelhantes entre si. Para 
Margaret Mead a cultura é o conjunto de formas adquiridas de comportamento que 
determinado grupo social, unido por uma tradição comum, pode transmitir aos seus 
filhos. Para R. Linton será a conduta aprendida. Para Marsella e Kameoka (1989: 233) 
as culturas são: 

“condutas aprendidas e compartidas, transmitidas de geração em geração com o fim de 
conseguir a adaptação, o crescimento e o ajustamento do indivíduo. Possui tantos 
referentes externos como internos. Os externos incluem objectos, papéis e instituições. 
Os internos incluem atitudes, valores, crenças expectativas, epistemologias e 
consciência”. 

A antropologia é a ciência que por excelência estuda a cultura, o homem como ser 
cultural e fazedor de cultura. 

A antropologia ligada à área da saúde, ou da medicina, é uma subdisciplina da 
antropologia social que se consolidou na década de setenta com investigadores anglo-
saxónicos. Mas, desde meados do século que a psiquiatria se tem interessado, de um 
modo sistemático, pela aplicação de técnicas e métodos da investigação antropológica, 
de modo a encontrar respostas para a universalidade dos transtornos mentais. 

Numa rápida perspectiva histórica, segundo Fonseca (1982:228), as primeiras 
referências antropológicas, ao nível da psicopatologia, remontam à publicação em 1913 
da obra Totem e Tabú de S. Freud. 
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Com o passar dos anos surgiram outros trabalhos de antropólogos e psiquiatras como 
os de Margaret Mead (Coming of Age in Samoa, 1928), Ruth Benedict (Patterns of 
Culture, 1934) A. Kardiner (The Psychological Frontiers of Society, 1945) e E. Wittkover 
(Recent Developments in Psychosomatic Medicine, 1966). 

Nas páginas que se seguem apresentamos uma resenha, muito breve, das principais 
correntes psiquiátricas que valorizam a contribuição das ciências socioculturais para a 
compreensão da doença mental. 

Iniciamos com a antropologia da medicina, também designada por antropologia da 
saúde, que estuda a versão dos actores acerca da doença (nesta perspectiva a doença 
não é apenas uma disfunção orgânica mas também uma experiência vivida), da saúde, 
dos processos da procura da saúde, da concepção do corpo e da concepção do 
terapeuta. Analisa também a especificidade cultural das doenças, os factores 
socioculturais locais que implicam formas concretas de construir os sintomas, de 
determinar o que é, ou não é, patológico e de viver a doença como uma experiência 
(Canseco & Hernáez, 1992). É uma tendência muito difundida e com escola em 
Espanha. 

A antropologia médica para Kaplan & Sadock (1989:253) é uma disciplina que: 

“trata sobre el estudio transcultural de los sistemas médicos y sobre la influência de los 
factores bioecológicos y socioculturales sobre la salud y enfermedad. Algumas áreas de 
interés común a psiquiatras y antropólogos médicos son la dinâmica de la conducta de 
búsqueda de salud, los modelos de enfermedad mental, los sistemas de curación, los 
sindromes definidos culturalmente, las pautas de ingesta alcohólica, la 
desinstitucionalización y los estados mentales especiales, como los estados de transe y 
posesión por espíritus “. 

Helman (1994) incluiu a psiquiatria transcultural como uma das principais áreas da 
antropologia médica. 

A psiquiatria social surge como um ramo particular da psiquiatria. Foi fundada por Henry 
Baruk em La Psychiatrie Social (1955). Segundo Fonseca (1985:3) existem hoje três 
matérias com contributos significativos para a psiquiatria social. “São elas a «etologia», 
a «psiquiatria transcultural» e a «epidemologia» “. Este autor propõe que esta área da 
psiquiatria estude a contribuição dos factores sócio-culturais como causas ou 
atenuantes da doença e da descompensação psíquica (Fonseca, 1982). 

A sociologia das doenças mentais estuda as “correlações estatísticas existentes certos 
factos sociológicos e certas manifestações patológicas” (Laplantine, 1978:16). É uma 
corrente psiquiátrica fundada por R. Bastide. 

A psiquiatria comparada é um termo introduzido por Kraeplin, em 1904, para designar 
um estudo clínico de doenças mentais, num país de cultura não ocidental, usando as 
classificações e o corpo de conhecimentos de um país de cultura ocidental. 

Ainda neste âmbito Fonseca (1985) entende por psiquiatria comparada o “estudo da 
influência que uma determinada cultura se mostra susceptível de exercer sobre a saúde 
mental de um grupo social”. Dá-lhe o estatuto de uma subespecialidade da psiquiatria 
para o que contribuem, em primeiro lugar, os aportes da sociologia e, secundariamente, 
as contribuições da antropologia, da etologia e da etnologia. 

A psiquiatria comparada, como salienta Ellenberger (1981a), permite evidenciar uma 
sintomatologia psiquiátrica mais rica e variada permitindo um maior conhecimento da 
doença mental. 

A etnopsiquiatria (Devereux, 1973), ou etnopsiquiatria psicanalítica como Laplantine a 
prefere designar (Laplantine, 1978), é uma disciplina criada por Georges Devereux, 
etnólogo das culturas Sedang-Moi (Indochina) e Mohave (América do Norte) e 
psicanalista clínico. 

Para Devereux a etnopsiquiatria é uma ciência pluridisciplinar e não interdisciplinar, “que 
pretende abordar a relação de complementaridade entre o indivíduo, a sociedade e a 
cultura” (Devereux, 1981). 

No dizer de Laplantine (1978:15) a etnopsiquiatria: 

“é uma pesquisa decididamente pluridisciplinar. Esforça-se por compreender um 
conjunto de conceitos fundamentais que são os da psiquiatria (o normal e o patológico) 
e os da etnologia (as categorias universais da cultura) a fim de elaborar a partir daí uma 
antropologia psiquiátrica e uma prática terapêutica nela fundada”. 

Este autor usa a psicanálise por ser “a técnica mais eficaz de que dispomos actualmente 
para captar as estruturas geradoras de sentido que actuam em todo e qualquer 
comportamento cultural” (Laplantine, 1978:16). 

Para Ellenberger (1981) a etno-psychiatria é quase sempre empregue como sinónimo de 
psiquiatria transcultural. Outros autores reservam o termo para os conhecimentos 
relativos às doenças mentais e práticas psiquiátricas nas diversas populações do globo. 
Na cultura ocidental, até há décadas atrás, a normalidade era caracterizada pela 
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adaptação do indivíduo ao meio sociocultural, sendo, mais recentemente, caracterizada 
pela adaptabilidade, que pode ser entendida como a capacidade do indivíduo se ajustar 
às alterações bruscas do ambiente (Laplantine, 1978). 

A alteração conceptual corresponde à passagem de uma sociedade industrial para uma 
sociedade tecnológica que exige uma permanente e rápida mutação. O louco e a 
loucura, no dizer de Laplantine, são gerados por um sistema cultural que os rejeita mas, 
ainda assim, fazem parte dele e desempenham um papel no seu interior. A loucura 
surge então como uma construção colectiva. Cada sociedade atribui ao louco um 
estatuto próprio que permite ao grupo sobreviver sem grandes riscos. 

Nesta corrente a cultura é a causa da loucura. O louco é o indivíduo a que a cultura não 
armou, adequadamente, com as defesas psicológicas suficientes ou apropriadas para a 
vida de relação (incapacidade de lidar com as frustrações e pulsões agressivas), ou é o 
indivíduo que por razões inatas ou adquiridas, durante a primeira infância, não se 
conforma com as normas do grupo não tendo por isso também acesso às “defesas 
étnicas”, que são dadas pela cultura do próprio grupo. Isto pressupõe que a cultura 
pressiona, condiciona, violenta, modela, ensina a renunciar mas, simultaneamente, cria 
no indivíduo e no grupo as defesas necessárias (recalcamentos, válvulas de escape, 
rituais de revolta teatralizada, elementos amortecedores da realidade) para reparar o 
traumatismo. 

A doença mental deve então ser entendida como um “processo de desculturação da 
cultura” e não somente um desajustamento social do indivíduo com o seu meio. 
Pretende-se dizer, com isto, que é o facto de um indivíduo apresentar incapacidade para 
viver em sociedade que o conduz à doença. Por sua vez, se as consequências da 
doença forem levadas ao extremo (psicose) o indivíduo atinge uma incapacidade de 
aprender e de comunicar com os outros afastando-se não apenas das normas da sua 
cultura, mas da cultura enquanto fenómeno universal que caracteriza o ser humano. 

A sociedade condiciona a loucura ou, a cultura pré-condiciona a doença mental. 

Isto é, não se é louco como se quer mas como a sociedade o previu. O grupo social 
convencionou as normas que definem o normal (comum à maioria do grupo) e o 
marginal. Logo, o padrão anormal não deixa de ser tão convencional como o primeiro, 
porque é autorizado, orientado e controlado pela cultura do grupo. Este modo de agir 
preserva a ordem do grupo de perturbações, não controladas. 

Continuando a seguir Laplantine é ocasião de apresentar a distinção entre loucura e 
desviância. “A desadaptação social em relação a uma dada cultura é um fenómeno do 

campo de etnologia” (Laplantine, 1978:83) que corresponde à desviância. Por sua vez a 
loucura é “sempre e em toda a parte um fenómeno patológico que pede uma 
intervenção (não exclusiva mas essencialmente) psiquiátrica” (Laplantine, 1978:83). 

A psiquiatria transcultural surge como um dos mais importantes ramos da antropologia 
médica e “consiste no estudo e na comparação da doença mental nas diferentes 
culturas” (Helman, 1994:216). É desenvolvida por dois tipos de investigadores: 
psiquiatras e antropólogos sociais. Estes têm como preocupação comum o estudo dos 
fenómenos ligados ao diagnóstico e ao tratamento das doenças do foro psiquiátrico, 
quando doente e psiquiatra possuem suportes sócio-culturais diferentes. Dão também 
importância ao estudo das consequências da emigração, urbanização e mudanças 
sociais na saúde mental do indivíduo. 

Neste contexto torna-se importante ter em atenção a relação cultura-doença mental que, 
segundo Helman (1994:217), pode ser resumida nos quatro pontos que se seguem: 

“1 - Define «normalidade» e «anormalidade» numa determinada sociedade; 2 - pode 
tomar parte da etiologia de determinadas doenças; 3 - influencia a apresentação clínica 
e a distribuição da doença mental; 4 - determina meios pelos quais a doença é 
reconhecida, rotulada, explicada e tratada pelos membros da sociedade.” 

A psiquiatria transcultural “s'aplique surtout aux recherches qui visent à mettre en 
evidence le rôle des facteurs ethniques et culturels dans l'étiologie et Ia symptomatologie 
des maladies mentales” (Ellenberger, 1981a:625). Este autor faz incluir na psiquiatria 
transcultural a psiquiatria comparada, a intercultural (cross-cultural), a etnopsiquiatria, as 
psiquiatrias paralelas, a psicopatologia transcultural e a psiquiatria transcultural teórica. 
E, como já observámos, o termo etnopsiquiatria surge como sinónimo de psiquiatria 
transcultural. 

Nesta perspectiva Kaplan & Sadock (1989) referem que a abordagem transcultural da 
doença mental se baseia na comparação dos fenómenos entre as várias culturas. 

Para Wittkover (citado em Fonseca, 1982:229) a psiquiatria transcultural “se dedica a 
estudiar al enfermo mental en sus relaciones con el ambiente cultural en que se 
desenvuelve”. Wittkover, tido como um dos autores com maior experiência no campo da 
psiquiatria transcultural, propõe quatro grandes objectivos para este ramo da psiquiatria. 
Assim, considera: 

“a apreciação das semelhanças e diferenças nas manifestações da doença mental em 
culturas distintas; a identificação dos factores culturais que predispõem para a doença 
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mental e dos que permitem evitá-la; a valorização do efeito de factores culturais 
idênticos na frequência e na natureza das doenças mentais; o estudo dos diversos 
tratamentos praticados ou preferidos por diferentes grupos culturais e a comparação das 
actividades e atitudes adoptadas com as doenças mentais em distintos grupos étnicos e 
sociais” (Fonseca, 1985:657). 

Fernandes Fonseca tem sido um dos psiquiatras que, em Portugal e Espanha, muito 
tem contribuído para a divulgação da psiquiatria transcultural. Em Psiquiatria 
Transcultural (Fonseca, 1982) o autor aborda no mesmo capítulo a psiquiatria social. 
Teoricamente segue os quatro grandes princípios propostos por Wittkower e acrescenta 
um da sua autoria, que é: 

“a influência que os factores de desenvolvimento e subsenvolvimento económico e 
sócio-político podem exercer sobre a natureza e a incidência de determinadas doenças 
mentais tanto em grupos culturais afins como em grupos culturais diferentes” (Fonseca, 
1985:657). 

Outros autores como Fuentenebro (1990) entendem que a psiquiatria transcultural ou 
antropológica, como também lhe chama, não difere, conceptualmente, das perspectivas 
que acabámos de tratar. 

Nos anos 90 surgiu uma nova corrente designada Nova Psiquiatria Transcultural (New 
Cross-Cultural Psychiatry) protagonizada por cientistas como Marsella (1988), Hopper 
(1991) e Cohen (1992) que trouxeram novas contribuições para o debate entre as 
posições mais organicistas e os defensores das teses culturais, argumentando que 
determinadas doenças são produzidas por contextos culturais específicos. 

Psiquiatria intercultural é o termo proposto por Mongeau (1980) para substituir 
psiquiatria transcultural, etnopsiquiatria e outros. Defende o autor que o termo psiquiatria 
intercultural lhe parece mais adequado para dar conta da relação psiquiatra - 
interlocutores em diferentes culturas. Argumenta que a designação psiquiatria 
transcultural é inadequada, está esgotada pela prática do quotidiano e que o seu uso 
pode até tornar-se inconveniente para a reflexão teórica. 

No entanto, para Ellenberger (1981a:625) a psiquiatria intercultural faz parte da 
psiquiatria transcultural e o termo é usado para designar “des études comparatives de 
deux ou plusiers échantillons de malades mentaux appartenant à des ethnies dfférentes 
mais étudiés dans des conditions aussi semblables que possible.” 

Por outro lado, na literatura portuguesa da especialidade é com alguma frequência que 
nos deparamos com o termo medicina popular. 

A Organização Mundial de Saúde definiu medicina popular: 

“como o conjunto de todos os conhecimentos e práticas, explicadas ou não, para 
diagnosticar, prevenir ou eliminar um desequilíbrio através da experiência pessoal e 
observação transmitida de geração em geração” (WHO, 1983). 

Cristiana Bastos e Teresa Levy definem-na, de um modo muito breve, “como as práticas 
consideradas de raíz empírica” e contrapõem a este conceito o de medicinas 
alternativas que entendem como “aquelas que se baseiam em sistematizações eruditas 
de outros tipos de saber sobre o corpo e a saúde” (Bastos & Levy, 1987:222). Por sua 
vez, Fontes (1995:18) define medicina popular como “o conjunto de conhecimentos e 
crenças criadas pelo povo, quer dizer, pelos profanos não profissionais, e se opõe ao 
discurso erudito”. Esta medicina goza das características gerais da cultura popular 
como, por exemplo, a oralidade e uma maior “utilização dos meios imateriais 
relativamente aos materiais para reabilitar os indivíduos” (Cachadinha, 1993:372). 

Pudemos constatar, ao longo deste subcapítulo, a enorme variedade de designações 
disponíveis para especificar uma mesma realidade ou realidades muito semelhantes. 

1.5. O louco na literatura nacional e regional 

Neste subcapítulo abordaremos as práticas terapêuticas de medicina popular 
relacionadas com o louco e com a loucura em Portugal e na área de incidência deste 
trabalho, o sul da Beira Interior. 

1.5.1. Em Portugal 

A saúde mental não merece especial atenção nas largas dezenas de trabalhos que 
inventariam, a nível nacional, práticas terapêuticas de medicina popular. A esta área da 
medicina surgem referências no corpo geral do trabalho, raramente aparecem 
autonomizadas. A saúde mental, ao nível da medicina popular, tem sido subvalorizada 
em detrimento da medicina com uma vertente mais física. Esta situação pode justificar-
se pela dificuldade e complexidade que envolve a área da saúde mental e psiquiátrica A 
quase inexistência, no panorama bibliográfico português, de trabalhos nesta área 
temática, inventários e estudos globais, fez deste subcapítulo o mais difícil de 
concretizar. 
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Em Portugal, a área de psiquiatria e cultura tem sido fundamentalmente tratada a dois 
níveis; na relação médico-doente e no relacionamento estabelecido entre o doente 
mental e o sobrenatural, protagonizado pelas bruxas e mulheres e homens de virtude. 

Relativamente à relação médico-doente não podemos deixar de referir os dois 
importantes simpósios, subordinados a esta temática, realizados em Coimbra em 1980 e 
1981 pela Clínica Psiquiátrica dos Hospitais da Universidade. 

Os trabalhos referentes à relação médico-doente são, na quase generalidade dos casos, 
subscritos por médicos e chamam a atenção para a importância do contexto cultural do 
doente e, neste âmbito, valorizam a consulta médica. 

O conhecimento e o respeito pelos valores do indivíduo que tratam, a sintomatologia que 
é condicionada pelo quadro de valores e referências do doente, e a comunicação, que 
se pode tornar numa das principais causas do desencontro entre o terapeuta e o doente, 
tornam a cultura num vector essencial. Das comunicações apresentadas nos simpósios 
referidos, destacamos as de Pego (1980), Gamito (1980), Serra (1980) e Polónio (1982) 
que abordam as vertentes focadas. 

De 1980 aos nossos dias muitos outros artigos surgiram, focando a relação médico-
doente. Muitas vezes, melhor seria denominá-la terapeuta-doente porque esta relação 
transvasa a área médica, continuando a ser uma temática plena de actualidade. Dos 
trabalhos com a temática referida destacamos o de Almeida (1994), pela síntese que faz 
de um conjunto de ideias dispersas na literatura especializada. Nele, o autor privilegia: a 
importância de olhar o homem numa perspectiva global que a medicina, só por si, não 
pode dar; da utilidade de registar os “pedaços culturais” que o doente traz até nós para 
mais facilmente reconstruirmos a lógica do seu pensamento e a representação da saúde 
e da doença; a arte e a técnica que envolve a relação-médico doente; o desempenho do 
papel que o médico julga ser o seu e “que também o doente espera dele: o homem 
seguro e poderoso, capaz de proteger; senhor de grande autoridade”; o papel 
desempenhado pelo doente e que o doente julga ser o dele “dependente, submisso. O 
doente vai tomar uma postura que corresponde às suas crenças e representações 
mentais da doença e da cura”; o papel da doença no relacionamento com os outros e 
consigo próprio. “A relação médico-doente é fazer, mas também o corolário de um fazer 
saber”, escreve a terminar. A correlação do doente mental com o sobrenatural tem sido 
essencialmente tratada por investigadores ligados à área da medicina (médicos, 
psicólogos e outros técnicos) e às áreas das ciências sociais e humanas (sociólogos e 
antropólogos). 

Os primeiros questionam: “como é que as técnicas utilizadas pelas bruxas ou «mulheres 
de virtude» podem em certos casos produzir efectivamente resultados positivos?” 
(Barreto & Ribeiro, 1982:402). Outros, tentam conhecer a razão da ida à bruxa em 
detrimento dos serviços de saúde. Num inquérito realizado a 30 doentes da Clínica 
Psiquiátrica de Celas as autoras concluíram que 22 deles (70%) “já previamente tinham 
consultado bruxas”. No final do referido trabalho alertam para os prováveis atentados 
que estas mulheres e homens, desenvolvem diariamente, “contra a dignidade dos 
doentes em geral e do doente mental em particular”. Um outro trabalho, desenvolvido na 
freguesia de Olivais (Lisboa) confirma a elevada percentagem de ida às bruxas por parte 
de doentes psiquiátricos crónicos (Teiga & Amaro, 1988:29, 103-105). 

Num outro trabalho, realizado numa aldeia de Trás-os-Montes, a médica Berta Nunes 
(1987) regista relatos de indivíduos que melhoraram, e outros que mantiveram, o seu 
estado de saúde após a consulta de uma bruxa ou mulher de virtude e perante estes 
factos tem uma atitude bem digna de resto. Assim: 

“ao contrário da atitude arrogante de muitos profissionais de saúde, eu penso que o 
doente tem o direito a optar, desde que devidamente informado, pela solução que 
entender para resolver os seus problemas de saúde. A tolerância deve ser uma das 
qualidades principais do médico. Só respeitando o doente e as suas escolhas 
poderemos ter o respeito deste e sua confiança” (Nunes, 1987:241). 

Mário Lima (1982) trabalhou apenas a área da supersticiosidade como causa da doença 
mental. Na sua prática clínica encontrou material para a dividir em maldição, bendição, 
possessão, mau-olhado, encantamento e presságio. 

Na revista Hospitalidade, Nogueira (1975, 1977 e 1978) publicou um conjunto de artigos 
onde aborda a relação dos povos africanos que conheceu com a doença em geral e com 
a doença mental em particular. Nestes artigos dá especial importância aos terapeutas 
locais e à origem das doenças. Relembra o autor que a medicina popular tem sido, e 
nalgumas situações continua a sê-lo, um dos únicos recursos destas comunidades para 
a saúde. Propõe por isso que os técnicos de saúde conheçam os padrões culturais da 
comunidade onde trabalham nunca hostilizando a única arma destas populações contra 
a doença, durante milénios. 

Os antropólogos e os sociólogos quando estabelecem a correlação 
cultura/saúde/doença fazem-no numa perspectiva mais cultural/social onde a vertente 
processo saúde - doença não está devidamente explorada, porque também não é esse 
o objectivo. Entre os muitos excelentes trabalhos que poderíamos destacar neste rol 
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referimos os de João Pina Cabral (1989 e 1989a), o de Clara Afonso de Carvalho 
(1989), os de Jorge Crespo (1989 e 1990), o de Elvira da Conceição Fernandes (1990) e 
o de António Maria Romeiro de Carvalho (1994). O doente e a doença mental quase não 
têm lugar nestes trabalhos mas sim os terapeutas que identificámos (bruxas e padres). 

As gentes do Minho, segundo a investigadora Elvira Lobo (1993), divide as doenças em 
“doenças de médico” e “doenças não de médico”. Cada um destes grupos corresponde, 
respectivamente, ao modelo científico ou ao modelo religioso. O primeiro modelo explica 
a doença como uma disfunção física ou psíquica e o médico (psiquiatra) e o psicólogo 
são os terapeutas. No segundo modelo, a doença é atribuída a “uma entidade 
desconhecida que se apoderou do indivíduo” e é solucionada com a intervenção de 
curandeiros, de padres, de santos ou de espíritas. Neste artigo a autora privilegia as 
doenças conotadas com o sagrado e as respectivas curas. Para isso aborda a eficácia e 
as funções simbólica, religiosa e terapêutica do ritual (transe e possessão) e a 
actualidade dos mesmos, independentemente das autorizações ou perseguições. 

Manuela Cachadinha no seu trabalho A Medicina Popular no Noroeste de Portugal 
(1993) estuda, na área das doenças que não são de médico, os terapeutas (endireitas, 
ervanários, especialistas de queimaduras, bruxas, espíritas e médiuns, exorcistas e 
parapsicólogos) e sabemos que muitos deles lidam, frequentemente, com a doença 
mental. 

Não poderemos terminar esta tentativa fruste de contextualização sem fazer referência à 
obra do padre António Fontes e de João Sanches (1995) Medicina Popular. Barrosã - 
Ensaio de Antropologia Médica. Este trabalho é, parcialmente, fruto dos Congressos de 
Medicina Popular de Vilar de Perdizes. Parece ser o primeiro trabalho português, com 
divulgação massiva, na área da antropologia médica. 

Interessam-nos para o presente estudo os capítulos “Os Males Psicológicos e a sua 
Cura” (capítulo IV), “O Social” (capítulo V) e “O Sobrenatural” (capítulo VI). 

No capítulo IV, “Os Males Psicológicos e a sua Cura”, destacam-se: o álcool como a 
principal substância utilizada para alterar o estado de consciência, no Barroso; uma 
listagem de substâncias autóctones utilizadas como estimulantes do sistema nervoso 
central, como calmantes, analgésicos, tóxicos e estupefacientes; nos meios de 
tratamento locais da neurose histérica (bofetadas do padre Teles e o ritual de São 
Bernardino, concelho de Chaves; os doentes [sobretudo mulheres] eram levados em 
carros de bois e acompanhados de grande comitiva); o insucesso do tratamento, por 

parte de uma bruxa, de um caso complicado de patologia psiquiátrica e o uso do espírito 
de solidariedade aldeã no tratamento dos sintomas depressivos. 

De entre o material registado no capítulo V, “O Social”, destacamos: “os maluquinhos a 
que se «dá o caminho todo» “ que, segundo os autores, nem sempre são mais doentes 
que os seus vizinhos mas, frequentemente, mais negligentes na defesa dos seus 
interesses. Nestas situações a comunidade torna-se responsável pela sua sobrevivência 
ajudando-os com trabalho gratuito, alimentos e esmolas; as doenças em que se procura, 
prioritariamente, um curandeiro (ossos partidos, reumatismo e males do ventre); as 
doenças em que dão prioridade à intervenção médica (doenças infecciosas, epidemias e 
acidentes muito graves); as doenças do padre ou da vidente (possessões, relações 
familiares difíceis e inveja alheia) e por fim as doenças de Deus, quando o homem já 
mais nada pode fazer (cancro, sida, «variação da cabeça», acidente muito grave). 

No capítulo VI, “O Sobrenatural”, os autores voltam a referir-se ao exorcismo de uma 
jovem «desacordada» e aos rituais de S. Bernardino mencionando que: 

“S. Bernardino é de tal modo poderoso que obriga o diabo a deixar o possesso, e faz 
falar os espíritos que se metem no corpo, sobretudo aqueles que foram para o outro 
mundo e neste praticaram crimes, deixaram dívidas ou praticaram actos imorais (...) os 
possessos rebolam no chão, dão gritos horríveis, chegando a agredir os que os 
acompanham”. 

Se até aqui se fizeram referências a um contexto mais alargado passaremos, 
seguidamente, a privilegiar as realidades regionais e locais, mais condizentes com o 
trabalho que desenvolvemos. 

1.5.2. No sul da Beira Interior 

Nos últimos anos, os técnicos do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do 
Hospital Amato Lusitano de Castelo Branco (herdeiro do extinto Centro de Saúde Mental 
de Castelo Branco) elaboraram trabalhos que apresentaram em reuniões científicas ou 
publicaram em revistas especializadas (Osório, 1986 a 1993; Centro de Saúde Mental..., 
1988; Navarro, 1989; Monteiro, 1994; Henriques, 1997 e outros). 

Alguns destes trabalhos caracterizam, de um modo geral, o serviço de saúde em causa 
e expõem os seus objectivos, as suas carências, o seu modelo de funcionamento e os 
seus planos. Outros, expõem questões concretas como o alcoolismo ou a intervenção 
na comunidade. São trabalhos que apresentam quase sempre dados estatísticos e 
acabam por ser escritos secundários para a perspectiva antropológica que tentaremos 
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imprimir a este trabalho. Destaca-se, da globalidade destes trabalhos, o de Osório & 
Henriques (1992) pela tentativa de abordagem cultural que fazem da doença mental. 

Deste último trabalho sobressai a versão dos “actores” acerca dos seus processos de 
saúde e doença, o papel da mulher e do homem como terapeutas e a importância do 
ritual mágico-religioso no processo de cura. No final, os autores expõem, 
resumidamente, quatro exemplos de patologias que podem ser reinterpretadas pela 
psiquiatria convencional (mijar na cama, ogado, cobranto e mau olhado). 

Desde 1989 realiza-se, anualmente, na cidade de Castelo Branco um importante evento 
denominado Jornadas sobre Medicina na Beira Interior da Pré-história ao Século XX. 
Esta reunião, de carácter interdisciplinar, tem enriquecido a medicina regional com 
contributos da arqueologia, da história das ideias, da antropologia, da sociologia, da 
geografia, da botânica, da anatomia, da fisiologia, da literatura, da linguística, da história 
política e institucional, da demografia e da história económica e social. As comunicações 
têm sido publicadas na revista Medicina na Beira Interior, da Pré-história ao Século XX - 
Cadernos de Cultura. 

A generalidade dos artigos publicados nestes Cadernos têm relações com a medicina, 
mas são raros os trabalhos com referências directas ao modo como as populações 
actuais lidam com a doença mental. As referências registadas são de poucas linhas e 
apenas uma (Fernandes, 1990:38), menciona o «estrepasso» na criança, é relativa à 
área geográfica em estudo. 

Em 1949 Fernando Namora, em Retalhos da Vida de um Médico, descreve um caso 
pitoresco passado com “o Sr. Potrinhas, célebre «barbeiro de Alcafozes», especialista 
em sangrias”. Escreve o escritor e médico: 

“... aparecera por ali uma rapariga aloucada. Médicos, manicómios - patranhas. Ela 
voltava sempre à terra para repetir os desvarios. O Sr Potrinhas fez então um raciocínio 
que repetiu em todos os casos: se a moça tinha macaquinhos no cérebro, era abrir-lhes 
uma saída, esvaziá-los através das veias. E fez a sangria. Abundante, com larguezas. A 
rapariga, abalada, sem forças para correr pelos caminhos, sossegou. O homem 
conseguira uma vitória negada aos médicos!” (Namora, 1983:173). 

Entre 1960 e 1961, o Dr. A. Proença publicou na revista O Médico, posteriormente 
reunidas em separata única, pequenas crónicas onde é evidenciada a intervenção de 
curandeiros locais, figurando, numa delas, uma intervenção psiquiátrica. Escreve o 
autor: 

“O Felisberto Mocho... que tinha sido aspergido pelo Senhor Vigário, depois dos 
exorcismos, possesso do espírito de Santanás, partia tudo e batia em tudo, sossegou, 
quando... o barbeiro de cedilha, auxiliado por dois latagões da terra, lhe bateram tanto, 
tanto, que lhe racharam a cabeça... estando três meses tão sossegado, que ainda 
admira, como não morreu!” (Proença, 1963: 25). 

Encontramos também um trabalho de Romeiro de Carvalho (1994) que não está 
directamente relacionado com a saúde mental mas que consideramos imprescindível 
para a sua melhor compreensão. O autor constrói uma proposta que permite uma mais 
adequada compreensão da “bruxa” e da “mulher de virtude” no universo rural. Aborda a 
importância da mulher no processo de cura, o papel social da “bruxa” como vazadoiro 
das frustrações colectivas, a diferença entre a “bruxa” e a “mulher de virtude” e a não 
contradição, no pensamento aldeão, entre a procura do médico e a procura da “mulher 
de virtude” ou da “bruxa”. 

Em 1990 elaborámos, em colaboração, uma contribuição para o conhecimento da 
medicina popular no sul da Beira (Henriques et all., 1990). Este trabalho é uma mera 
inventariação de patologias abrange os concelhos de Vila Velha de Ródão e Proença-a-
Nova, com as respectivas propostas terapêuticas. Ao nível da doença mental 
recolheram-se e divulgam-se propostas de tratamento para os nervos, ogado e gaguez. 
É também realçado o papel da mulher como terapeuta, como visitadora de doentes, 
como administradora e angariadora dos elementos constituintes da farmácia caseira. 
Neste trabalho, dá-se também conta da existência de dois níveis de conhecimento, 
hierarquicamente diferentes. Um é relativamente generalizado, não havendo restrições à 
sua divulgação. O outro tem cariz iniciático e é de carácter ritual. 

Na perseguição da temática encontramos uma colectânea de crónicas publicadas, ao 
longo dos últimos anos, no jornal Reconquista. Neste trabalho surge um texto com o 
título “Mais uma figura típica do meu concelho” (Frade, 1995: 259). Nele, o autor regista, 
sumariamente, as relações existentes entre uma comunidade (Rosmaninhal) e um 
indivíduo apelidado de Chico Bacorinho. Desta relação ambos retiram dividendos, a 
comunidade, porque “ …nunca constou que o Chico agredisse ou roubasse. Fazia 
barulho, arrastava a espada imaginária, mas não passava disto. Era inofensivo, como 
aliás todos os pobres de pedir que por lá conheci.”, e o Chico, porque segundo as suas 
palavras, “«... Sou tonto, sou tonto, mas eu governo-me sem trabalhar. E vossemecês, 
p'ra se governarem, fartam-se de penar… » E riu, e riu, e abalou arrastando a espada.” 

Jaime Lopes Dias na melhor e mais completa obra de etnografia sobre a Beira Baixa, 
Etnografia da Beira, quase se esquecia do louco. Nas muitas dezenas de práticas 
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registadas acerca da origem, manifestação e cura das doenças surgem apenas duas 
curtas referências directas à saúde/doença mental, e ambas recolhidas fora da área de 
intervenção deste trabalho. 

Nessas referências há uma terapia para a cura (Dias, 1955:230), que consiste em 
colocar sobre a cabeça do louco um cachorro aberto ao meio de modo a que o sangue 
escorra pelo rosto do doente, e um cuidado preventivo (Dias, 1953:316) que recomenda 
a não ingestão de vinho com uma luz acesa na mão, “porque quem tal fizer perde o 
juízo”. 

Após a pesquisa, nas monografias regionais, pudemos concluir que o fenómeno doença 
mental raramente tem cabimento nas suas páginas. As excepções dizem sempre 
respeito a temas relacionados com a medicina física (catarral, dores ou outros 
sintomas). O louco, ou outra qualquer minoria, não aparece referenciado. 

2. Louco e a loucura no sul da Beira interior 

Este capítulo divide-se em duas áreas distintas que são: apresentação e discussão dos 
resultados da investigação e conclusão. 

2.1. Apresentação e discussão dos resultados da investigação 

Esa parte do trabalho subdivide-se em: etiologia das doenças psiquiátricas; sinais 
manifestos; terapeutas e terapêuticas; interacção dialéctica comunidade/louco; ideia de 
louco. 

2.1.1. Etiologia das doenças psiquiátricas 

Do material manuseado para elaborar este trabalho, para a explicação popular da 
etiologia da doença psiquiátrica, tivemos oportunidade de identificar factores de variada 
natureza. Uns mais centrados no meio físico, outros no grupo social, outros no indivíduo, 
outros com essência mágica ou mística e outros ainda de cariz sobrenatural. 
Verificámos que uns e outros se entrecruzam ao ponto de nem sempre ser fácil 
identificar a causa principal embora, na acepção popular, possam surgir relativamente 
compartimentados ou mesclados. 

Quanto à doença psíquica tivemos sempre em conta a causa apontada popularmente, 
como já escrevemos, ainda que do ponto de vista da ciência médica moderna se possa 
ter concluído ser outra a origem ou o factor desencadeante do distúrbio. 

A origem ou o factor que desencadeou a doença, na perspectiva popular, é 
frequentemente identificada e expressa pelo doente, mas raramente surge registada na 
ficha clínica. É comum também a indistinção, por parte da população, entre factores 
causais e factores desencadeantes. 

Consoante a fonte, entrevistas ou fichas clínicas, foi diferente a etiologia atribuída à 
loucura, pela população rural. 

Verificámos ser comum a causa e o tempo da doença surgirem confundidos, na versão 
popular. “Desde a morte da mãe que ficou muito apaixonado”, “apanhei esta coisa no 
parto do meu menino que morreu”. Expressões deste tipo revelam, em simultâneo, o 
factor que terá desencadeado a doença e o momento da sua origem. 

Tentámos inventariar, de forma o mais completa possível, as causas das doenças 
mentais identificadas sem lhes atribuirmos valor estatístico. 

Durante o trabalho de campo observámos que as causas das doenças psiquiátricas 
podem não ser comuns para o indivíduo ou família, que as atribui a um momento muito 
difícil da sua existência, ou para a comunidade. A comunidade tem maior tendência para 
atribuir estas disfunções a uma intervenção mágica ou, mais recentemente, ao consumo 
de substâncias tóxicas. Chegámos a recensear quatro causas diferentes para a mesma 
situação de doença mental. É o caso, por exemplo, da esquizofrenia e das psicoses em 
geral a que se atribuem as seguintes causas: andar menstruada e lavar ou molhar 
determinadas partes do corpo; consumo de droga; mistela e espíritos. Estas doenças 
são também as de maiores implicações sociais. 

São relativamente diversas as etiologias inventariadas nas diferentes fontes. A maior 
diversidade de causas foi encontrada nas entrevistas, enquanto nas fichas médicas 
surgem, principalmente, as de cariz reactivo. Os jornais e as monografias regionais 
pouco contribuíram para este objectivo. A presença de vários casos graves de 
psicopatologia, em pequenas comunidades, é hoje atribuída pela ciência, na maioria dos 
casos, à consanguinidade dos indivíduos. 

A consanguinidade foi possível pelo forte isolamento a que as comunidades estiveram 
sujeitas durante séculos e à política de casamentos que restringia a escolha dos pares. 
Esta realidade foi-nos referida durante a realização das entrevistas e ficámos 
estupefactos com a quantidade de doentes do foro psiquiátrico, mencionados pelos 
informantes, unidos por consanguinidade. Não incluímos o mal de inveja ou o mau 
olhado como uma doença ou como causa da doença do foro psiquiátrico, porque nunca 
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foram indicados como tal. Estes problemas apenas produzem sintomas variados mas 
sempre mais ou menos passageiros. 

A tipologia proposta por George Murdock, e que Kaplan (1989:260) faz incluir na sua 
obra, não foi adoptada neste trabalho por nos parecer desajustada da realidade em 
questão. 

Depois desta breve introdução vamos apresentar as causas que pudemos encontrar 
durante as entrevistas, na leitura das fichas médicas, nos jornais regionais e nas 
monografias locais. 

a) Água de determinada fonte 

Durante o trabalho de campo encontrámos uma pequena comunidade (Relvas) onde há 
notícia da existência de um número incomum de doentes psiquiátricos. As pessoas 
atribuem tal facto ao consumo continuado da água da fonte que abastecia a povoação. 
Pelo facto, “até já mudaram a fonte de sítio”. Em Fratel foi-nos também noticiada a 
existência de uma fonte, na área de Gavião (Abrantes), cuja água tinha o poder de 
transformar o indivíduo normal em louco, se a bebesse. 

É também frequente atribuírem à água à capacidade de “prender” os indivíduos 
solteiros, sempre do sexo masculino, a uma determinada povoação (Tostão, Póvoa Rio 
de Moinhos). Ou melhor, às raparigas de uma determinada povoação. Isto é, quem 
bebesse água de uma fonte com aqueles dons casar-se-ía com uma rapariga dessa 
aldeia. 

b) Sol 

A região em estudo é de intensa luminosidade, dispõe de grande número de dias de sol 
ao longo do ano e a sua população tem-se ocupado, essencialmente, em actividades ao 
ar livre. 

Em três comunidades desta área (Bairrada, Fratel e Vale do Souto) o sol intenso, 
prolongado e incidindo sobre a cabeça é tido como causador de doença mental 
irreversível. As pessoas avisam: “não te ponhas ao sol, olha que o sol faz mal. E então 
agora que o sol anda baixo, põe as pessoas doidas, entra-lhes na cabeça”. Em muitas 
outras comunidades foram recolhidas patologias provocadas pelo sol mas não 
relacionadas com a psiquiatria. 

Durante as entrevistas, notámos que os informantes não defendiam o factor sol com a 
mesma convicção dos restantes elementos etiológicos, nem nos foi exemplificado 
qualquer doente mental cuja causa fosse atribuída ao sol. 

c) Guerra 

A guerra, como situação excepcional na vida de um indivíduo, é referida pela população 
como causadora de doença mental. A guerra colonial está ainda muito viva na memória 
das pessoas, com sequelas nefastas nos participantes e nos respectivos familiares. A 
nossa população refere que os militares adoeciam psiquicamente devido “aos maus 
tratos que por lá passavam” e “aos medicamentos que lhes davam”. 

Nesse tempo, e nesta região, os militares que ingressavam na força aérea eram 
rotulados de “malucos”. Esta designação não era extensiva à marinha ou ao exército. 

Foi-nos exemplificada uma família que sofre de doença mental, atribuível ao facto de um 
seu ascendente ter participado na I Grande Guerra, em França, onde teria sido 
intensamente gaseado. O indivíduo em causa teria ficado com perturbações 
psiquiátricas que foram transmitidas aos seus descendentes. 

Nos Ecos da Sobreira (n°236, 9.1996:1, 5) recolhemos um recorte que atribui aos 
factores negativos da guerra a doença mental: 

“...O D., quando militar foi mobilizado para Angola, tendo cumprido parte do tempo em 
Cabinda. E quando aqui, devido a factores negativos em tão distante continente 
contribuiram de sobremaneira para lhe afectar o cérebro, ficando doente… “. 

d) Problemas sócio-económicos 

Problemas de cariz financeiro foram mencionados como factores causais da doença 
mental. Como ouvimos, em Montes da Senhora, “basta dever dinheiro para se ficar 
doente”. Em Fratel foi apontada como causa a ausência de condições condignas de 
vida. Em Rosmaninhal foi mencionado o empobrecimento de uma família, e a respectiva 
descida na hierarquia social da comunidade, e por esse motivo os filhos ficaram 
gravemente doentes do foro psiquiátrico. 

e) Fatalismo 

Entendemos por fatalismo a ideia que tudo está pré-determinado, independentemente 
da vontade humana. É o destino. Nesta perspectiva, cada indivíduo traz o destino 
traçado à nascença. 

Subjacente à maioria das intervenções notámos a crença que a doença mental, ou 
qualquer outra, acontece porque tem que acontecer, sem intervenção de qualquer factor 
etiológico específico. “A pessoa já nasce com esse signo”. Alguns informantes, mesmo 
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que apontando outras causas para a doença, referiram que “o que tem que ser tem que 
ser” ou, “o que tende a ter tem [a doença mental], o que não tem de ter não tem”. 

f) Castigo /maldição 

A maldição é uma fórmula através da qual se pode fazer mal a quem se destina. É 
frequente, no sul da Beira Interior, ouvirmos atribuir a castigo divino a causa de doenças 
somáticas ou psíquicas. As expressões: “não faças mangação senão Deus castiga-te” e 
“não faças pouco do teu vizinho que o teu mal já vem a caminho” são elucidativas. 

Contou-nos um informante que “uma vez estava ali um homem a fazer mangação 
daquele rapazinho que é anão, cego, diabético e anda com dificuldade. «Coitadinho tens 
as pernas tortas! Endireita as pernas! Porque não endireitas as pernas? És torto, 
fizeram-te torto». Agora este homem tem um filho exactamente igual. Dizem que o pai 
desse rapaz também fazia pouco de pessoas com estas deficiências. “Estava aqui um 
homem que andava muito torto e o pai deste moço andava sempre a dizer «endireite-se 
que as gajas gostam dos homens direitos» e depois saiu-lhe o filho assim”. 

Seleccionámos ainda outro exemplo, dos muitos que ouvimos, acerca da ideia de 
castigo na origem de anormalidade. “Uma mulher andava grávida e desejou uma coisa 
de comer. Uma vizinha prontificou-a a ir arranjá-la pela vizinhança. 

- Olha lá tens tal coisa? 

- Então para quê? 

- É para fulana que anda grávida. 

- Olha que não desejou caganetas de cabras. 

- Pois não, então caganetas de cabra é que ela devia desejar? 

Esta mulher tinha uma filha e quando andava grávida tinha que ir ao curral comer 
caganetas de cabra”. 

Noutras ocasiões o castigo pode ser consequência de uma imprecação, que consiste 
em rogar pragas. O visado ao sentir-se vexado, por exemplo, pode proferir uma praga. 
Por exemplo: “oxalá que os filhos que tu tiveres sejam como a mim”. Por isso a nossa 
população aconselha, “a gente nunca deve fazer mangação de coisíssima nenhuma”. 

Em situações de castigo, ou imprecação, as consequências recaem, frequentemente, na 
geração imediata à do prevaricador. 

 

g) Maldição do castelo de Vila Ruivas 

Este monumento não é propriamente um castelo, antes uma torre de vigia alcandorada 
sobre as Portas de Ródão, na margem norte do rio Tejo. É conhecido também por 
castelo do rei Wamba e castelo de Vila Velha. A torre encontra-se em mau estado de 
conservação devido ao desaparecimento de grande número de cunhais em granito. A 
restante construção é em quartzito. O granito é uma rocha nobre e ideal para enquadrar 
portais e janelas. Os afloramentos de granito mais próximos ocorrem em Castelo Branco 
(cerca de 30 quilómetros para norte), na área de Nisa (cerca de 15 quilómetros para sul) 
ou no sítio do Castelejo de Gardete (cerca de 10 quilómetros para sudoeste). O 
desaparecimento dos cunhais deu-se após o abandono da torre pelos militares, no 
século passado. No sul da Beira era prática comum a destruição de castelos, após a 
perda da sua funcionalidade, tendo em vista construções públicas ou privadas. 

Segundo a população, os cunhais em falta terão ido para Vilas Ruivas, que é também o 
aglomerado populacional mais próximo. Ouvimos que em “Vila Ruivas havia muita gente 
doida porque roubaram as quinas do castelo da Senhora do Castelo. Havia lá uns ricos 
que foram roubar as quinas do Castelo, à Senhora do Castelo, e de então para cá 
aquela gente ficou toda doida”. 

Associada a este castelo é conhecida a “Maldição de Ródão”. Esta maldição foi 
proferida pela rainha, mulher adúltera do Wamba, momentos antes da sua precipitação 
sobre a íngreme encosta, atada a uma mó. Maldisse a rainha: 

“Adeus Ródão, adeus Ródão, 
Cercada de muita murta 
E terra de muita puta! 
Não terás mulheres honradas, 
Nem cavalos regulados, 
Nem padres coroados!” (Soromenho, 1965:437). 

h) Possessão 

A possessão é a presença de um espírito no corpo de um sujeito e o respectivo controlo 
deste. Entendemos aqui como espírito não a parte nobre do ser humano mas o princípio 
que se separa do corpo, depois de morto. Alma e espírito são conceitos diferentes. Na 
tradição popular qualquer indivíduo pode ser possuído por um espírito e nunca por uma 
alma. No dizer de Espírito Santo (s/d: 195): 
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“as mulheres não têm espírito, ou a sua alma não pode tornar-se em espírito. Estes, 
possessivos assombradores de casas ou de caminhos, são sempre espíritos de 
homens. Nunca se ouviu falar do espírito de uma mulher que tenha voltado para 
assombrar a sua casa...” 

Nesta região encontrámos várias referências a espíritos de mulheres. Os espíritos 
atentam os vivos e manifestam-se sob diversas formas. 

Os espíritos que atormentam e possuem uma qualquer pessoa, segundo os três 
videntes que ouvimos (Castelo Branco, Ladoeiro e Lisga), são os dos suicidas, “porque 
não têm entrada no céu”, dos indivíduos que morreram tendo promessas por cumprir e 
dos que morreram em acidentes, “porque não estão preparados e revoltam-se contra a 
morte”. 

No que concerne à importância das promessas, diz um dos videntes que “a promessa 
nunca morre, cada um que faça uma promessa que a venha cumprir. A promessa está à 
espera que seja cumprida por uma pessoa de família até à quinta geração. Em 
passando da quinta geração então já pode ser por outra pessoa qualquer”. 

Relativamente à relação entre a imprescindibilidade do cumprimento das promessas e a 
saúde mental contaram-nos o seguinte caso. “Havia ali uma pessoa de Monfortinho e 
também diziam que andava com um espírito e passou-lhe mas teve que cumprir uma 
promessa na Senhora do Almurtão. Pelos vistos a mulher estava completamente louca 
até andava de costas de rastos no chão da igreja. Diziam então que era ou o sogro ou a 
sogra dela e que o requereram e ele [espírito] então disse que era uma promessa, tinha 
prometido dar uma volta com o carro de bois ao arraial da Senhora do Almurtão e foram 
lá um ano com o carro, ela e o marido, mas que não deram bem a volta, que faltou um 
bocadinho e então vieram para casa e dizem que quando chegaram lá a casa dela que 
logo ouviram uma voz “outro ano de penitência” e depois outro ano foram lá deram a 
volta como é dado e a mulher pôs-se boa. Está boa hoje”. 

Quando o espírito entra numa pessoa, e pode ser mais que um (Vilar de Boi), tem por 
objectivo o controlo completo do indivíduo. Como ouvimos, “dizem que foi um espírito 
que entrou nele porque ele às vezes fazia coisas como fosse outra pessoa”. Nesta 
perspectiva a loucura é gerada pela ocupação do corpo por um espírito que lhe é alheio. 
Isto é, o corpo é o que todos conhecem alterando-se apenas a intervenção social do 
sujeito que passou de previsível a imprevisível. Passou a ter um comportamento 
estranho aos olhos do grupo. É um corpo gerido por uma mente que lhe é estranha. 

Os videntes associam, frequentemente, o espírito invasor ao de um familiar ou de um 
vizinho próximo. Um dos informantes esclareceu: “cheguei a levar o João à bruxa. Só 
me disseram aldrabadas. Estoirei um par de patacos com isso e nenhum deu certo. 
Cheguei a levá-lo ao Jacinto. Levei-o também a … longe, entre ir e vir e um jantar que lá 
tivemos foram mais de 30 contos. Ele disse que era o espírito da avó paterna. Deu-lhe 
uns medicamentos para lhe dar soltura. Fomos a outro e ele disse «olhe é uma pessoa 
que anda em cima dele. Olhe, agora vamos trabalhar nisso para ele desaparecer dele 
para fora». Disse que era uma pessoa de família que andava em cima dele, um tio”. 

São vários os meios através dos quais os espíritos entram no corpo, quase sempre 
pelos orifícios naturais. Em Tinalhas, segundo Jorge (1996:324): 

“a mulher só lavava a cabeça quarenta dias após o parto e no primeiro mês não saía de 
casa, pois ficava com o corpo aberto, o que a tornava muito vulnerável a espíritos…” 

Esta realidade era comum a outras comunidades do sul da Beira Interior. 

O diagnóstico da situação, a identificação do espírito que ocupa o indivíduo e a 
prescrição para a cura são sempre feitos pelo vidente. O vidente é o intermediário entre 
o espírito usurpador e o sujeito ocupado ou um seu representante. Disse-nos um 
informante: “levei o António à Rosa do Adro, ao Rossio de Abrantes. E ela lá fez 
aparecer um irmão meu a falar, a dizer: 

- Perdoa-me, perdoa-me. Mas eu não creio muito nessas coisas. 

- Eu sou o António, perdoa-me, mas eu esqueci-me de perguntar o que perdoava. 

- Eu perdoo tudo. Disse eu na atrapalhação. 

- Obrigada, obrigada. E desapareceu”. 

Pudemos constatar, durante o trabalho, que os videntes atribuem sempre a doença 
mental ao domínio do indivíduo por um espírito. 

i) Mistela e outros venenos 

É designado por mistela o sangue menstrual simples, ou adicionado a outros 
ingredientes, e tem como objectivo prender afectivamente o rapaz que o ingeriu à 
rapariga produtora do fluido. Demos conta de ser esta prática conhecida, e aceite a sua 
eficácia, no sul da Beira Interior. 

Mário Lima (1982) utiliza, para esta mesma realidade, o termo encantamento. Nós 
preferimos o termo mistela, por ser o utilizado em todo o sul da Beira Interior. 
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Em muitas comunidades foram apontados casos de loucura que terão tido, na 
explicação popular, esta origem. 

O sangue menstrual é o elemento essencial da mistela. Nalgumas comunidades juntam 
a este fluido raspa de unha. Somente em Penha Garcia nos falaram da quantidade 
necessária, “três gotas de sangue”. É sempre utilizado um líquido (vinho, água, gemada 
ou qualquer outra bebida) como veículo do sangue menstrual. 

A quase totalidade das pessoas que abordaram a composição da mistela fizeram-no 
com pouco à vontade, o que não acontecia com as restantes temáticas da entrevista, e 
quase sempre à segunda tentativa, após termos fornecido pistas de que estávamos na 
posse do “segredo”. O assunto é nitidamente tabu. 

A mistela é administrada pela rapariga, ou pela sua mãe, ao rapaz que lhe convém para 
marido, “para o prender”. A rapariga dava o produto a beber, quase sempre, quando 
“desconfiava que ele a queria deixar”. 

Como consequência da ingestão do produto o rapaz ficava preso à rapariga, em estado 
de “ficar rendido”, se a dose fosse a indicada. Na perspectiva dos informantes, o que 
geralmente acontecia era o rapaz “ficar maluco” porque a dose era excessiva. Ou então, 
dava-se uma alteração do comportamento do rapaz que de alegre e extrovertido 
passava a triste. Estas alterações de humor e comportamento são também referidas por 
Espírito Santo (s/d: 166). Frequentemente, após a ingestão da mistela o rapaz passava 
a “deitar bichos do corpo”. 

O diagnóstico da situação e a prescrição da terapêutica eram feitos por um “bruxo”. A 
terapêutica consistia na administração de um contra-veneno, com propriedades 
eméticas e/ou laxativas, com o objectivo de expulsar o mal. Relatamos a seguir um 
testemunho recolhido na área de Perna do Galego. “Tive aqui um serrador que era um 
rapaz novo, solteiro, namorava uma rapariga aqui no Mosteiro e casou com ela e ele 
desconfiou que foi essa, mas não devia ter sido essa. ' 

… Um dia à noite disse que não andava bem e disse assim para a minha mãe: 

- Ó senhora Maria eu vou à minha terra, ando muito doente, vou à minha terra. Mas não 
foi. Foi a uma benzilhona e que lhe disse que lhe tinham dado, uma rapariga, uma 
mistela e depois sabe o remédio que ela deu? Beber um litro de aguardente e comer um 
pão centeio. E o bom do homem, isto visto por mim, comeu o pão centeio e bebeu o litro 
de aguardente e depois deitava da boca dele para fora como fosse carneiros desses do 
estrume, mas muitos nem queira saber. E essa mulher disse que ele estava 

envenenado. A rapariga deu-lhe aquilo para o prender. Ele namorava com ela mas 
também namorava com outras e quis fugir dela. Ele vomitou foi aquilo tudo. Depois 
andou uma temporada doente e depois ficou bom. Isto já tem sucedido aí a muitos. Os 
gajos ficavam doidos”. 

Na Zebreira foi-nos noticiada uma situação, a única, em que foi o rapaz o protagonista. 
Assim, “no Rosmaninhal havia lá um rapaz que gostava de uma rapariga e a rapariga 
não gostava dele e ele andava sempre atrás dela a dizer que haviam de casar os dois e 
deu-lhe uma coisa a comer e ela depois de comer isso dizem que ficou maluca e que em 
certas alturas deitava do corpo, quando andava mais mal, bichos e cabelos da boca e 
que se abriam buracos no corpo”. 

Em Penha Garcia recolhemos também o seguinte depoimento. “Quando eu era nova, 
urna vez, deixei estragar uma laranja porque o rapaz que ma deu meteu a laranja no 
bolso, e comprou-ma a mim! Quando um rapaz me dava uma coisa eu guardava-a por 
causa de dizerem essas coisas. Os rapazes fazem isto, os rapazes fazem aquilo”. 

Durante o trabalho de campo não conseguimos identificar o produto que os rapazes 
davam a comer, ou a beber, à rapariga, além da laranja. 

Fazia parte da educação informar os filhos adolescentes e casadoiros sobre os perigos 
a que se expunham ao ingerir alimentos dados por raparigas ou mulheres. “Uma vez 
uma rapariga deu uma laranja ao meu irmão e ele chegou a casa e deitou-a para baixo 
da cama, não a comeu; e que depois passou uma sexta-feira e ele foi ver a laranja e 
estava cheia de bichos”. 

Outro depoimento. “Quando eu era novo já andei apanhando uma coisa destas. Eu é 
que não comi o bolo. Se eu o como apanhava uma coisa dessas. Pus o bolo em cima de 
uma prateleirinha, no quarto, e no fim de uns dias estava cheio de bichos”.  

O médico Mário Lima (1982:65) descreve o caso de um doente psiquiátrico de Proença-
a-Nova que: 

“atribuiu a sua doença a uma bebida oferecida por uma rapariga com intuitos sedutores 
e que lhe provocou o aparecimento de «bichos com cabelos dentro do corpo», causa de 
todo o seu mal-estar”. 

Esta realidade é comum a muitas outras regiões do país. O antropólogo Pina Cabral 
(1989:204) menciona situações semelhantes no Minho onde mulheres solteiras e 
casadas dão aos homens, da sua preferência, a dita poção no sentido de os conquistar 
ou preservar o seu amor. 
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O significado simbólico que este investigador atribui à menstruação é o da associação “à 
impureza e à cupidez, isto é, a tendências anti-sociais cuja difusão instauraria o caos na 
sociedade” (Cabral, 1989:123). 

Parece confirmarem-se os malefícios atribuídos ao sangue menstrual. Anabela de 
Sousa (1994:95), num trabalho sobre esta temática, escreve que: 

“na realidade, a composição do sangue menstrual, atestada cientificamente, possui uma 
toxina específica, a «menotoxina», que quando injectada em cobaias lhes pode provocar 
a morte, o que terá levado alguns biólogos a interrogarem-se sobre a influência das 
«emanações» menstruais nas práticas culinárias ou nas flores”. 

Como escrevemos, é relativamente comum ouvir histórias tendo como centro uma 
laranja dada por uma rapariga a um rapaz. Ele, já avisado, guarda-a, não a come, e ao 
fim de três dias está cheia de bichos. 

Os informantes quando solicitados a exemplificarem vítimas destes “venenos” 
mencionavam doentes diagnosticados com esquizofrenia. 

j) Menstruação e contacto com água 

A bibliografia especializada caracteriza o período menstrual como o de proibições 
intensas para o quotidiano da mulher. Nesta parte do trabalho interessa-nos a 
menstruação como causa da doença mental. 

Aceita-se em todo o sul da Beira que “uma mulher menstruada não se pode lavar porque 
pode ficar doida”. Este interdito é extensível a qualquer outro contacto mais prolongado 
com água. Na Bairrada, a proibição/perigo restringe-se à lavagem da cabeça. Em Penha 
Garcia foi-nos descrito o caso de uma rapariga menstruada que “andou a lavar a casa, 
num domingo, lavou tudo e depois subiu-lhe o sangue à cabeça e ficou maluca”. Em 
Tinalhas, Jorge (1996:325) refere que: “nos dias em que a mulher está menstruada não 
pode lavar o corpo, excepto as mãos e a cara, «pois corre o risco de ficar doida”. 

O mecanismo que activa a doença mental é a subida do sangue menstrual à cabeça. 
Em termos simbólicos é a invasão de áreas puras (cabeça) pelo impuro, protagonizado 
pelo sangue menstrual, porque a menstruação surge associada à noção de impureza 
(Cabral, 1989). Outra interpretação possível é a interdição de pôr em contacto o puro 
(água) com o impuro (sangue menstrual), os extremos. A purificação que o banho 
significava ficaria perturbada pela presença do sangue menstrual. 

 

l) Parto 

O parto era, até há poupo tempo, um momento de elevado risco na vida da mulher. Para 
se proteger, a si e à criança, a mulher tinha que cumprir um complexo conjunto de ritos, 
designados por Gennep (1978) de rituais de protecção. 

É crença comum que neste período a mulher se encontra excepcionalmente vulnerável 
a distúrbios, de vária ordem, onde se incluem a loucura e a posse do seu corpo por um 
espírito. 

Esta origem é mencionada pelas doentes ao médico psiquiatra, nas consultas. 

Registaram os médicos: “depois do parto fiquei muito nervosa”. Disse outra: “apanhei 
esta coisa no parto do meu menino que morreu”. E outra ainda: “os nervos que tenho 
partiram do medo que tive quando nasceu o meu filho”. 

Os elementos colhidos no trabalho de campo são mais completos e especificam que “há 
mulheres que ficam doidas depois de parirem os filhos porque dizem que o parto lhe 
sobe à cabeça”, ou “dizem que foi o sangue que subiu à cabeça e se o sangue sobe à 
cabeça a pessoa fica maluca ou morre”. O parto pode subir à cabeça em virtude do não 
cumprimento das proibições socialmente prescritas. Assim: “depois do parto era preciso 
a gente guardar-se o mês inteiro e quem não se guardasse o mês inteiro podia apanhar 
qualquer coisa. Havia aqui uma mulher que só lhe faltava um dia para acabar o mês, 
comeu um bocado de chouriça, ou de farinheira, e daquela morreu. Outra que só lhe 
faltava um dia para o mês e pôs-se ao sol, de inverno, sobre o mato que as ruas tinham 
e depois morreu. Agora toma-se os medicamentos e a gente fica limpa”. Ou ainda: “o 
parto sobe à cabeça porque a gente depois de ter o bebé não podia tomar banho 
durante sete dias”. 

O parto e o período de puerpério estavam sujeitos a um vasto e complexo sistema de 
interdições que não se confinavam às mencionadas. 

Cremos que os mecanismos que provocam a doença mental são semelhantes aos 
observados para a menstruação e para os contactos com a água. Isto é, a invasão de 
áreas nobres por excreções corporais poluentes, sangue derramado durante o parto. 

m) “Ataque de bichas” 

Apenas em Penha Garcia registámos o facto das parasitoses intestinais poderem 
provocar patologia psiquiátrica. “Antigamente havia muitos ataques de bichas mas agora 
não se fala nisso. As pessoas punham-se a tremer, a tremer e ficavam como mortos. 
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Para os curar davam-lhe chá de hortelã”. Não identificaram casos actuais de indivíduos 
cuja patologia psiquiátrica tivesse esta origem. 

n) Quedas /violência física 

As quedas, com traumatismo crânio-encefálico, e a violência física são tidas como 
factores etiológicos da doença mental. Em Perna do Galego fomos alertados que “é 
muito fácil perder o juízo, basta bater com a cabeça algures quando se anda bêbedo”. 
Isto é, o traumatismo crânio-encefálico é agravado, ou unicamente perigoso, enquanto 
bêbedo. Na ficha de um doente residente em Póvoa da Atalaia pudemos ler: “desde que 
tive a pancada na cabeça que não tenho alegria”. Referindo o caso de uma doente de 
Oledo “dizem que foi uma malha que lhe deram”. No Rosmaninhal pudemos ouvir o 
historial de uma senhora que “endoideceu devido aos maus tratos que o homem lhe 
dava; até a chegava a dependurar pelos pés na trave da casa”. 

O jornal regional Povo da Beira (n°103, 26.9.95:3) noticiou o seguinte caso: 

“Há pouco mais de oito dias zangou-se com a mulher e não esteve com meias medidas. 
Numa noite, e como não deu com a mulher em casa, dirigiu-se a outra sua casa e 
deitou-lhe o fogo pensando que a mulher estava lá dentro. ... A senhora não sofreu 
danos físicos, mas diz o povo que ela já não está bem da cabeça com tantas que o 
marido lhe faz até porque, ultimamente, ela tem permanecido internada no Centro de 
Saúde Mental”. 

o) Consumo de álcool 

Até há poucos anos o vinho e a aguardente eram as bebidas alcoólicas mais 
consumidas no meio rural em causa. Os homens faziam-no em grupo e, 
frequentemente, nas adegas de cada um. No Domingo, dia em que não trabalhavam, 
juntavam-se depois da missa e passavam o resto da tarde a andar de adega em adega. 
Os hábitos de consumo de bebidas alcoólicas estavam, e estão, profundamente 
arreigados na população e ainda deparamos com vários falsos juízos relativamente ao 
consumo de bebidas alcoólicas. 

Em Vilar de Boi conhecemos outra causa para a loucura que consiste na proibição em 
manter uma luz acesa na mão enquanto se ingere um copo de vinho. Quem o fizesse 
dizia-se que bebia o juízo e ficaria louco. 

Esta prática foi referenciada também em Benquerença, fora da área em estudo, por 
Lopes Dias (1953:227 ou 1966:274) que refere: 

“Não se deve beber vinho com uma candeia, lanterna, candeeiro ou outra luz acesa, na 
mão, porque, quem tal fizer, perde o juízo (endoidecerá). Por isso quem vai beber e tem 
uma luz acesa na mão, passa-a a outrem ou poisa-a no chão antes de levar o copo à 
boca”. 

Esta prática leva-nos a questionar se não terá esta norma funcionado como medida de 
prevenção de incêndios? Se o indivíduo fosse à adega e consumisse bebidas alcoólicas, 
em excesso, com uma lanterna na mão, ou candeeiro, poderia cair incendiando-se a si e 
à casa. 

Em Perna do Galego é também conhecida esta prática mas com desfecho diferente. 
Dizem que quem beber um copo de vinho com uma luz acesa na mão “quando morrer 
vai com a gaita direita”.  

No trabalho de campo pudemos constatar que não é o consumo excessivo de bebidas 
alcoólicas que conduz o indivíduo à loucura. Segundo a nossa população “o perigo está 
nos pais gerarem filhos quando estão bêbedos”. Os filhos concebidos nestas condições 
irão sofrer de doença mental, quase sempre debilidades. 

No vocabulário e expressões recolhidos nesta região encontrámos duas expressões que 
imputam directamente às bebidas alcoólicas a psicopatologia. Assim, “a mulher e o 
vinho tiram o homem do juízo” e “a mulher e o vinho fazem um homem tontinho”. 

A literatura oral desta área, ao nível do conto, está repleta de casos referentes a 
intoxicações etílicas agudas onde está bem patente a alteração do estado de 
consciência dos protagonistas (Belo, 1985). 

p) Hereditariedade 

A importância do factor hereditário no desencadear da doença mental só foi bem 
referenciada nas entrevistas que realizámos. Nem nas monografias locais, nem na 
literatura oral, nem nos jornais consultados há referências directas à importância do 
factor hereditário no desencadear da doença mental. Nas fichas dos doentes 
encontrámos um único registo com menção clara desta etiologia ter sido verbalizada no 
acto da consulta: “informa o marido «os nervos foram sempre desde o início, já a mãe 
dela tinha o mesmo mal» “. Não temos dúvidas que muitas mais vezes o doente, ou um 
familiar próximo, o deve ter afirmado, mas faltam-nos no registo do médico as palavras 
do doente. Sendo assim, contaremos, essencialmente, com o material recolhido durante 
as entrevistas. É consensual, no sul da Beira Interior, a valorização do factor hereditário 
no desencadeamento da doença mental. 
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São várias as denominações que a população utiliza para designar o factor hereditário. 
As mais significativas são “vir de geração”, “vir de herança”, “vir de trás”, “vir na massa 
do sangue”, “vir de sangue” e “vir de raça”. 

Em cada comunidade foi-nos referido um ou mais casos de patologia psiquiátrica 
herdada dos pais, segundo informam. Mas este facto, ainda que mencionado e 
exemplificado, não era sobrevalorizado pelos entrevistados, excepto se os pais fossem 
primos. “É que quando casam primos com primos nascem os filhos malucos” e aqui, 
dizem-nos em Oledo, “cortavam um pouco isso”. “Aqui nem casavam primos com 
primos, já não casavam, eram as pessoas que não queriam, mas até certa altura penso 
que os padres também não aceitavam” ouvimos no Rosmaninhal. 

Ainda sobre o casamento entre primos, em Perna do Galego, ouvimos o seguinte 
depoimento: “À isso por aqui é a maior miséria, olhe temos logo ali um na nossa frente, 
aquela casa além. Isso de casar primos com primos deve ser a coisa pior que deve 
existir. As minhas irmãs, eu tinha primos bons, mas a minha mãe sempre lhes pediu a 
elas para não casarem com primos. Isso é a coisa pior que existe cá. Cá muita gente é 
mental [doente] vem daí dessa coisa. Isso devia ser proibido no Registo Civil. Olhe esta 
senhora aqui os bisavós eram primos inteiros, os avós eram primos inteiros, o pai casou 
primo inteiro e este tornou a casar primo com primo. Casaram quatro gerações só com 
primos e os filhos nasceram malucos. São todos um pouco atrasados, nem se casam. O 
nosso sangue e o dos nossos animais quer ser trocado. Agora os filhos dela já nenhum 
quis casar com família é que as pessoas aí começaram a dizer «então andais doentes 
porque vós casais com família». 

Em Zebreira nada impedia o casamento entre primos, “as pessoas não se 
incomodavam. Mas, na Torre ninguém casava com uma pessoa qualquer, só casavam 
primos direitos com primos direitos por via dos herdos e não havia malucos, só lá senti 
um”. 

Em Vilar de Boi e Perna do Galego defendem que o perigo é maior se os filhos de 
irmãos, do sexo masculino, casarem entre si. Nesta situação os netos “nascem tontos”. 
Em contrapartida, se os filhos de um irmão e de uma irmã casarem entre si (primos) o 
perigo é menor. 

Já registámos uma das várias razões que leva ao casamento entre primos, “por via dos 
herdos”. Outras vezes, “essas pessoas já não têm pretendentes vêem-nas já assim 
atrasadas e não querem casar com elas, depois juntam-nos. Um rapaz assim [atrasado] 

fala a uma cachopa e não o quer e depois fala a uma prima e como já é tudo atrasado 
casam uns com os outros”. 

q) Droga 

O fenómeno droga é relativamente novo na sociedade rural desta área. Os primeiros 
artigos nos jornais regionais, focando o tema, remontam aos finais da década de 
setenta. É um problema que até há poucos anos chegava, essencialmente, pelos meios 
de comunicação social. 

Actualmente, após a divulgação e a democratização das drogas, não é raro associar a 
origem da doença mental ao consumo de droga. Esta associação é feita pelos grupos 
onde o doente se insere, família e comunidade. Droga, nestas circunstâncias, é 
entendida em sentido lato, sem especificação do produto. 

No passado, muitos casos de doença mental atribuídos a outra etiologia são agora 
atribuídos à droga, devido ao comportamento estranho ou anti-social do consumidor. A 
esquizofrenia é a doença mais associada à droga, devido à sintomatologia alarmante 
que produz e à idade em que irrompem os primeiros sintomas. 

A droga surge sempre associada a pessoas jovens, logo “se [as alterações do 
comportamento] forem numa pessoa mais velha dizem que está maluco agora se for 
mais novo, dizem logo que é drogado”. 

Se o jovem saiu da comunidade, para estudar por exemplo, e regressa doente é 
frequente, ouvir “até diziam que lhe tinham dado lá droga, agente não sabe, ele andava 
lá em Coimbra”. Noutra situação, uma jovem foi para a Suíça com a família. Neste país 
ficou doente e regressou à terra natal. A população, que sempre a conheceu saudável, 
atribuiu a doença ao consumo de droga, “lá fora”. 

Este diagnóstico, contrariamente a outras etiologias, é feito pela comunidade onde o 
doente se insere e não pela bruxa. 

As comunidades rurais, desta região, ainda não têm soluções eficazes para a resolução 
dos problemas criados pelo fenómeno da droga. Por isso, recorrem aos mesmos 
terapeutas (videntes/bruxas) e usam as mesmas terapias de outras patologias. Este 
facto deve-se à novidade do fenómeno. 

r) Momentos traumáticos na vida do sujeito 

Incluímos nesta rubrica quatro subrubricas, relativas a um conjunto variado de situações 
fortemente traumáticas, para o sujeito quê as vivenciou, e passíveis de provocarem 
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alterações de comportamento. O desajuste acaba por ser uma reacção do indivíduo ao 
acontecimento traumático. 

Perda e separação de um ente querido 

Demos conta, nos casos recolhidos, que a perda de um membro da família nuclear 
levou à perturbação significativa de um dos restantes elementos deste grupo. Assim: 
“[desde a morte do filho] os nervos subiram-me à cabeça”; “ficou assim [louco] depois 
dos pais morrerem, ficou sozinho”; “o homem variou depois da morte da mulher, já era 
poucochinho, mas desde a morte dela deu em ter fúrias”; “apanhei a doença depois da 
morte de minha mãe”; “desde a morte da mãe que ficou muito apaixonado”, informa um 
pai acerca do filho. Relativamente à separação, a saída dos filhos da casa paterna 
também provoca o desequilíbrio na saúde num dos membros do casal. Assim: “desde 
que minha filha casou e por ter ido para França eu ando triste, com uma impressão na 
garganta, um aperto e não durmo bem”; ou “comecei a ficar assim quando os filhos 
saíram de casa”. 

Hospitalizações e tratamentos 

Diz a população que a saúde é o nosso melhor bem. A estada num hospital e os 
tratamentos destinados a recuperar a saúde são, frequentemente, momentos marcantes 
na vida de um indivíduo podendo, só por si, provocar psicopatologia. “Isto dá-me desde 
que o meu sogro foi internado num hospital”. “Isto começou quando fui ao Tramagal, a 
um médico, fazer tratamento com agulhas, era medo que eu tinha”. “[Refere o marido] 
diz ter arranjado a doença de nervos quando esteve hospitalizada”. “Os problemas 
começaram depois de uma operação ao rim”. Segundo escreve O Povo da Beira, 
(n°127, 12.3.1996): 

“A sexagenária não andava bem e segundo alguns vizinhos, desde que foi operada por 
vezes saía de casa sem destino, ... punha-se a andar fugindo de casa”. 

Problemas familiares diversos 

Continua a ser a família, por circunstâncias diversas, o principal agente perturbador do 
indivíduo. É esse o teor dos seguintes testemunhos: “o meu marido é um borracho, isto 
é tudo por causa dele”; “sou nervosa desde que casei”; “doente dos nervos há cerca de 
sete anos, logo depois que casei”; ou: 

“… tinha de há pouco tempo para cá uns problemas com a família a quem se ligou, o 
que o fazia viver perturbado mentalmente” (Ecos da Sobreira, n°72, 25.6.1978). 

Ou ainda: 

“...recebera de um sobrinho a incumbência de o representar em assunto de partilhas, 
que não terão corrido de modo a satisfazer os princípios morais do senhor Silva. E 
talvez por isso, a partir daí o honrado cidadão passou a andar acabrunhado e muito 
pensativo, até que a 22 do passado mês de Novembro pôs fim à sua limpa existência...” 
(O Concelho de Vila Velha de Ródão, 27.12.1984). 

Neste recorte sublinha-se a importância da honra e da partilha de bens herdados para o 
equilíbrio psíquico do sujeito. 

Outras etiologias 

Sob este título, agrupamos um conjunto diferenciado de causas que na versão popular 
terão provocado doença mental: o forte controle social exercido nas aldeias, “ficou assim 
desde que na terra falaram dela que anda com outros homens”; a violação pelo 
padrasto; a descoberta de que o cônjuge tem amante; a doença de um qualquer familiar; 
os “muitos problemas na vida”; o acumular das “arrelias”, das “inquietações”, das 
“apoquentações”, e ainda “apanhei os nervos uma vez que estava a tirar água de um 
poço, para regar, e caí lá dentro”. Regista também o jornal local Ecos da Sobreira (n°72, 
25.6.1978): 

“... como os demais refugiados era particularmente notório nele o desânimo de ter 
deixado a vida que teve durante vários anos e os seus haveres produto do seu trabalho 
honesto. Terá sido esta a razão porque há cerca de dois meses vivia perturbado 
mentalmente... “. 

O mesmo jornal, Ecos da Sobreira no n° 205 de Fevereiro de 1992 e números 
anteriores, relata o caso de um assalto a uma residência, com roubo, destruição e 
tentativa de incêndio que levou a vítima a necessitar de internamento num hospital 
psiquiátrico, onde faleceu. 

Daqui, podemos concluir quão viva e intensa é a vida social das pequenas comunidades 
rurais e em particular a importância e a profundidade com que é vivida a relação familiar, 
e aqui “família” extravasa, frequentemente, o conceito de família nuclear. 

s) Actividade intelectual 

As actividades que exigiam esforço físico eram dominantes, na área rural a que este 
trabalho diz respeito. O indivíduo com actividade intelectual intensa estaria sujeito a uma 
maior probabilidade de contrair doença mental, “por ficar com os miolos feitos em água”. 
Em Montes da Senhora e Almaceda apontaram o “muito estudar” como causa para a 
doença psiquiátrica. 
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De forma geral, as causas aqui encontradas são diferentes das descritas por Bernardo 
(1984:24). Este autor agrupa as etiologias concorrentes das doenças mentais em oito 
grandes grupos, tendo em conta a ciência médica moderna. Mesmo assim, algumas das 
causas registadas sobrepõem-se às que foram aqui inventariadas, enquanto as de 
carácter sobrenatural, mágico (administração da mistela) e místico (violação de tabus 
como as práticas ligadas ao parto e à menstruação) extravasam aquelas. 

O investigador Carvalho (1994:74) defende que as doenças: 

“têm sempre duas origens, a material e a espírita. Uma existe nesta realidade, a que 
vulgarmente se chama de real; a outra existe noutra realidade, a que os racionalistas 
chamam de superstição”. 

Relativamente às práticas inventariadas por Lima (1982) encontrámos apenas material 
integrável naquilo a que aquele autor chamou maldição, possessão e encantamento. 

Na História da Vida Privada (Ariès, 1990:282) lê-se que:  

“entre as loucas há muitas apaixonadas abandonadas, mal casadas, mulheres 
enganadas, mães de luto pelos filhos. A loucura masculina parece mais ligada às lides 
da existência pública ou profissional... “. 

Constatamos que estas causas não são muito diferentes das registadas nas fichas de 
doentes ou na imprensa regional. 

2.1.2. Sinais manifestos 

Na linguagem corrente o sintoma ou sinal de uma doença é a manifestação que algo 
está mal no sujeito. 

O sintoma, no vocabulário médico, reporta-se quase sempre às queixas do doente. Os 
detectados pelo médico durante a observação são designados de sinais (Wingate, 
1977). 

Numa primeira tipologia o sintoma pode ser classificado em subjectivo e objectivo. É 
subjectivo se for sentido pelo próprio doente. É objectivo se for observado por quem o 
rodeia. 

Nesta área do trabalho focaremos os sinais e os sintomas objectivos, referidos pelos 
sujeitos que integram o grupo social do doente (família e comunidade). Sendo assim, os 
sinais mencionados estão na área da relação do doente com o grupo social e vice-versa. 

Durante a análise das causas atribuídas à doença mental, dos tratamentos propostos 
pelos terapeutas e dos sinais tivemos oportunidade de constatar que estes últimos são o 
único aspecto comum entre a medicina científica e a medicina popular. 

Veremos que os sinais/sintomas raramente determinam os tratamentos propostos e que 
apenas um sinal ou sintoma é insuficiente para uma população apelidar qualquer dos 
seus membros de louco. 

Por questões de operacionalidade, apresentamos os sinais divididos em seis grandes 
grupos: atentados ao pudor; agressividade (auto e hetero); fugas; cantar, rir, falar e 
gritar; desrespeito às hierarquias e atitudes irracionais. Uma mesma situação de doença 
pode apresentar sintomatologia de diversos grupos. Estes grupos acabam por integrar a 
quase totalidade dos sinais e sintomas inventariados. 

a) Atentados ao pudor 

Nos atentados ao pudor predominam duas referências tipo: os indivíduos que se 
desnudam na via pública e os que exibem os órgãos genitais, acriteriosamente. No 
primeiro grupo foram referenciados indivíduos do sexo feminino e no segundo apenas 
sujeitos do sexo masculino. Relativamente ao primeiro grupo, o observador, 
hipervaloriza a cena observada. No segundo a cena não é muito valorizada. 

No jornal Notícias da Nossa Terra (n°230,12.1971), o autor do texto escreveu o 
seguinte: 

“O caso é, antes de mais, um caso de moralidade pública, pois a doente não tem pejo 
algum em se despir na rua, na frente seja de quem for, inclusivamente de crianças... não 
se importa em que a sua intimidade feminina seja violada pelos olhares estranhos... “ 

É frequente ouvirmos expressões como: “até se punha nua”; “quando chovia andava em 
coiro a chapinhar na água”; “ela saía de noite em coira”. 

O homem perante a desinibição sexual da mulher, na via pública, parece temer a 
situação e recua perante uma iniciativa que não partiu dele. Conta-nos um dos 
informantes: “outra vez aqui em Idanha, por acaso fui a Idanha nesse dia, disseram-me 
assim uns senhores «então você é lá do R... ?». «Sou». «Então porquê?». «Olhe, anda 
ali uma senhora com uma saia preta e já viu o que ela aqui faz? Abre a saia, mostra-nos 
as cuecas, amostra tudo». «Ah, não façam caso que essa mulher é doente». «A gente já 
viu que ela é. Pôs-se ali no largo...». «Então onde ela está?». «Olhe foi para ali». Mas 
ela viu-me e conheceu-me logo e eu disse-lhe «o que é que andas aqui a fazer?». Diz o 
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Tonho do Carro, que é o taxista, «veja lá se a convence, levamo-la». Depois disse-lhe: 
«vai lá para ali. Lá veio e lá a convencemos e lá a trouxemos então para cá». 

O segundo tipo de situações é protagonizada por homens, em consequência do corte 
que os separa da realidade. As queixas, quando surgem, são de mulheres, ainda que 
estas sejam suficientemente tolerantes. "O Tonho da Moita Recome mijava em frente 
das mulheres". Dizia-nos o familiar de um doente: "outro problema é ter a casa de banho 
em casa e sair de casa e ir mijar à rua. Põe a tralha toda de fora e não se incomoda que 
venha mulheres, homens ou quem quer que seja". 

O acto de se denudar na via pública e a exibição, acriteriosa, dos órgãos genitais é um 
dos critérios que a nossa população utiliza para delimitar o louco do não louco. 

b) Agressividade (hetero e auto) 

Os casos de violência protagonizados pelo doente mental, e referidos pela população 
em geral, têm como alvo, maioritariamente, o interior da família nuclear do doente. Nos 
exemplos recolhidos durante as entrevistas, e sempre que conhecíamos os doentes, 
pudemos identificar os doentes psicóticos como autores da violência. Foi-nos 
referenciado um número de casos de hetero-agressividade superior aos de auto-
agressividade. 

Dizia-nos o familiar de um doente: “houve aí um tempo que o meu João me abria 
navalhas para mim e me dava murros até dormia com navalhas ou com ferros aguçados 
à cabeceira, dizia que me havia de matar”, e mais à frente, “começou a deitar-se a mim 
e uma vez arrancou-me dois dentes e noutra vez arrancou-me os colarinhos da camisa”. 
A mãe de um outro doente, com quem também falámos, dizia-nos: “ele batia-me, 
apanhei tanta pancada dele”. Noutro depoimento ouvimos: “o tio João Periquito também 
tinha fúrias. Batia à mãe dele. Uma vez lá dentro de casa queria matar a mãe e eu e 
outro rapaz tive que meter a porta a dentro e ele estava completamente em courinho, 
nu. E nós dissemos, «ó João nós não abalamos daqui e se tu tentares bater à tua mãe 
nós damos-te uma tareia”. Num outro caso “... o avô dele chegou à Castanheira, a uma 
capela, rasgou a porta da capela com um machado, tirou o santo para o chão e 
escavacou-o todo. Quantas árvores encontrou daqui até à capela cortava-as todas com 
um machado”. 

As nossas aldeias, antes da introdução e massificação dos neurolépticos, estavam 
repletas de histórias de violência muito marcantes, protagonizadas por doentes mentais. 
Estas vivências passadas continuam ainda hoje a povoar o imaginário popular. 

São-nos referidas poucas situações relativas à auto-agressividade. Terão menor 
impacto junto da comunidade? Ou são em menor número? Não nos podemos esquecer 
que alguns destes actos teriam um desenlace trágico. Dizia-nos uma informante: “o 
Filipe ficou assim [com problemas físicos] porque atirou-se do Castelo de S. Jorge cá 
para baixo”, e outra, “mas esta até se deitava da janela para baixo, aqui em casa”. O 
jornal O Concelho de Proença-a-Nova (n°223, 30.4.1960) noticia: “a infeliz não possui 
juízo, dando-se para se esfarrapar em qualquer lugar”. 

Foram situações como estas que contribuíram para a criação de um estereótipo que 
associa loucura e violência. 

c) Fugas 

Entendemos por fuga a saída do sujeito de sua casa por um período indeterminado e, 
aparentemente, sem objectivo específico. Os informantes associaram as fugas a 
doentes com sintomatologia psicótica e a débeis mentais. Na imprensa regional foram 
múltiplas as referências encontradas a este tipo de sintomatologia. Uns noticiando o 
desaparecimento de indivíduos de suas casas e pedindo, simultaneamente, a 
colaboração de todos na sua busca. Como fez o jornal a Reconquista (n°2648, 
13.12.1996): 

“Desaparecido de casa há cerca de 15 dias - 

Desapareceu de casa de seus pais, no Fratel, Vitor Sequeira Pires. O indivíduo, de 
cerca de 45 anos, sofre de problemas mentais e ausentou-se, inesperadamente da 
freguesia no dia 1 de Dezembro. O caso foi, entretanto, comunicado à GNR de Vila 
Velha de Ródão que já efectuou várias buscas, até ao momento sem êxito. 

… Quem der conta da sua presença, a família agradece que comunique para ...”. 

Outros, mencionam situações de doentes mentais onde a fuga de casa era uma 
constante. Como escreve o jornal Notícias da Nossa Terra: 

“Todo o dia este homem palmilhava caminhos de pau e manta às costas, resmungando 
contra as pedras do caminho” (n°105, 15.5.1965); “a Maria dos Anjos nos seus ataques 
de demência foge para a rua, vencendo todas as forças em contrário” (nº230,12.1971) e 
ainda, “traz sempre em aflição os seus pais, porque foge da sua residência” (n°158, 
1.10.1967). 

As fugas de casa são também motivo para atitudes específicas para com o doente: 
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“Tenho de o amarrar com uma corda, por muito que isto me custe. - E chora. - Se não 
ele foge perde-se... e isso já aconteceu” (Povo da Beira, n°98, 22.8.1995). 

As fugas de casa preocupam de sobremaneira os familiares do doente por 
desconhecerem o seu paradeiro, com a consequente ausência de controlo dos seus 
actos e da sua protecção. Como ouvimos em determinada ocasião, “no Vale da Lousa 
estava um doente mental fechado, numa casa de milho como esta. Ele estava fechado 
porque fazia mal. Ao fim a guarda ou a lei proibiu [de ter os doentes mentais presos] ... e 
ele fugiu para a Pampilhosa. Fez um prejuízo que tiveram que pagar 40 contos, naquele 
tempo”. 

No trabalho de campo foram-nos referidos muitos casos de indivíduos, com marcante 
sintomatologia psicopatológica, que vagueavam de terra em terra. Este facto era 
relativamente comum até às décadas de 40 e 50, tornando-se mais raro na actualidade. 
Alguns destes sujeitos tornaram-se figuras típicas de uma determinada região, como o 
Manuel das Pedras Brancas. Os doentes-mendigos, com estas características, viviam 
da caridade pública e, durante o Inverno, pela intensidade do frio e por vestirem pouca 
roupa chegavam a enfiar-se no interior dos fornos para se aquecerem e dormirem, o que 
espantava a população. 

Das referências dos informantes respigamos: “[o doente em causa] faz uma 
circunferência, passa por Oleiros, Castelo Branco, sempre com uma saca às costas. Foi 
até encontrado em Castelo Branco a comer no caixote do lixo, este não pede nada a 
ninguém. Passa em Vila Velha de Ródão, Perdigão, Vale da Mua, sempre na estrada”; 
“andava fugido, chegou a andar oito dias sem aparecer em casa”; “olhe, numa noite ele 
era capaz de vir da Relva, fazer dez quilómetros, de noite”. 

d) Cantar, rir, falar e gritar 

Qualquer destas actividades nada têm de patológico se cumpridas no local, no momento 
e com a tonalidade adequada. Entretanto, se descontextualizadas e portadoras de 
elevada imprevisibilidade e estranheza podem ser sinal de psicopatologia, pelo menos 
assim o interpreta a nossa população. 

Dizia-nos um dos informantes: “o rapaz aparecia-me já a cantar, a dar aos braços e ele 
não era assim. Deu-me em aparecer já naquele espectáculo”. 

Os risos imotivados e/ou desadequados são outro dos sinais que se podem associar a 
doença mental. Como nos confessava o pai de um doente: “o meu rapaz ia pela rua 

acima a rir-se, a rir-se, parece que eram quatro ou cinco pessoas a falar com ele”. Ou 
também: “ria-se com as cachopas, dizia que as queria namorar”. 

Distinguimos “falar” de “gritar” pelo tom de voz usado. O falar é um dos factores a que se 
dá maior importância no estabelecimento da fronteira entre o normal e o patológico. O 
facto de “não ter uma conversa certa, não ter nada certo, é só parvoíces, é só asneiras” 
é praticamente um sintoma prodrómico da loucura. 

A comunicação verbal de um sujeito já diagnosticado, socialmente, com loucura pode 
ser desvalorizada. Isto é, o seu discurso verbal parece ter deixado de possuir o mesmo 
significado que teria se proferido por outro indivíduo. Não se tem em conta o que o louco 
diz, desvaloriza-se o significado da sua comunicação. Esta desvalorização atenua a 
conflitualidade latente entre o sujeito e a comunidade, preservando ambas as partes. 

Durante o trabalho de campo demos conta de transtornos de linguagem identificados 
como afasia, “apenas pronuncia «quim», «trinta» e «quinta»“ (Notícias da Nossa Terra, 
n°33, 4.1962), e coprolália, “esta senhora não se consegue controlar, vem para a rua diz 
asneiras, fala alto, fala em sexo. É só falar em sexo e por isso lhe chamam a Amélia 
Tonta”, ou, “a Emilia Pica Ô Boi falava muito mal; as pessoas depois até começaram a 
não lhe falar para ela já não falar; não era tanto tratar mal as pessoas, era mais falar 
mal”. 

O facto de um indivíduo “falar sozinho” nada tem de estranho. Mas se o fizer na via 
pública, e com alguma frequência, pode ser considerado um sintoma de doença mental. 
Dizia-nos um dos nossos informantes a respeito do solilóquio: “este, gritar não grita, mas 
fala, fala, fala, sozinho”. 

O falar em tom elevado, em local inadequado, pode ser já sintoma de rompimento com a 
realidade e, logo, de doença mental. Um dos padres que ouvimos contou-nos o seguinte 
episódio, passado durante uma cerimónia religiosa: “eu comecei a falar [durante a 
cerimónia religiosa] e ela começou também, alto, desordenado. Eu calei-me. Ela falou, 
falou, falou, e eu estava à espera que ela se cansasse. Vendo que não havia reacção, 
ela continuou a falar, nós [padre e paroquianos] estivemos, estivemos e depois eu disse 
«hoje estamos a ver que não podemos fazer o que fazemos nos outros dias cada um 
faça a sua oração, e acabou assim”. 

O gritar, em situações inadequadas e frequentes, é uma ocorrência que surge 
associada, comummente, à loucura. Como nos dizia um padre “na missa falava mais 
alto que qualquer pessoa, gritava as respostas” ou “gritava na igreja e na rua”. O cantar, 
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o rir, o falar e o gritar em situações desadequadas são motivos para se ser olhado com 
desconfiança pelo resto da população. 

e) Desrespeito para com as hierarquias 

Viver em sociedade pressupõe uma determinada ordem e previsibilidade. Modelos 
hierárquicos, ainda que diferenciados, são uma constante dos grupos humanos e de 
outros animais. 

Desrespeito para com as hierarquias é frequentemente observado em doentes 
diagnosticados, pela clínica, de psicóticos. 

Aqui a hierarquia é identificada com o pai (autoridade familiar), o padre (autoridade 
religiosa) e a Guarda Nacional Republicana (autoridade do Estado). Os nossos 
informantes falaram-nos, e temos disso prévio conhecimento, da revolta dos doentes 
contra a autoridade familiar, quase sempre protagonizada numa das figuras paternas. 
Dizia-nos o pai de um doente: “respeitava-me, depois que se juntou com ela começou a 
deitar-se a mim... o que eu nunca me temi foi a ele.. ... Agora [com o tratamento] 
respeita-me mais”, ou “ele coitado… não lhe dava para respeitar pai nem mãe”. 

A desobediência à autoridade religiosa foi noticiada, mais que uma vez, quando o 
doente perturbava um ofício religioso e era convidado a sair. “A P. grita na igreja e não 
obedece ao padre nem a ninguém. O padre diz-lhe para ela sair mas ela é que não 
quer”. 

São várias as notícias de confrontos e desobediências à autoridade. A autoridade 
policial é aqui representada pela Guarda Nacional Republicana (GNR). Vejamos apenas 
um caso: “houve aí um outro que deu com uma cavaca num guarda republicano que 
teve que estar onze meses em Coimbra no hospital”, o que levou um dos informantes a 
dizer-nos, à laia de conclusão, “a guarda [GNR] também não quer nada com esta gente 
[doentes mentais]”. 

f) Atitudes irracionais 

Sob este título incluimos um conjunto variado de ocorrências que não cabem nos grupos 
anteriores. A irracionalidade é referida pelo grupo social do doente e não por ele porque, 
na sua perspectiva, não há irracionalidade nos seus actos. Irracionalidade é aqui 
entendida como incompreensibilidade pelo entendimento. 

Os quatro primeiros casos, a seguir mencionados, referem-se a indivíduos cujo “única 
anomalia” é a persistência num determinado tipo de atitude incompreensível para o 
grupo. Estes personagens, perante o grupo social que os integra, estão numa situação 

de fronteira entre a normalidade e a anormalidade. Nos casos restantes estão bem 
patentes sinais e sintomas, ainda que verbalizados por terceiros. Além destas 
ocorrências muitas outras poderiam ser também seleccionadas. 

O primeiro caso refere-se a “um rapaz novo e inteligente que entrara num curso 
universitário de Física e começou a ter alterações de comportamento, que era ler dentro 
da cama com uma pilha, e a mãe não entendia”. 

A segunda situação refere-se a uma “pessoa que esteve em França [nas linhas da frente 
da I Guerra Mundial]. Ele podia estar bem sentado mas nisto, de repente, levantava-se e 
gritava «fujam todos que eu mato toda a gente que eu vou buscar a minha espingarda 
de sete canos e mato toda a gente» e corria por aí fora direito a casa e depois no fim de 
um pouco sossegava”. 

A terceira ocorrência é relativa a “um homem que diz a toda a hora que fala com Nossa 
Senhora e que vê Nossa Senhora, mas eu não encontro que seja doido, mas isso são 
coisas que se metem na cabeça da gente”. 

O último caso é o de uma mulher a que “chamavam a Maria do Senhor, porque ela 
metia-se-lhe na cabeça, ela dizia que o Senhor lhe tinha feito um bebé. E então a gente 
perguntava «á senhora Maria então...». Ela fez o enxoval e tudo para o bebé. «Então 
como é que fez o bebé com o Nosso Senhor?». «Como eu fiz? Veio pelo telhado abaixo 
e depois fez-me um bebé». Era ela e outra, que também já morreu, que andava metida 
naquilo. Chegaram a comprar baetas que se usavam na altura e o bebé não apareceu. 
Tanto que agora quando alguém anda coisa nós dizemos «então nunca mais tens o 
bebé? És como a Maria do Senhor?». Esta mulher não era maluca só tinha aquela 
cisma que o Senhor lhe tinha feito um bebé e que ela também falava todos os dias com 
o Nosso Senhor. O homem dela morreu por causa destas cismas da mulher. O padre 
não fazia caso. Ela ía à missa como todas as pessoas e ele ainda brincava com ela. 
Ainda se punha assim «Então, ó senhora Maria quando o nosso bebé vem?». Aquele 
casal não tinha filhos. Tinham tido um mas morreu. Ela até teve uma doença e até lhe 
caiu o cabelo todo e até usava cabeleira postiça. Ela dizia aquilo mas já nem podia ter 
filhos”. 

Em Notícias da Nossa Terra (n°72, 12.1963:3; n°152, 1.10.67:2) há referências a 
perturbações do silêncio nocturno por parte de doentes do foro psiquiátrico. Vejamos um 
relato relativo a uma dessas referências: 

“Proença-a-Nova - o doido das Eiras lembrou-se, nas noites passadas, de dar concerto 
de pífaro pelas ruas da Vila às 4 da madrugada. O bom do homem despertou a muitos 
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com as melodias do costume. O mais engraçado é que chovia e estava escuro como 
breu. Boa serenata que os ouvintes se arregalaram de escutar aconchegando os 
cobertores por causa do frio. E o doido das Eiras ia tocando, não sentia o frio e sentia-se 
feliz... “. 

A tranquilidade nocturna não é apenas perturbada pela ausência de silêncio mas 
também por outras situações. Senão vejamos. “Andava de noite a bater à porta das 
pessoas, de casa em casa, aquilo era um castigo que os vizinhos tinham”. 

Associadas a doentes jovens, do sexo masculino, encontrámos várias referências 
ligadas à afectividade/sexualidade. Alguns exemplos. “Dava-se para se querer casar e ia 
falar às viúvas”, ou “um deles andava sempre a dizer que as raparigas lhe entravam pela 
fechadura da porta”, ou ainda, “o João pôs a mania com uma professora, que já aí 
andou, a mania de a querer namorar, andou aí três ou quatro meses, mas a professora 
até já era casada e a professora tinha vergonha de não lhe estender a mão e ele ia lá 
para a escola e quando ela saía, era só para lhe apertar a mão, mas ela depois 
começou a dizer que não queria. Então pois ela era casada queria lá andar com aquilo 
atrás dela...”. O tipo de sinais que referimos a seguir é percepcionado, 
fundamentalmente, por quem vive junto dos dentes. Alguns deles são fruto da actividade 
alucinatória do doente. Diziam-nos os informantes: “eu na altura estava no arraial com 
minha mulher e ele dizia «já não quero ir, já não quero ir. Porque quando vou lá para 
diante só oiço malhos a cortar azinheiras»” e “depois andou muito tempo que não falava. 
Depois na hora em que falou disse «fulano e fulano não querem que eu fale», «mas és 
tu que mandas ou são outras pessoas que mandam na tua fala?», «não querem que eu 
fale e eu não falo», ele até me cuspia para a comida, nem eu nem ele comia”. 

2.1.3. Terapeutas e terapêuticas 

Tentámos identificar os terapeutas, os tempos, os lugares e as técnicas de cura. Neste 
grupo, apenas incluímos as práticas terapêuticas que tinham, e têm, por finalidade tratar 
o indivíduo. 

Durante o trabalho de campo tivemos oportunidade de constatar que no passado, 
relativamente recente, o doente mental nem sempre era alvo de tratamento. Os 
familiares nem sempre recorriam aos terapeutas existentes e, frequentemente, os 
videntes/bruxas e os padres recusavam-se a tratá-los devido à ineficácia dos meios que 
utilizavam. 

A concepção minhota de doença, relativamente a quem trata, divide as doenças em dois 
grandes grupos: as de médico e as de não médico (Cabral, 1989; Cachadinha, 1993; 
Lobo, 1993). 

As doenças de médico, também designadas por doenças de cá (Cabral, 1989:212), são 
doenças do corpo físico, como por exemplo um abcesso ou uma fractura. São doenças 
de médico porque se recorre a este terapeuta. Entretanto, em caso de dificuldade na 
cura ou no estabelecimento do diagnóstico há necessidade de uma intervenção 
sobrenatural. 

As doenças do segundo grupo, as de não médico, são as que de alguma forma se 
relacionam com a psicopatologia é neste grupo que se inclui a doença mental. Os 
sintomas patológicos que caracterizam este grupo são, por exemplo, os delírios, as 
alucinações, os comportamentos maníacos ou depressivos, as bizarrias ou outros. 

Este grupo é caracterizado por uma variedade grande de terapeutas (padres, 
videntes/bruxas, curandeiras, cartomantes) e de técnicas de cura (orações, exorcismos, 
benzeduras, defumadoiros). 

a) Terapeutas 

Verificou-se ser restrita a variedade de terapeutas implicados no processo de cura de 
psicopatologias graves. Neste âmbito, Cachadinha (1993) inventariou, no distrito de 
Viana do Castelo, seis diferentes tipos de terapeutas (ervanários, bruxos, espíritas, 
médiuns, exorcistas e parapsicólogos) que lidam com as doenças de não médico. 

No sul da Beira Interior os videntes/bruxos e os padres são de longe os mais 
procurados. Os médicos surgem como o último recurso e aos barbeiros há escassas 
referências. Vejamos cada um deles em particular. 

Barbeiro 

O barbeiro era o homem que cortava cabelo e barba. Alguns deles exerciam também 
medicina, prescrevendo mezinhas, curando feridas e fazendo sangrias. 

Eram frequentemente avençados e pagos em cereal. Enquanto curadores, alguns 
granjearam tal fama que se alargou a todo o sul da Beira, sendo por isso muito 
procurados. Nas monografias locais ainda encontramos muitos vestígios da sua 
importância e actividade. 

Os barbeiros eram, essencialmente, reconhecidos no tratamento de doenças físicas e, 
muitos deles, confessavam a sua incapacidade no tratamento de doenças psiquiátricas. 
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O barbeiro das Relvas, quando lhe apresentaram um doente mental para curar, disse 
“eu mentais nunca curo nenhum”. Em contrapartida, o barbeiro de Alcafozes no relato de 
Namora (1983:173) aplica uma abundante sangria a uma doente mental. O “barbeiro de 
cedilha” (Proença, 1963:25), como vimos no capítulo anterior, aplica a violência física 
para manter o doente calmo. 

Estes terapeutas, nesta região, saíram de cena há duas ou três décadas, salvo uma ou 
duas excepções. 

Devido à relação destas doenças com o mundo sobrenatural, e na perspectiva da 
população rural, os barbeiros nunca eram os mais procurados, nem eram reconhecidos 
como os terapeutas mais adequados e eficazes na resolução dos problemas do foro 
psicopatológico. 

Padres 

Os padres são o elo de ligação entre o mundo divino/sobrenatural e o humano. Recorria-
se ao padre quando se atribuía a doença mental a uma entidade extraordinária, superior 
à natureza humana, mas que o padre era capaz de contactar e dominar. 

Alguns padres, residentes longe desta área, são íntimos colaboradores de 
videntes/bruxas na concretização de exorcismos mais difíceis. Muitos outros 
proporcionam os meios materiais indispensáveis à realização dos rituais obrigatórios, 
como a água benta. 

Nesta região, quem não se lembra do padre de Meimão, melhor, do padre Miguel 
Pereira que alcançou a fama de santo e de autor de milagres. Quantos doentes do foro 
psiquiátrico, e outros, não o visitaram para lhe solicitar intervenção na cura? Chegaram 
a organizar-se excursões para o visitar. Dizia o padre: 

“não sou benzilhão, nem curandeiro, nem negociante. Se tenho poderes curativos, não 
os conheço. Acredito que se passaram aqui casos em que houve intervenção divina e 
que a medicina não explica” (Aldeia Viva, n°25, 2.1987). 

Relativamente a este personagem, e durante o trabalho de campo, ouvimos vários 
depoimentos valorizando sempre a sua acção curativa. Diz-nos um informante: “a mãe 
diz que desde que o levou ao padre de Meimão nunca mais lhe fez mal em casa... até aí 
tinha que o ter fechado porque lhe estragava tudo”. 

Encontrámos ainda referências aos padres tira-espíritos e à realização recente de 
exorcismos, como se exemplifica na descrição seguinte. 

Uma mulher chegou-se junto do padre solicitando-lhe que a livrasse de um espírito que 
a vinha incomodando. O padre, com muito cuidado, ía dizendo à senhora que devia ir a 
um médico. Que fosse primeiro a um médico e que depois falariam. O padre contactou 
antecipadamente com o médico (psiquiatra) que a observou. Durante algum tempo a 
doente fez o tratamento indicado, após o que trouxe uma carta do médico informando o 
padre da incapacidade de tratar eficazmente a senhora. O médico pedia ao padre para 
satisfazer a vontade da doente. O padre, perante esta situação, contactou o bispo da 
diocese, expôs-lhe o caso e obteve a necessária autorização para o exorcismo. O bispo 
pôs como condição que o acto fosse presenciado por outras pessoas. 

O ritual foi realizado na igreja com a presença do padre, da doente e de vários 
acompanhantes. Durante o ritual a paciente apresentou grande agitação psicomotora. 
Finda a leitura do Evangelho o padre passou a ler a oração do exorcismo e, no momento 
da palavra final, a senhora deu um urro tão grande que deixou toda a gente aturdida e 
com medo. Depois, a doente ficou tranquila, disse que estava curada, abalou para casa 
e nunca mais se queixou ou procurou o padre para este assunto. 

A atitude cautelosa deste padre é complementada com a de um outro padre exorcista, 
ouvido por Lobo (1993:378). Disse ele: 

“Não os podemos desiludir, eles vêm convictos de que estão possuídos pelo demónio e 
será necessário, tirar-lhes essa ideia. Nós sabemos que a maior parte dos casos são 
cismas, mas mesmo assim fazemos o ritual”. 

O uso do exorcismo é uma prática aceite e defendida pela população rural e não é raro 
ouvir críticas ao padre que recusa realizar este ritual. Dizia-nos a mãe de um doente: 
“quando o meu João ficou doente também o levei ao senhor padre, mas ele não quis. Os 
senhores padres se não fazem esse trabalho é porque não querem que eles sabem o 
que hão-de fazer”. 

O padre é ainda elemento imprescindível num outro tipo de terapia, ouvida em Vilar de 
Boi, e que consiste em introduzir na boca do padecente, que está possuído por um 
espírito, as chaves do sacrário. 

Havia frequentes recusas dos padres em tratar os doentes mentais. Pensamos que esta 
atitude se deve à ineficácia das terapias usadas. Dizia-nos um informante: “esse meu tio 
que foi ao padre e o padre olhou para ele e disse à minha tia «olhe lá então ele faz 
isso?». «Há muito» disse ela. «Então não o tragam cá que não vale a pena». 
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Os padres podem ainda ter um papel terapêutico de relevo em situações clínicas como 
os delírios místicos e as ideias de ofensa a Deus. Num caso, por nós conhecido, o padre 
chegou a passar um papel a um doente, que sofria de neurose obsessiva-compulsiva 
com ideias de ofensa a Deus, reafirmando que as suas ideias eram produto da sua 
doença e não reais ofensas a Deus. 

Videntes/bruxas 

Na concepção popular estes dois termos não têm o mesmo significado. A bruxa é 
identificada como a pessoa capaz de provocar mal a outra pessoa ou a um animal, 
mesmo com um simples olhar; vive socialmente à margem e dizem possuir hábitos 
estranhos. É frequentemente identificada com mulheres idosas e mal encaradas. A 
vidente ou mulher de virtude é a personagem que cura as pessoas do mal, provocado 
pela bruxa ou espírito; não tem capacidade para provocar mal e possui o dom de 
requerer os espíritos a este mundo, o que faz através de fórmulas verbais em tom 
imperativo. 

Neste trabalho optámos por utilizar os termos vidente e bruxa, conjuntamente. 

As videntes/bruxas, tal como os padres, são o elo de ligação entre o sobrenatural e o 
humano e têm como função recriar a ordem perdida com a doença. Em campo 
deparámo-nos, indistintamente, com as designações de bruxa, benta, vidente, 
curandeira, mulher de virtude, mulherzinha e ainda outras denominações. 

O que as videntes/bruxas fazem é uma leitura e interpretação dos sinais e sintomas 
manifestados pelos seus utentes, elaboram um diagnóstico, naturalmente diferente do 
diagnóstico da medicina científica, e propõem um tratamento. 

Frequentemente, a ida à bruxa não corresponde a uma situação patológica mas à mera 
incapacidade do indivíduo em interpretar o mundo envolvente, como por exemplo o 
ruído em qualquer parte da casa. 

No trabalho de campo pudemos constatar a existência de uma comunicação preferencial 
entre as videntes/bruxas e os padres, do que entre estas e os médicos. Esta última 
relação só se observou excepcionalmente. 

Segundo Cabral (1989) os papéis dos padres e dos videntes/bruxos não são 
contraditórios mas complementares. O camponês recorre ao padre com fins profilácticos 
e aos videntes/bruxas com fins terapêuticos. O padre representa os interesses da 
colectividade e não há segredo nas suas actividades. A vidente/bruxa representa os 
interesses individuais sendo, por isso, consultada em segredo. 

Relativamente à posição de alguns párocos, no que concerne à relação entre 
videntes/bruxas e a população, retirámos de um jornal local, com orientação religiosa, 
fragmentos de prosa bem ilustrativa. Assim: 

“Uma mulherzinha doente lembrou-se há tempos de chamar uma bruxa de fora para 
consulta. Como o resultado não foi satisfatório, pois a doença continuou, lembrou-se de 
andar lá por fora à procura de alguém que tirasse os espíritos. O pior agora é que a casa 
da doente vai-se tornando em verdadeiro centro de espiritismo. A mulher chama pelos 
espíritos e eles acodem. O povo (algum e o estúpido) acorre a perguntar pelos seus 
falecidos.'' 

Admira-nos bastante que pessoas que se dizem católicas e com fé em Jesus Cristo 
andem atrás de semelhantes crendices. Triste sintoma de fé quando as pessoas se 
deixam cair na superstição. Não tenham medo porque as almas que partiram para a 
eternidade estão bem confiadas. Mal ía a Deus se andasse a brincar connosco e não 
tivesse poder para as segurar no Céu, no Purgatório ou no Inferno! 

A propósito lembramos apenas ao povo da Sarzedinha que em vez de acreditar na 
doente, trate, sim, de construir uma capelinha das almas. Um povo com 83 fogos era 
para se preocupar com ter no seu meio um monumento religioso” (Notícias da Nossa 
Terra, n°19, 9.1961:3). 

E ainda: 

“Apareceu aqui, na Moita, uma «bruxa» que veio dos lados de Marvão, a pedido dum 
noivo, que tem passado mal de saúde. A velha, pelos vistos, abriu «consultório» junto à 
capela e teve clientes, além do «padecente». Receitou boas doses de cerveja e ovos, 
que realmente é do que se precisa para os fracos de espírito. O pior é que se lembrou 
de dizer que os últimos mortos andam por cá a passear e a incomodar os vivos, e que 
os namorados têm andado a «envenenar-se». Muito povo não soube da «convidada» 
que desapareceu misteriosamente, mas segundo consta, há quem tenha ido ao seu 
«consultório» na terra onde vive. Foi pena que não se demorasse um pouco mais 
porque havia quem lhe desse o arroz. Só lamentamos, no entanto, que haja entre nós, 
alguns que tenham a fé dos pretos de África” (O Concelho de Proença-a-Nova, n° 227, 
30.6.1960:3). 

Recolhemos de outro pároco posição bem diferente, face à relação vidente/bruxa e 
população. Diz ele: “a minha atitude para com as pessoas que foram à bruxa é de não 
as agredir. Porque vítimas de agressão já elas estão. Digo-lhes: a sua consciência é que 
é o mais importante. Tento-me meter dentro do cumprimento para ajudar a pessoa a 
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perceber a irracionalidade de tais actos. Se eu a agrido ela defende-se. Assim tento 
compreender. Digo-lhes então: estão aqui 60 velas [prescritas pela bruxa/vidente] você 
acende a primeira e eu encarrego-me das outras todas. Mas acendo-as mesmo, sei 
muito bem que isso tanto faz como fez mas por uma questão de solidariedade para com 
as pessoas doentes eu todos os dias acendo uma”. 

Pudemos ainda constatar que muitos dos indivíduos que consultam videntes/bruxas 
dizem não acreditar na eficácia dos tratamentos prescritos. Outros são de opinião bem 
diferente: “as bruxas para certas doenças até serão melhor que os médicos, porque se 
houver essas coisas [espíritos] os médicos não as tiram”. A vidente/bruxa pode atender 
os seus clientes pelo telefone, directamente, ou através de uma terceira pessoa 
portadora de uma foto ou peça de roupa, do visado. 

Qualquer das videntes/bruxas que contactámos tiveram a preocupação de dedicar parte 
do tempo da entrevista a explicitar e a propagandear o tipo de clientes que utilizam os 
seus serviços destacando, sempre, médicos, engenheiros, quadros superiores da 
administração, estudantes e outros. 

Em termos de comunicação o utente e a vidente/bruxa falam a mesma “linguagem”. Isto 
é, compartilham da mesma cosmovisão, de idênticos valores religiosos e o segundo 
possui sobre o primeiro um enorme poder de sugestão. Cabral (1989a:586) acrescenta 
que: 

“eles [vidente/bruxa] têm maior disponibilidade para adaptar a sua linguagem à do 
consumidor e não lhes é permitida a arrogância e falta de respeito pelos sentimentos e 
compreensão dos clientes que tendem a caracterizar as profissões oficializadas “. 

E, num outro trabalho do mesmo autor (1989:220) lê-se: 

“O que me, intrigou mais, nas sessões que observei, foi o modo como os clientes 
participavam activamente com o «bruxo» na construção de uma resposta específica aos 
seus problemas, a partir das suas próprias afirmações gerais”. 

Recorrer à vidente/bruxa é uma prática frequente por parte dos doentes psiquiátricos, ou 
respectivos familiares. Como já escrevemos, Barreto (1982) constatou que 70% dos 
doentes que frequentam a consulta externa da Clínica Psiquiátrica de Celas já usaram 
os serviços de uma vidente/bruxa. Este fenómeno não é apenas característico das 
sociedades rurais mas é também comum nas áreas urbanas de Lisboa, como refere 
Teiga & Amaro (1988). 

Médicos 

Os médicos eram conhecidos, até há algumas décadas atrás, por mata-sãs. Eram o 
último recurso. Recorria-se ao médico quando todas as outras soluções estavam 
esgotadas, sem eficácia. Como dizia um informante, “a maior parte destes doentes vão 
dar à bruxa primeiro que irem ao médico. Correm todas as coisas primeiro”. Conduta 
semelhante foi observada por Nogueira (1975) para povos africanos. 

A ideia da pouca eficácia do tratamento médico está bem patente nos depoimentos de 
alguns informantes (“foram levá-lo ao Sobral Cid. Esteve em Coimbra uma temporada 
mas aquilo pouco valeu”) e na imprensa regional. 

Frequentemente, o doente recorre ao médico não pela sintomatologia psiquiátrica mas 
pelos sintomas físicos. Outras vezes, são os familiares que vêm por ele porque o sujeito 
doente nem sempre reconhece o seu estado. 

No dizer de Karl Jaspers (citado por Guerra, 1979:5): 

“o médico está em pior situação que outras pessoas para dizer quem está são ou 
doente. O juízo sobre a saúde mental depende menos do médico do que dos doentes e 
das concepções da época... “. 

Um dos maiores impedimentos ao estabelecimento de uma boa relação terapêutica 
entre o médico e a população rural reside, entre muitos outros factores, na linguagem 
utilizada; linguagem que é o espelho da visão do mundo que cada uma das partes 
possui. O médico surge quase sempre como uma pessoa distante e estranha ao 
universo rural e à sua cultura. E como diz Cabral (1989:213): 

“os médicos são geralmente citadinos para quem o vocabulário usado pelos 
camponeses para descrever problemas mentais é não só completamente opaco, mas 
também repugnante”.  

b) Tempos e Lugares 

O indivíduo, ou família, recorria a um terapeuta, qualquer que ele fosse, quando a 
sintomatologia se tornava alarmante, na perspectiva pessoal ou grupal, ou quando os 
que o rodeavam atingiam um ponto de saturação pela violência ou irracionalidade do 
comportamento do visado. 

Cada terapeuta ocupa, no acto de curar, um espaço específico. O médico usa o hospital 
ou o seu consultório, o padre utiliza o espaço sagrado da igreja e a vidente/bruxa a sua 
casa particular, pelo menos nesta região. Em casos raros a vidente/bruxa pode visitar, 
com fins terapêuticos, a casa do padecente. 
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O Concelho de Proença-a-Nova (n° 227, 30.6.1960:3) notícia o caso de uma “bruxa”, 
estranha à comunidade, que “abriu «consultório» junto à capela” de Moitas. 

c) Terapias 

As técnicas utilizadas na cura da doença mental estão mais intimamente ligadas aos 
terapeutas que as prescrevem do que às causas atribuídas à doença. Durante o 
trabalho de campo tivemos também oportunidade de observar que a medicina popular, 
no tratamento das doenças mentais, privilegia os meios imateriais em detrimento dos 
materiais, ao invés da medicina oficial. 

Na área geográfica a que este trabalho diz respeito é frequente a utilização de mais que 
um terapeuta para uma mesma situação e o uso em simultâneo de mais do que uma 
terapia, por exemplo ir ao médico e ir à vidente/bruxa. Esta aparente contradição apenas 
existe na perspectiva do racionalista e o nosso aldeão não o é. Este facto vem confirmar 
a observação feita por Carvalho (1994). 

As monografias regionais e a imprensa revelaram-se pobres no fornecimento de 
informação acerca do tratamento das doenças do foro psiquiátrico. Referenciámos já, no 
capítulo primeiro deste trabalho, um processo de cura para a doença mental recolhido 
por J. Lopes Dias (1955:230) no Teixoso, fora da nossa área de intervenção. Esta 
técnica de cura consistia em: “colocar sobre a cabeça do louco, em forma de capacete, 
um cachorro ou cão pequeno aberto ao meio, por forma a que o sangue corra pelo 
rosto”. 

Cremos que o ritual descrito corresponde a uma cerimónia de purificação. O sangue, 
segundo autores como Lévy-Bruhl (1931) ou Margaret Mead (1940), quando 
propositadamente derramado, como o que resulta de golpes voluntários, pode assumir 
um estatuto semelhante ao da água, o da purificação. Ao invés o sangue que 
inadvertidamente escorre do corpo, como o da menstruação, é considerado mau 
sangue, sangue poluente ou impuro. 

Na situação referenciada por Jaime Lopes Dias o doente está ocupado por entidades 
maléficas e necessita de purificação para se restabelecer. Este ritual teria a função de 
um exorcismo. 

Farmacologia e outros meios utilizados pela medicina científica (oficial) 

Esta proposta terapêutica é utilizada, preferencialmente, pelos médicos, ainda que haja 
também referências à sua utilização por videntes/bruxas. Face aos fármacos, prescritos 

pelos médicos, podemos encontrar duas atitudes antagónicas que podem corresponder, 
na nossa opinião, a dois momentos distintos. 

O primeiro momento corresponde ao período anterior à massificação dos neurolépticos 
com acção retard ou à implementação, descentralizada, de estruturas de saúde 
especializadas de apoio ao doente. Nessa altura havia uma descrença generalizada, 
entre a nossa população rural, relativamente à acção benéfica das terapias propostas 
pela medicina oficial, devido à ausência de eficácia. O doente partia para qualquer 
hospital, quase sempre em Coimbra, e ao fim de pouco tempo voltava e as alterações 
de comportamento recomeçavam. Diziam-nos dois informantes: “era uma miséria como 
ele andava. Depois foram levá-lo ao Sobral Cid. Esteve em Coimbra uma temporada 
mas aquilo pouco valeu” e “eu mesmo tomei a iniciativa de o encaminhar para Coimbra, 
mas passado uma semana estava cá outra vez”. Por isso defendiam o internamento 
“para toda a vida”, em instituições de saúde. Nesse período os nossos campos estavam 
repletos de histórias de violência, protagonizadas por doentes psiquiátricos, que 
marcaram a vivência das populações. 

O segundo momento corresponde a uma maior acessibilidade e descentralização dos 
serviços de saúde e ao uso generalizado dos neurolépticos, em especial aos de acção 
retardada. Neste período, e devido à eficácia dos neurolépticos, patente na conduta dos 
doentes, a população rural passou a valorizar o tratamento e as instituições que o 
administram ou prescrevem e a dar ao psiquiatra maior credibilidade. A eficácia deste 
tratamento passou a ser superior ao prescrito pelos padres e videntes/bruxas. 

Dizia-nos um informante: “desde que vocês começaram a cá vir [a visitar o doente no 
seu domicilio] nunca mais andou por aí assim, nem fugiu de casa. Foi remédio santo [os 
neurolépticos com acção retardada]. Grande coisa já temos em Portugal para dominar 
os mentais. Porque os mentais não se acolhiam seguro. Eram más de aturar. Davam em 
bater na família, a bater aos da casa. A tratar mal as pessoas, a deitar fogo”. 

Na perspectiva popular a função destes medicamentos era “partir os nervos” a quem os 
toma. Da leitura das fichas dos doentes pudemos constatar que o tratamento médico era 
suspenso, frequentemente, durante o período menstrual. 

Exorcismos 

O exorcismo é um ritual que tem por objectivo afastar de uma pessoa a influência de 
espíritos malignos ou do demónio. A expulsão efectuava-se mediante a expressão de 
palavras ou gestos mágicos. 
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Os rituais exorcísticos de que tivemos conhecimento foram orientados por padres e 
outros por leigos, a quem são reconhecidos dons para o efeito. No lote dos últimos 
podemos encontrar indivíduos de ambos os sexos. Neste âmbito, o ritual de exorcismo 
perde a sua função religiosa e simbólica e adquire uma importante função terapêutica. 

O sacerdote para realizar o exorcismo necessita de autorização especial, conforme o 
Cânone 1172. Mas, muitos dos exorcismos praticados pelos padres, que dão suporte às 
actividades das videntes do sul da Beira, são feitos à margem da hierarquia da Igreja. 

A quase totalidade dos padres que contactámos, e excederam o número dos que 
entrevistámos, afirmam nunca ter realizado nenhum exorcismo. 

Dos exorcismos que nos relataram, feitos por padres, passamos a descrever um 
segundo caso. Assim, “uma vez um grupo de pessoas daqui iam para Fátima. E depois 
ía lá um rapazelho e ele chegou ali a Mesão Frio, no Moinho Branco, iam a pé, e deu 
para sair fora da estrada, que não queria ir «e não vou, e não vou» e ao fim estavam a 
rezar e ele não queria rezar e escavacava os terços todos. Ao fim a R... levava um terço 
bento pelo padre S... e esse terço já não o partiu. Os outros não eram bentos e ele 
partia-os todos. Depois, lá em Fátima, a mãe queria que ele fosse cumprir a promessa e 
ele não queria. Foi preciso levarem-no de zorro. Andava sempre fugido, sempre fugido 
com medo”. 

Quando vieram foram ao padre S... e lá lhe tiraram o espírito, numa igreja. O moço, na 
igreja, gritava e tinham que o segurar. Dizem que quando é assim tinham que estar com 
a boca fechada [os assistentes] senão ele [o espírito] entra para a gente. 

Era o espírito de um daqueles que mataram um homem e uma mulher no Alto de 
Cavalos. Era o espírito do que fugiu. O outro entregou-se à prisão e teve perdão de 
Deus. O que não teve perdão de Deus é que ali andava. Acabava de sair de um e metia-
se noutro. Quando estavam a tirar o espírito ele [o espírito] disse que andava no mundo 
só para fazer perder as almas”. 

Em Vilar de Boi encontrámos uma outra modalidade de exorcismo, se assim lhe 
podemos chamar, executada pelo padre. Neste caso, o ritual verbal é desvalorizado em 
detrimento do gestual. Como já escrevemos, o ritual consiste em introduzir na boca do 
paciente a chave do sacrário. Este exercício apenas pode ser aplicado se no sujeito for 
diagnosticado um único espírito ocupante. A chave do sacrário é, simbolicamente, um 
objecto que está carregado de energia divina, como as imagens sagradas. A 
transmissão dessa energia ao padecente faz remeter o mal para fora do corpo. 

Como também já dissemos, os espíritos que ocupam as pessoas, na concepção dos 
videntes que entrevistámos, são oriundos de suicidas, de indivíduos que não cumpriram 
promessas e de acidentados, que não esperavam a morte. 

A vidente, na sala onde trabalha, chama o espírito que se alojou no consulente e 
pressiona-o a sair através de um ritual verbal e gestual próprio. As bruxas/videntes 
referem a existência de espíritos muito difíceis de expulsar do corpo do padecente. 
Alguns chegam a manifestar-se contra a vidente. Nestas ocasiões, a vidente usa a água 
benta para autoprotecção, aspergindo-se a ela e à sala. O ritual verbal, frequentemente 
em tom imperativo, é uma criação da própria, logo difere de vidente para vidente. Neste 
ritual é costume solicitar-se a ajuda do Padre Cruz, do Dr. Sousa Martins, da Senhora do 
Carmo, de Jesus Cristo, das almas do Purgatório, conforme a devoção do vidente. 

As videntes ouvidas referem que alguns espíritos as deixam muito “magoadas”, chegam 
a ter que ir para a cama. As situações que não conseguem resolver recorrem a um 
padre para realizar o exorcismo; “trabalho com ele” como nos diziam. Estas últimas 
particularidades não foram mencionadas pelo vidente masculino que ouvimos. 

Promessas a santos 

O homem negoceia com a divindade como o faz com o seu semelhante. Isto é, perante 
o cumprimento do solicitado obriga-se ao pagamento do ajustado. Num passado recente 
as promessas eram, frequentemente, pagas em oiro. Actualmente, são pagas em 
dinheiro. 

Prometer a qualquer divindade era, e continua a ser, um facto comum para a nossa 
população rural. No sul da Beira Interior não foi encontrada nenhuma divindade 
especializada na cura dos doentes mentais. A promessa era feita à imagem da devoção 
do indivíduo que a fazia. 

As promessas aos santos são, muitas vezes, a primeira tentativa realizada pelo 
indivíduo, ou familiar, para restabelecer o equilíbrio psíquico perdido. 

Terapias prescritas por videntes/bruxas 

Enquanto terapeutas é consideravelmente variada a gama de tratamentos prescritos 
pelas videntes/bruxas. Porque, na sua perspectiva, são meras porta-vozes dos espíritos 
que encarnam nos clientes. 

Os tratamentos recomendados incluem, quase sempre, várias terapias associadas. Isto 
é, a vidente não prescreve uma única prática mas um pacote delas (missas, velas, 
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novena de terços, luzes, etc.), o que leva, frequentemente, as pessoas a queixarem-se 
da dificuldade em cumprir a globalidade da prescrição. 

Quando a causa é atribuída à ingestão de qualquer veneno, mistela por exemplo, é 
necessário prescrever um antídoto, por via oral, de modo a combater o efeito do veneno 
no organismo do padecente. Inclui-se neste grupo o testemunho recolhido em Perna do 
Galego, já descrito, no qual a vidente/bruxa prescreveu a ingestão de um litro de 
aguardente e de um pão centeio. Chás e “medicamentos para dar soltura” são outros 
produtos frequentemente usados. 

Após a ingestão da “mezinha” o indivíduo expele bichos, “rolhões de cabelo” ou outras 
coisas repelentes. A lógica destes tratamentos parece ser a de entrar remédio e, 
consequentemente, sair o mal (Carvalho, 1994). 

A eficácia destes contravenenos não é posta em causa enquanto se contar com a 
garantia da colectividade. Como diz Espírito Santo (s/d:169): 

“os contravenenos sentimentais são também técnicas psicoterapêuticas, na medida em 
que o homem, depois de ter desvendado qual foi a mulher que o quis tomar «seu 
escravo» desencadeia um processo de vontade, semelhante a um exorcismo, que é 
igualmente sugerido por um vómito “. 

O jornal regional O Concelho de Proença-a-Nova (n° 227, 30.6.1960), como já vimos 
atrás, noticia a prescrição de “boas doses de cerveja e ovos”, mas desconhecemos para 
que sintomatologia ou diagnóstico. 

Em Almaceda, recolhemos-um ritual que consiste em três lavagens do doente com 
vinho, embrulhando-o depois num lençol de linho. Práticas semelhantes são conhecidas 
para a limpeza das imagens sagradas em Sobreira Formosa, Proença-a-Nova, 
Monfortinho e Monsanto (Henriques, 1993, 1997 e 1997a). Esta prática é um ritual de 
purificação do doente destinado a livrá-lo dos espíritos. “Mas não valeu de nada”, diz-
nos a informante. 

Aspergir um doente com água benta tinha o mesmo objectivo e significado que a 
lavagem com vinho. A utilização de água benta é prática comum no sul da Beira Interior 
e faz quase sempre parte das prescrições das videntes. Os sacristães que ouvimos 
foram unânimes em referir a elevada procura deste produto. Dizia um deles: “como eu 
era sacristão iam à igreja e pediam água benta e deitavam água benta para a cara, 
diziam que era por causa dos espíritos, mas o senhor padre A... não gostava que 
fossem lá buscar água benta para estas coisas”. Dizia-nos outro informante: “como 

agora já não há água benta vão ao senhor padre N... e ele benze uma caldeira com 
água para fazerem as mezinhas em casa”. 

Deparámos, frequentemente, com prescrições de um número variável de velas. 

As velas são acesas na igreja a uma divindade que o espírito solicite. O número de 
velas a acender variou de duas a seis dezenas, segundo constatámos. 

A missa é outra das prescrições a cumprir. É frequente a vidente/bruxa, como porta-voz 
do espírito, solicitar determinado número de missas a um santo ou às almas. Quando o 
número de missas é grande esta prática é difícil de cumprir, devido ao baixo número de 
padres existentes na região. Dizia-nos um dos padres que ouvimos: “há tempos chegou-
me uma pessoa que trazia a promessa de 50 missas. Falou comigo e eu disse-lhe «volta 
à pessoa que lhas prescreveu e diga-lhe que agora não pode ser assim, que agora há 
poucos padres, portanto não pode ser assim tanta missa. Diga-lhe se ela achar que é 
preciso que nós temos poder de transformar as promessas». «Ah porque meu pai 
deixou a promessa de cinquenta missas». Então nós temos poder de transformar as 
promessas e em vez de cinquenta missas, que são muito difíceis de celebrar, porque eu 
estou aqui sozinho, não consigo dizer cinquenta missas e então podemos mudar. Sei lá, 
você vai a pé uma vez à Senhora do Almurtão que pode valer vinte missas e as pessoas 
deixaram de vir com cinquenta missas e agora vêm com cinquenta velas”. 

Uma novena de terços é outra das determinações prescritas aos clientes das videntes. 

Em casa de um indivíduo que tenha sido alvo de exorcismo, e como medida de 
protecção e prevenção, deve manter-se, pelo menos, uma lamparina acesa. Diz uma 
das videntes que “a luz das lamparinas é das melhores coisas para afastar os espíritos”. 

Espairecer 

Espairecer é a designação dada, popularmente, à terapia que tem por objectivo distrair o 
indivíduo fazendo-o, por exemplo, sair de casa ou coisas diferentes do habitual, com fins 
terapêuticos. Esta terapia é recomendada a indivíduos introvertidos e com predisposição 
para o isolamento. 

É inquestionável a eficácia de muitas destas intervenções. Para que tal suceda é 
indispensável que o terapeuta acredite na eficácia da técnica prescrita, que o doente 
acredite e aceite o poder curativo do terapeuta e por último que se verifique o 
sancionamento das práticas prescritas por parte da comunidade (Levis-Strauss, 1967). 

Barreto (1982:404) refere que a eficácia da intervenção das videntes/bruxas se limita a 
“anular por persuasão, sintomas causados por sugestão”, além do reforço acidental. Por 
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reforço acidental entende a autora o facto de grande número de doenças se curarem por 
si próprias e outras registarem melhoras flutuantes sem qualquer intervenção específica. 

Em suma, a eficácia destes rituais, ou técnicas, não depende dos produtos ou das 
palavras utilizadas mas da intenção de curar. É uma eficácia de tipo «mágico», no dizer 
de Espírito Santo (s/d:158), “à falta de outro termo” mais adequado. 

2.1.4. Interacção dialéctica comunidade / louco 

Talvez fizesse sentido dividirmos este subcapítulo em dois. Um focando a relação do 
doente com o seu grupo social restrito e vice-versa. O outro visando a interacção do 
doente com o seu grupo social alargado. Não o fizemos pela dificuldade que sentimos 
em estabelecer os limites de cada um dos grupos. Ao optarmos por essa divisão 
haveria, necessariamente, sobreposição de temáticas num e noutro grupo, porque cada 
um deles não é estanque nem autónomo. 

Perante os argumentos apresentados preferimos uma abordagem de cariz temático. Os 
temas que seleccionámos têm em conta a importância e a representatividade, segundo 
as fontes do trabalho. As entrevistas realizadas e a imprensa regional foram as fontes 
que mais contribuíram para a redacção desta parte do trabalho. 

Neste subcapítulo focaremos fragmentos da relação existente entre a comunidade e o 
louco e vice-versa. Existe relação social quando dois ou mais indivíduos interagem entre 
si. A interacção pressupõe sempre que cada uma das partes tome consciência da outra. 

Sem prejuízo do que diremos mais à frente, podemos adiantar que a interacção da 
comunidade com o doente mental se reveste de alguma ambiguidade, no que toca à 
rejeição e à aceitação. O louco não é apenas um ser portador de aspectos negativos; a 
alguns eram reconhecidos méritos. Um, por exemplo, tinha uma memória prodigiosa e 
decorava o discurso do padre debitando-o posteriormente na rua. Um outro era capaz 
de substituir duas pessoas no trabalho, devido à sua força física. 

No trabalho de campo demos conta da valorização dada à psicopatologia que 
predomina nos doentes psicóticos. Esta sintomatologia interfere, frequentemente, com 
toda a comunidade. Paralelamente, a sintomatologia psicopatológica menos alarmante, 
ou espalhafatosa, pode ser atribuída ao “feitio esquisito” do protagonista e não ser 
correlacionada com uma doença. Comportamentos estranhos encerram, muitas vezes, 
patologias psiquiátricas, ainda que compatíveis com a actividade profissional ou a vida 
social. 

A nível geral, parece que os indivíduos sãos aceitam os loucos, da sua comunidade, 
como algo intrínseco, que lhes diz directamente respeito. Queremos com isto dizer que 
se o doente tiver atitudes incorrectas, fora da sua comunidade, há a preocupação de 
atenuar os efeitos da ocorrência, tentando conduzir o extraviado para a sua 
comunidade. É a vergonha da exibição pública das “feridas”? Ou é para defesa do 
louco? Não excluímos ambas as hipóteses, ainda que algumas vezes a comunidade 
pareça envergonhar-se da actuação dos seus loucos, fora do seu meio. 

Fora do seu território o doente está mais vulnerável, não está protegido com o estatuto 
imunitário que a sua comunidade lhe proporciona. Para o louco este é ainda o espaço 
mais tolerante e seguro, porque o conhece e reconhece. O espaço geográfico que 
reconhece o louco como seu pode exceder muito o limite geográfico da aldeia. 

O estatuto de louco permite-lhe uma prática mais complacente que aos restantes 
membros da comunidade. Permite-lhe ser protagonista de atitudes socialmente 
condenáveis para os restantes membros. Ainda que, não se seja doido como se quer 
mas como a sociedade previu e determinou. 

Como qualquer outro fenómeno social, a interacção da comunidade com o louco, e a 
inversa, está sujeita à acção do tempo e do espaço. Deste modo, a realidade social, 
ainda que próxima, varia de comunidade para comunidade. Pensamos também ser 
incorrecto generalizar os mesmos argumentos e explicações para fenómenos e atitudes, 
ainda que semelhantes. 

Mais importante que a variável espaço é a variável tempo. A relação binomial 
louco/comunidade está em permanente mutação e, nestas últimas décadas, tem sofrido 
profundas alterações para as quais têm contribuído múltiplos factores. 

Depois deste breve intróito passamos a apresentar alguns temas onde a relação 
doente/comunidade surgiu sobrevalorizada nas fontes que utilizámos. A ordem da 
apresentação não está subordinada à sua importância. 

a) Reclusão e contenção física do doente 

Entendemos por reclusão o enclausuramento do doente num determinado espaço físico 
e a consequente privação da liberdade. 

Nesta região, até há poucas décadas, era comum o encarceramento dos doentes 
mentais. No dizer da Prof.ª Maria Araújo (1997:66) “esta situação era muitas vezes 
trágica, vivendo esses parentes, por vezes muito próximos, trancados em barracos ou 
escondidos em desvãos.” 
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A reclusão era uma iniciativa da família e tinha os seguintes objectivos: 

- proteger o doente, devido à desorientação espacial. A reclusão evita o 
desencaminhamento do sujeito com os perigos inerentes e a perda de tempo por parte 
da família, e da comunidade, na sua procura; 

- proteger o grupo (família e grupo social alargado) no caso de doente potencialmente 
perigoso. 

Este último objectivo nunca foi abertamente expresso pelos nossos interlocutores. 
Entretanto, estamos conscientes da dificuldade em manter encerrado um doente jovem 
e com força física; para o efeito chegavam a implantar grades de ferro nas janelas. O 
encarceramento era efectuado pelos familiares, num espaço da sua residência ou num 
anexo próximo A loja (área térrea da casa), a casa do milho (anexo da casa de 
residência) e o quarto foram os locais referidos. 

O doente ocupava aquele espaço durante todo o tempo. Ali comia, dormia e satisfazia 
as restantes necessidades. 

A contenção física consiste na detenção de um doente com um cabo, ou algo que 
exerça funções semelhantes. A retenção é feita no interior da casa e possui os mesmos 
fins que a reclusão. Os indivíduos eram presos pela cintura, pelas pernas ou pelos 
pulsos. Como nos dizia um informante: “os pulsos da Antónia estão todos marcados de 
ter estado presa. Era uma maneira de a segurarem. Agora tem 74 anos mas quando 
tinha 30 era muito difícil e violenta”, ou “a minha mulher tinha um tio que o chegaram a 
prender pelos pulsos e até pelas pernas. Se não o seguravam ele desaparecia, depois 
andavam tempos a ver dele e não o encontravam e tinham medo que ele por lá ficasse 
morto. E para eles não ficarem por lá mortos prendiam-nos e morriam presos. Estavam 
sempre presos. Ao tio da minha mulher só a mulher dele é que lá ía dar-lhe de comer. 

… Eu também estava para prender o meu rapaz, se não fosse os medicamentos. Então 
ele andava por aí fugido. Andava dias e dias que não vinha a casa”. Noutras 
comunidades, informam-nos que a reclusão era comum a doentes que tinham o hábito 
de despir-se na via pública. 

A criação de asilos para receber estes doentes, numa primeira fase, a descentralização 
progressiva dos serviços de medicina geral e da saúde mental em particular e a eficácia 
dos neurolépticos, em especial os de acção retardada, vieram terminar com estas 
práticas. 

O Povo da Beira, de 22 de Agosto de 1995, noticia ainda uma situação em que a mãe 
tinha que “amarrar [o doente] com uma corda, por muito que isto me custe... Se não ele 
foge perde-se... e isso já aconteceu”. 

Em suma, somos de opinião que a reclusão e a contenção eram usados, mais 
frequentemente, em doentes com ideias de fuga. 

b) Solicitação de internamento 

Incluímos nesta rubrica o esforço que as comunidades desenvolvem, ou melhor 
desenvolveram num passado recente, para o internamento vitalício dos seus loucos. 
Este esforço está bem documentado nos jornais locais e regionais. O pedido é quase 
sempre da responsabilidade da direcção do periódico que é, muitas vezes, propriedade 
da comissão fabriqueira da Igreja, da responsabilidade do padre local. Os padres, nesta 
região, possuíam, e possuem, um estatuto social elevado e eram as pessoas mais 
credenciadas para dirigir o pedido às instituições. 

Muitos dos pedidos publicados são casos sociais graves, podendo estar igualmente 
subjacentes práticas ou atitudes relacionadas com atentados ao pudor. 

Escreve o periódico Raiano (n°17, 1.12.1974:3): 

“Faleceu nesta localidade, no dia um do mês de Novembro, Isabel Beatriz Ramos, que 
era mãe do demente José Caguêtas. 

Bom seria que houvesse uma pessoa caridosa que internasse este desgraçado num 
albergue, pois que anda todo o dia rua adiante rua atrás pôr não haver ninguém em 
casa”. 

O Concelho de Proença-a-Nova (n°230, 1.2.1971:3) escreve também: 

“Depois é um caso humano, que necessita a atenção de quem de direito e que só se 
resolve com internamento. 

Neste sentido já muitos esforços se fizeram oficial e particularmente, mas infrutíferos. 

Os esforços oficiais, de modo especial da Comissão Municipal de Assistência nada mais 
conseguiram do que levá-la a uma brigada em Castelo Branco, onde a Maria dos Anjos 
continua a ir de vez em quando, mas que não dá resultado algum, pois a solução única 
válida é o internamento. 



O LOUCO E OS OUTROS 
Francisco José Ribeiro Henriques 

 AÇAFA On Line, nº 12 (2017-2018)           Associação de Estudos do Alto Tejo           www.altotejo.org 504 

Este parece que já foi prometido caso o pai quisesse pagar 23$00 diários o que não 
passa de uma utopia para um trabalhador rural de 50 anos, com mulher e cinco filhos, 
por mais amor que tenha à filha diminuída mentalmente. 

Pessoas particulares, inclusivé o próprio pároco, tentaram já o internamento, mas sem 
resultados positivos, quer nas clínicas particulares, quer nas do Estado”. 

Ao divulgar publicamente o pedido, a responsabilidade do internamento alargava-se da 
família para o grupo social. Vejamos como O Concelho de Proença-a-Nova (n°223, 
30.4.1960:2) regista um outro caso: 

“A infeliz não possui juízo, dando-se para se esfarrapar em qualquer lugar. Já se tentou 
interná-la, mas a burocracia é tão complicada que até data ainda não se conseguiu. Não 
haverá alguém conhecedor de casas; que recebam estas raparigas e que possa 
influenciar no seu internamento? Aqui fica o apelo feito. Seria uma grande caridade 
resguardar a infeliz menina”. 

Os pedidos de ajuda, publicados na imprensa, tiveram maior incidência nos anos 60, 70 
e primeira metade da década de 80. O seu términus parece coincidir com uma maior e 
melhor oferta de serviços de saúde, especializados, à população da região. 

A prática de anunciar no jornal local ou regional o pedido de internamento era tida como 
uma das mais eficazes, tanto pela população como pelos párocos. 

Vejamos o que nos diz um dos informantes: “havia um doente na Madeirã que o padre 
pôs o anúncio no jornal dizendo que se encontra um mental na povoação tal. Foram 
levá-lo a Castelo Branco e não o aceitaram e na Sertã também não e a família não o 
pode suportar. Terá de o internar num curral. Ao fim de três ou quatro dias vieram-no 
buscar”. 

Noutras situações, raras (Povo da Beira, n°98, 22.8.1995:8), quando as autoridades 
desenvolvem esforços para o internamento deste tipo de doentes são os familiares que 
se opõem. 

Actualmente, muitos familiares de doentes crónicos continuam a solicitar o seu 
internamento vitalício. Argumentam, frequentemente, a incapacidade de tratar de forma 
adequada o doente e razões económicas. Esta política, ao nível da aldeia, veio substituir 
a reclusão e a contenção física do doente, considerada já desumana. 

O internamento vitalício do doente numa instituição ou a sua reclusão ou contenção 
física acabavam por retirar o doente do convívio da comunidade. 

c) Medos 

Sob este título trataremos tanto o medo que o louco provocava, nas outras pessoas, 
como o medo que os outros lhe provocavam, com fins vários. Para este último aspecto 
recomenda-se a leitura do título Actos Agressivos, neste subcapítulo. 

Actualmente, somos de opinião que o medo expresso em relação aos doentes mentais 
advém mais do estereótipo construído acerca deles do que de ocorrências recentes que 
o justifiquem. Como dizia um informante em Proença-a-Velha “era mais o medo que nós 
tínhamos dele. Nunca se constou que tivesse feito mal. Era mais o medo que nós 
tínhamos, perseguia as raparigas”. 

Era costume, em todo o sul da Beira Interior, as mães meterem medo às crianças com 
os loucos, para mais facilmente atingirem os objectivos pretendidos. Contou-nos um dos 
entrevistados: “a gente metia medo às crianças com ele. 

Dizíamos às crianças «olha que vem lá o Tó Mau», só às pequeninas. Às maiorzinhas 
não, ele era muito amigo das crianças”. 

Durante o trabalho de campo demos conta de duas atitudes distintas, e antagónicas, 
que podem ser sintetizadas em medo e não medo, relativamente ao doente mental. 

As atitudes de não medo foram de longe maioritárias e parecem-nos estarem 
associadas, principalmente, a indivíduos que sofrem de atrasos psíquicos. O Raiano 
(n°95, 2.1982:6) referindo-se ao Gaduço, débil e figura típica da comunidade, regista 
que “não fazia mal a uma mosca sendo estimado por, praticamente, toda a população 
de Idanha”. Os indivíduos de características itinerantes, desde que conhecidos, 
deixavam de inspirar medo, mesmo que fossem encontrados no campo por uma mulher 
só. 

Atitudes de medo são mencionadas em quatro comunidades e referiam-se, tanto quanto 
nos apercebemos, a doentes descompensados (“quando andavam pior”) e com 
características psicóticas. Mas temos que acrescentar que esta realidade não é 
extensiva à maioria deles. 

Recolhemos algumas atitudes intimidatórias ao doente, no sentido de alteração da sua 
conduta. Exemplificamos com extractos de duas entrevistas: “então o Vital, o primo dele, 
começou a dizer-lhe que não tinha nada que andar atrás da rapariga, que ela era 
casada, e depois vinha cá o marido dela. A meter-lhe medo. Depois ele parou”, ou “ó 
João nós não abalamos daqui e se tu tentares bater à tua mãe nós damos-te uma 
tareia”. 
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Para concluir, cremos que a população rural (crianças, mulheres e homens), da área em 
estudo, não receia os doentes psiquiátricos, excepto em raras situações (doente 
descompensado, por exemplo). O receio aumenta se o doente for um recém-chegado à 
comunidade cujo comportamento é desconhecido e imprevisível. 

d) Diabruras e brincadeiras com o doente 

Segundo o material recolhido, as diabruras e brincadeiras funcionavam entre grupos 
restritos da população e os portadores de patologias específicas. 

As diabruras eram pequenas travessuras que as crianças faziam ao sujeito portador de 
patologia mental. No fundo, eram jogos onde as crianças, de ambos os sexos, 
exercitavam e punham à prova a capacidade de fuga. Funcionavam como exercícios de 
destreza física. Os adultos, embora discordassem deste tipo de jogos, eram 
condescendentes. Estas práticas consistiam em estimular o sujeito alvo até à irritação, 
quase sempre através de insultos ou puxões de roupa, e quando a vítima se preparava 
para a defesa a debandada era geral, por parte da criançada. Os sujeitos alvo eram 
quase sempre oligofrénicos. Vejamos alguns recortes de imprensa: 

“E corria! Embora trôpego, corria. Corria de pedra na mão, quando a garotada, sempre 
traquina para o arreliar ladainhava: «Já morreu a Lúcia, já lá vai na praça! Dalão, dlão, 
dlão, dlão!». A Lúcia era a irmã, que certamente ele estimava, embora o seu cérebro 
vazio não pudesse distinguir o Bem e o Mal, o Amar ou o Odiar. E as pedras zuniam. E 
algumas vezes fizeram estrago. Era então que lá surgia um mais velho que o agarrava, 
ao que o Menino Alberto reagia «Ah corno! Ah corno» (Raiano, nº98, 5.1982:3). 

Ou, como nos dizia um informante: “o Menaca era mau e a canalha metia-se com ele e 
ele voltava-se contra a canalha. Usava um capote grande, da tropa, e então a criançada 
gostava de lhe puxar pelo capote para ele se zangar. Quando o via passar em frente da 
casa do meu pai eu até pedia ao meu pai [para lhe ir puxar o capote], mas o meu pai era 
contra estas coisas. Então ele dizia «só vandes uma vez». Depois lá vinha ele a correr 
atrás de nós”. 

O Notícias da Nossa Terra (n°105, 15.5.1965:2) regista práticas semelhantes por parte 
das crianças na área de Proença-a-Nova: 

“A «malta» conhecia-lhe o fraco, deixava-o passar, e quando à distância já podia cobrir 
as costas bradava: um, dois, três... e era um chuveiro de pedras, raios e coriscos”. 

Podemos afirmar que esta prática era corrente em todo o sul da Beira Interior. Outro 
objectivo destas brincadeiras, por parte das crianças, era ouvir palavras e expressões 

tabus que de outro modo mal teriam oportunidade de apreciar. As brincadeiras com os 
doentes, jovens e do sexo masculino, tinham frequentemente como protagonistas as 
raparigas. Cremos serem os indivíduos oligofrénicos o alvo predominante destas 
brincadeiras. Deles, as raparigas aceitavam bem brejeirices, mesmo algumas mais 
ousadas. Dizia alguém que viveu a situação: “o Luis era um doidinho que andava a 
pedir. Coitadinho. Ria-se para as cachopas e dizia que as queria namorar. Era muito 
palhaceiro e a gente [raparigas] perguntávamos «ó Luis qual é a cachopa que 
namoras?». «Hei-de-te namorar a ti» dizia ele. «Pois há-des», respondia a gente”. 

Para rematar salientamos a boa relação que se consegue estabelecer, nas 
comunidades rurais, entre alguns tipos de doentes psiquiátricos e a população em geral, 
com principal destaque para as crianças e as raparigas novas. Esta relação marca 
positivamente e torna-se inesquecível para os intervenientes saudáveis. 

e) Actos agressivos 

Nesta rubrica incluímos os actos agressivos exercidos sobre o louco e os da sua 
responsabilidade, limitando sempre o campo de análise à violência física. Relativamente 
à origem da violência há duas grandes correntes, que propõem outras tantas teorias 
explicativas. Uma defende que a violência está inscrita nos genes que é algo do cérebro 
neo-reptiliano e manifesta-se sobre a forma de pulsão. Nesta perspectiva, a violência 
tem características inatas e é desencadeada por estímulos situacionais. A outra corrente 
defende que é a sociedade que torna o homem violento. A violência é assim uma 
expressão do social. 

Um acto violento tem por objectivo a lesão ou destruição do objecto. A intencionalidade, 
dos sujeitos é condição indispensável para um acto ser violento. Pretendemos com isto 
dizer que um acto apenas pode ser considerado violento se o agressor tiver intenção 
consciente de molestar e o agredido sentir o acto como uma agressão. O investigador, 
nesta perspectiva, tem que valorizar o contexto em que se dá a agressão. 

Em termos gerais, julgamos que ocorre um maior número de agressões de indivíduos 
doentes a não doentes. As vítimas, não doentes, nem sempre se desforram com receio 
de uma qualquer maldição, sobre si ou a sua família. Vejamos o que nos conta um 
informante: “o mal da Emília Pica Ô Boi dizem que começou aos 18 anos. O tio José era 
primo direito da mãe da Emília e a Emília fez-lhe uma asneira qualquer e ele deu-lhe 
uma sova, para ela emendar. Na altura a mulher do tio José andava grávida e nasceu 
uma filha que era atrasada e dizem que foi do pai dela ter dado uma sova à Emília”. 
Situação idêntica se escreve no Raiano (n°102, 10.1982:10), em texto que 
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transcrevemos uns parágrafos abaixo. Este receio funcionava como uma protecção para 
o louco. 

A violência sobre o louco tinha fins reeducacionais e de perpetuação das hierarquias. 
Reeducacionais quando o objectivo era alterar, no futuro, a conduta do doente. Este tipo 
de violência é oriunda do interior da família, como vimos no exemplo anterior, ou da 
comunidade do doente. Vejamos os depoimentos: “batiam ao doente para que à outra 
vez ele tivesse medo. Era uma maneira de o humildar e ele tinha medo”, e “o Carlos era 
um rapaz sério mas davam-lhe ataques e ficou doente e ruim. Metia-se com toda a 
gente e uma vez levou uma sova do António Robalo que lhe tomou tanto medo que 
bastava pronunciar o nome dele para ele fugir e meter-se em casa e já de lá não sair. 
Ele nem era preciso vê-lo”. Podemos ainda aqui incluir a violência provocada com o 
objectivo de diminuir a imprevisibilidade do comportamento do doente, porque para os 
indivíduos que o rodeavam eram incompreensíveis as alterações bruscas de humor e de 
comportamento. 

Como dissemos, a violência exercida sobre o doente para manter a hierarquia tem 
origem, quase sempre, no interior da própria família e serve para a manutenção da 
autoridade paternal. Esta violência não tem como fim último molestar o sujeito alvo, é 
antes uma técnica para conseguir o objectivo indicado e é designada por agressão 
instrumental (Flores, s/d). Ouvimos de um informante: “aquele senhor que estava em 
Proença-a-Nova arranjou um chicote de bater numa mula para bater no filho. Disse-me 
um vizinho dele, do pé da porta, que ele arranjou um chicote de bater num cavalo e à 
pancada para o dominar”, ou “alimentação davam-lhe mas se eles eram desobedientes 
era abaixo de pancadaria”. 

Outros seriam casos de violência gratuita como exemplifica o Raiano (n°102, 
10.1982:10): 

“Quando o inverno era muito duro, o Alberto [Gaduço], com consentimento dos ferreiros, 
sentava-se junto ao lume da forja no banco de picar foições. Se o carvão estalasse 
muito e as faúlhas saltassem para cima dele, não se queimava. Mas já que falo em 
queimá-lo, não quero deixar de frisar uma passagem com o Alberto, que me deixou 
traumatizado para toda a vida. Um dia de inverno muito frio estava um ferreiro a 
trabalhar na forja, a calçar as mangas de eixo de uma carroça. O «Gaduço» foi-se 
sentar junto ao lume; tinha as calças rotas entre as pernas e devido ao calor que vinha 
do lume, abriu as pernas ficou descomposto com o sexo hirto e a descoberto. Enquanto 
a calda do ferro ía apurando na forja, estava o ajudante do ferreiro a espevitar o lume 
puxando o pau do fole para baixo e para cima, o ferreiro e um cunhado deste que não 

quero frisar o nome dele pois já deve ter feito contas com Deus. Então o cunhado do 
ferreiro ao ver o Alberto naquele estado, meteu o ferro (espetão) de mexer o carvão na 
forja deixou por em brasa e queimou o Alberto no pénis sem que o ferreiro desse por 
isso. O pobre do Alberto deu saltos e mais saltos e mais berros, proferiu palavras 
obscenas, chamou nomes e o ferreiro cheio de raiva quase batia no cunhado. A 
resposta do cunhado para o ferreiro: ah é maluco. Voltou o ferreiro à carga dizendo: é 
maluco mas também tem vida e por isso lhe dói. Dizendo de novo o ferreiro para o 
cunhado: Tu queimaste-lo e o teu pai cegou”. 

As agressões dos doentes à população tinham, quase sempre, carácter imprevisível e 
periódico. Os períodos referidos podem corresponder a fases de descompensação. Esta 
violência é, frequentemente, resposta a agressões físicas ou verbais. Como nos diziam 
acerca de uma doente: “só era violenta quando faziam pouco dela, quando lhe diziam 
que havia de casar com o Armando”. Outras vezes são fruto do seu quadro delirante ou 
alucinatório. Por vezes a violência do doente era dirigida a uma única pessoa e ouvimos 
algumas vezes: “às pessoas de fora não fazia mal, só à mãe”. 

Para terminar, podemos acrescentar que de uma forma geral há alguma tolerância para 
com o doente psiquiátrico, por parte da população. Questionamos ainda o carácter 
violento de muitas das agressões protagonizadas pelos loucos, segundo a definição que 
defendemos de acto violento. 

f) Trabalho 

É habitual ouvir-se “trabalha que nem um doido”. O louco trabalha assim tanto? Talvez a 
realidade seja diferente e estejamos perante um falso conceito. Vivemos numa 
sociedade em que um dos valores máximos é o trabalho. Logo, torna-se 
incompreensível não trabalhar e não comungar desta perspectiva. 

Da nossa experiência e da análise das fontes utilizadas encontramos doentes que 
trabalham e outros que não o fazem. O último grupo é constituído, maioritariamente, por 
indivíduos portadores de psicoses e débeis com alguma profundidade. Relativamente 
aos débeis é visível, logo compreensível, a razão de não trabalharem. No que toca aos 
doentes psicóticos torna-se incompreensível, para a comunidade, que não trabalhem, 
apesar da sua idade. 

Relativamente a estes doentes é frequente ouvirem-se comentários do género: “ele não 
trabalha mas tem bom lombo”. 
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O grupo que trabalha é constituído, na sua maioria, por débeis que se ocupam no sector 
primário da economia, como a restante população. As actividades ligadas a este sector, 
nas comunidades rurais desta área, são ainda pouco exigentes. As sociedades 
modernas, ligadas aos sectores secundário e terciário da economia, tendem para uma 
maior competitividade e especialização, marginalizando fatias cada vez maiores da 
população. 

É compreensível então que alguns dos doentes referenciados sejam pastores, rocem 
mato, ajudem nas tarefas de casa, como ir à água antes da sua distribuição ao domicílio, 
ou “aviem recados”. Por vezes, nas actividades mais exigentes, pastorícia e actividades 
inerentes, eram acompanhados por outro indivíduo que os supervisionava, “ele sozinho 
não podia andar”. 

Em tarefas esporádicas alguns dos doentes faziam-se retribuir com “pequenos mimos”, 
quase sempre de cariz alimentar, ou algumas moedas. 

Alguns doentes eram mesmo o suporte da débil economia familiar; “ele ía ao mato para 
vender. Ele praticamente governava a casa. Governava a mãe e a ele. A mãe era muito 
doente e não podia trabalhar. Ele ía à fonte, à lenha. Mas ele de graça não queria ir”. 

Em dois locais tivemos referência ao excesso de solicitação da população a estes 
indivíduos, “as pessoas costumavam abusar como com aquele rapaz do Vale da 
Bezerra que era o criado das pessoas. Porque vinha um e dizia «vai-me guardar as 
cabras». Vinha outro, «vai-me cavar esta terra» e outro ainda, «vai-me buscar umas 
pinhas»“. Por vezes, este excesso de solicitação vinha do interior da própria família o 
que era mal visto e criticado pela restante população, principalmente se o doente não 
era devidamente compensado em termos alimentares e de indumentária. 

Relativamente ao falso conceito “trabalha que nem um doido”, os informantes são de 
opinião que “é o contrário, os doidos não trabalham”, ou “os doidos não trabalham muito, 
oi, oi”. Lembramos também o que escreve António Frade (1995:259) transcrevendo as 
palavras do Chico Bacorinho: “«...sou tonto, sou tonto, mas eu governo-me sem 
trabalhar. E vossemecês, p'ra se governarem, fartam-se de penar...»“. 

g) Ajuda e solidariedade 

Independentemente das leis do Estado a ajuda e a solidariedade para com o louco 
centrava-se primariamente na família e, secundariamente, no grupo social alargado que 
o integra. Era função social da família, e da comunidade, velar pela sobrevivência do 
elemento doente e ajudar os de outras aldeias enquanto aqui permanecessem. 

A rede social, e de saúde, montada pelo Estado raramente beneficiava o cidadão 
comum e a comunidade mobilizava-se para a resolução dos seus problemas. Assim, o 
jornal Raiano (n°25, 9.1975:3) faz o seguinte apelo: 

“Foi internado com urgência no Instituto de Palhavã a sr.ª Amurinda de Jesus Oliveira. 
Dado o seu grave estado e a situação aflitiva em que se encontra a família, apelamos 
para os bons sentimentos dos Monsantinos que nunca se deixaram vencer em 
generosidade, em favor dos seus filhos anormais - o Tó e o Zé - que nos inspiram 
compaixão e que temos obrigação de amparar e socorrer materialmente”. 

A senhora doente, mãe do Tó e do Zé, escreveu depois duas cartas, uma ao pároco e 
outra ao povo de Monsanto. Nelas, agradecia publicamente o interesse manifestado 
pelo seu estado de saúde, por parte das pessoas, e “também soube que o Senhor José 
Rocha, levou os meus filhos a Castelo Branco, a fim de serem internados. Bem haja 
Senhor José Rocha, Deus lhe pague já que eu não posso” (Raiano, n°31, 3.1976:3). 
Junto a esta carta vem uma listagem de contributos financeiros prestados àquela família. 

Outro exemplo de solidariedade manifestou-se após o incêndio da casa de uma doente. 
A população mobilizou-se na recuperação da casa e na compra de alguns bens. 

Muitos mendigos de características nómadas, que povoavam a região até há cerca de 
três décadas, sofriam de psicopatologia. Soeiro (1959) designou estes personagens de 
«mendigos-vadios» e numa amostragem de 142 indivíduos adultos, internados num 
albergue, concluiu que 123 casos (86.6%) eram doentes mentais. Disse-nos um dos 
nossos informantes: “conheci na minha infância mentais, coitadinhos, a tremer, a pedir 
um bocadinho de pão e toucinho”. As dádivas da população aos mendigos-doentes 
mentais eram de cariz alimentar, hospedaria e roupa. 

Uma das primeiras formas de solidariedade, com o doente, consistia em estimular a sua 
família a consultar um terapeuta, para o estabelecimento de uma causa e do respectivo 
tratamento. 

Nalgumas comunidades, havia famílias onde os doentes mentais eram sempre bem 
acolhidos. Na área de Perna do Galego, por exemplo, “se alguém procura um maluco 
dizem logo: procurem-no na casa do Manuel Janeiro que lá é que eles estão. ... No 
tempo da minha mãe já era assim. Havia sempre comida, lume e um palheiro para 
dormirem... dormiam num palheiro, num palheirinho bom, com muita palha. A minha 
mãe sempre deu uma manta ou duas para os pobrezinhos se deitarem no palheiro. A 
minha mãe tinha por hábito enviar um prato de sopa, por mim ou por um criado ao pobre 



O LOUCO E OS OUTROS 
Francisco José Ribeiro Henriques 

 AÇAFA On Line, nº 12 (2017-2018)           Associação de Estudos do Alto Tejo           www.altotejo.org 508 

que estava no palheiro”. Chegaram a relatar-nos adopções de sujeitos com patologia 
psiquiátrica. Facto similar vem também referenciado num jornal regional. 

“Abriu a série de funerais o inconfundível João Celorico (Alburrinha), figura típica, 
protótipo dos sem-família. Foi adoptado pelo generoso casal sr. Domingos Mendes e D. 
Carminha” (Raiano, n°76, 5.1980:3). 

h) Estupro 

Neste item incluímos o receio de estupro e o estupro, propriamente dito. 

Esta temática não foi abordada nas entrevistas, mas também não foi explorada pelo 
entrevistador. Os elementos referidos foram colhidos na análise das fichas, já 
mencionadas no capítulo anterior, e num recorte de jornal. 

Relativamente ao receio, diz uma mãe: “não a deixo sair de casa com medo dos 
homens”. A corroborar esta afirmação, e após análise de mais de três mil estrofes da 
poesia popular desta região, Henriques e Caninas (1995:119) são de opinião que a 
mulher nunca é criticada por se deixar “enganar”. A mulher é encarada como inocente e 
vítima. Os responsáveis são sempre os homens Um articulista, no jornal Notícias da 
Nossa Terra (n°230, 1.2.1971:3), ao referir-se a uma jovem com problemas psiquiátricos 
escreve: 

“...Já não falamos, na hipótese, nem pensar nela queremos, mas que é mais possível 
que se possa imaginar, de vir a ser ultrajada por algum «maduro» sem escrúpulos nem 
vergonha”. 

Por vezes os receios confirmam-se, e nós conhecemos alguns destes casos. Vejamos o 
que diz uma mãe: “dois mariolas abusaram dela”. 

Como vimos, e temos disso conhecimento empírico, a doença psiquiátrica torna mais 
vulnerável os seus portadores no que toca ao estupro. Os casos conhecidos e referidos 
dizem apenas respeito ao sexo feminino. 

i) Aceitação e marginalização 

Para a realização destes parágrafos tivemos em conta as atitudes características de 
uma e outra posição. Por atitudes de aceitação entendemos a relação positiva do sujeito 
com o grupo e vice-versa. São atitudes que têm a ver com o acolhimento, respeito e 
aprovação do doente. Relativamente à marginalização do doente entendemo-la como 
um conjunto de atitudes reflexo do medo e da desconfiança que a doença ou o doente 
mental inspiram. Preferimos empregar este termo em detrimento de rejeição. Rejeição 

significa recusa, lançar fora, destruição do elemento rejeitado. A marginalização é, ao 
invés, pôr de lado, colocar na periferia mas continuando a fazer parte do todo. 

Encontrámos aplicadas a um mesmo indivíduo, e independentemente do tipo de doença 
psiquiátrica, atitudes de aceitação e de marginalização por parte do grupo. Para retratar 
atitudes de aceitação foi frequente ouvirmos expressões como: “nunca se mete com 
ninguém”; “ele não faz mal a ninguém”; “as pessoas não fazem dele um palhaço”; 
“ninguém os trata mal”. Ao balcão de um café, ou de uma taberna, ninguém se afasta se 
um indivíduo tido como louco se aproxima. Na rua, também “ninguém se desvia deles, 
ninguém passa de um lado para outro só por eles ali estarem”. 

Pudemos verificar que as figuras típicas (Domingos Rita, Tonho da Moita Recome, 
Alburrinha, Ti Mexina, Menino Alberto e outros) são bem aceites nas suas comunidades 
e permitem-lhes, inclusivamente, algumas liberdades não acessíveis a indivíduos 
saudáveis. Já aqui referimos que uma destas figuras “mijava em frente das cachopas”, 
outro tinha livre acesso às repartições públicas, como o relata o jornal Raiano (n°99, 
6.1982:10): 

“o Alberto era um homem honesto e sei muito bem que o era. Lembro-me muito bem, 
que ele entrava em todas as repartições da Câmara da Idanha, nos Cartórios, na Central 
de Camionagem, casas de comércio, tabernas para tirar dos cinzeiros ou apanhar do 
chão pontas de cigarros, fazia serviços «recados», transportava encomendas e outras 
coisas (objectos) que ele só entregava ao próprio”. 

O Aldeia Viva (n° 60, 4.1990:3) descreve um deles como “sociável e muito amigo do 
convívio humano”. 

Tivemos oportunidade de constatar que a quase generalidade dos doentes come ao 
mesmo tempo que os demais familiares, os mesmos alimentos e dorme nas mesmas 
condições que os restantes filhos do casal. 

Foi-nos também mencionado, em várias comunidades, que “se uma rapariga num baile 
for convidada por um destes rapazes para dançar elas vão, não só aqui mas em todos 
os sítios da região. Por vezes são elas mesmo que os vão chamar”. 

Entretanto, e como já vimos, nalgumas situações a aceitação pode ser sob coacção, 
pelo medo das consequências. Um informante expôs-nos esta ocorrência do seguinte 
modo: “não costumavam fazer pouco dos malucos com medo que a desgraça lhes 
batesse à porta. Que viessem a ter um filho maluco”. 
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Vejamos algumas situações que não sendo de marginalização podem conter alguns dos 
seus gérmenes. “As pessoas vão dizendo «olha lá vai ele» “ ou, relativamente a uma 
família com um doente mental “olha têm que suportar aquilo”, ou “as pessoas não os 
tratavam mal mas riam-se do que ele fazia”. Pela irracionalidade das situações, são 
muitas vezes contados, em tom hilariante, casos que envolvem doentes, quase sempre 
débeis. 

Para detectar atitudes de marginalização não pudemos apenas perguntar como se 
relacionavam com o louco. Se a questão era feita nestes termos a resposta imediata era 
que os tratavam bem e se relacionavam bem com eles. Os vestígios de atitudes 
perversas surgiam, principalmente, em relatos de situações e era também isso que ía 
sendo sugerido aos informantes, para uma mais adequada percepção do fenómeno. 

Ao longo das últimas páginas, o leitor teve oportunidade de se aperceber que a 
marginalização, quando existe, pode começar no interior da família do doente. Situações 
como “comer nos fundos da casa”, comer em mesa diferente da dos pais porque “está a 
comer e a babar-se todo, é um porco”, ou viver num anexo à casa dos pais, são 
situações que não sendo frequentes foi possível detectar. O grupo social alargado podia 
marginalizar o louco, e a respectiva família, das mais diversas maneiras. Uma delas era 
condenar, por exemplo, o namoro ou o casamento com um sujeito em cuja família 
nuclear houvesse elementos com pesada patologia psiquiátrica. Ouvimos expressões: 
condenatórias, “ó Júlia tu agora namoras o filho de um doido?”; de aconselhamento, 
“não cases que essa gente não é boa [sofre de doença mental]; de desprezo com 
sobranceria, “gozavam com o V. é sempre conversa de merda e a conversa não sai dali, 
como é que um homem não se deve chatear?”. A incompreensibilidade dos processos 
destas doenças levava, por vezes, os indivíduos a fazerem “uma mangação, diziam que 
andavam assim era da malandrice, que era velhacaria, que não queriam trabalhar”. Ao 
nível da conversação “parece que as outras pessoas não falavam para ela [doente] 
desenganadamente”. 

Na rubrica Reclusão e Contenção Física do Doente, e nalgumas das rubricas seguintes, 
tivemos oportunidade de averiguar outras formas de marginalização. Em suma, cremos 
que a aceitação ou a marginalização depende, essencialmente, dos comportamentos do 
doente. Quando o doente manifesta, violência, repetidamente, está mais vulnerável a 
atitudes de distanciação/marginalização por parte da comunidade. Durante a 
investigação demos conta da existência de indivíduos bem aceites e perfeitamente 
integrados, a maioria, nos grupos sociais de que fazem parte, mas deparámos também 

com situações de completa marginalização. Os débeis são o grupo de doentes que 
conseguem uma maior aceitação e integração, porque “não têm maldade”. 

j) Casamento 

O celibato era um dos muitos critérios a ter em conta na ideia de anormalidade. 
Lembramos que do ponto de vista social o indivíduo apenas atinge o estatuto de homem 
com o casamento. A mulher além do casamento necessita ser mãe. Do conhecimento 
empírico da realidade, e do trabalho de campo, constatamos que muitos dos doentes 
psiquiátricos (essencialmente psicóticos e débeis) são solteiros. Dos que casaram 
poucos conseguiram manter a situação familiar e separaram-se. Diz-nos o pai de um 
doente: “depois começou a namorar uma tipa, que andava por aí abandonada, depois 
fugiu mais ela, andou por lá uns dias e depois regressou”, mas foi uma união fugaz. 

Para muitos doentes, o casamento continua a ser uma importante aspiração como o diz 
a Ti Mexina ao jornal regional Aldeia Viva (n°60, 4.1990:13): 

“a meio da conversa confidenciou-nos que vai casar para a Páscoa com um noivo que 
não conhece nem sabe como se chama. É uma ilusão que alimenta...” 

Os homens, os rapazes e até as raparigas vão estimulando estes indivíduos para o 
casamento, o que é contraproducente segundo outros. Diz-nos um dos entrevistados: 
“às vezes metem-se com eles. Havia aí dois homens que já morreram, eles eram muito 
tentados ao namoro e depois brincavam com eles [loucos], «fulana gosta de ti». E eu 
sempre dizia: «essas coisas nunca se dizem aos tontinhos» “. 

Assim, muitos dos doentes mantêm o celibato para o resto da vida ou rompem com o 
casamento pouco tempo depois da união, não chegando, muitos deles, a atingir o 
estatuto completo de homem ou de mulher. 

l) Sentimentos de comiseração 

Tivemos oportunidade de constatar que a generalidade dos doentes psiquiátricos 
inspiram sentimentos de compaixão ou piedade, independentemente da sua aceitação 
ou marginalização por parte do grupo social que os integra. 

As pessoas manifestam dor pelo mal alheio mas não é muito frequente tratar os doentes 
com termos como “coitadinhos”, “desgraçados”, “pobrezinhos” ou palavras sinónimas, 
como o exemplificam as expressões “as pessoas têm pena, mesmo com chuva o 
António deita-se em qualquer lado”, ou “as pessoas às vezes riam-se mas ao mesmo 
tempo era uma dor”. 
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m) Alimentação, dormir e vestir 

A alimentação, o alojamento e o vestuário do indivíduo doente estavam habitualmente a 
cargo da família. A sociedade era responsável pelos sem família ou nómadas. O tema 
alimentação não foi devidamente valorizado pelos informantes, apesar de convidados a 
fazê-lo. A alimentação dos doentes, em termos gerais, era muito pobre, como a da 
generalidade das pessoas do meio rural. E se havia famílias que alimentavam o louco 
em pé de igualdade com os restantes membros, noutras temos indícios de assim não 
ser. Na área do concelho de Proença-a-Nova, onde há algumas décadas a 
subalimentação era endémica, recolhemos o seguinte testemunho: “no que toca a comer 
davam-lhe [ao louco] só o mais ruim”. 

Ao Menino Alberto, Idanha-a-Nova, davam-lhe o que não era aproveitável pelo comum 
das pessoas. Vejamos uma passagem de um artigo inscrito no Raiano (n° 101, 9.1992): 

“outros havia que o consideravam como animal ou como um ser sem alma e então 
davam-lhe o toucinho que envolvia a «oreta», o pichelho, como lhe chamavam ou o 
ânus, mas por lavar: e cru. Quando ia ao Matadoiro Municipal como atrás digo, ele pedia 
ao magarefe a quem chamavam «Tónho» e dizia: «Tonho? Cane? ... Tonho? Cane? ... 
Querendo dizer: António dá-me carne. A carne que lhe davam, era quase sempre guela, 
bife ou beiço, o que ele comia crua se os dentes entrassem com ela caso contrário ía 
pelas forjas (oficinas de ferreiro) e ía pedir para pôr sal e assar dizendo: Tonho sala à 
lume, que depois de assada ele devorava com restos de pão que ele trazia nos bolsos 
misturados com papéis e pontas de cigarro.” 

Dissemos atrás que ninguém negava um prato de sopa a um doente, desde que a 
tivesse. A sopa era o prato habitual de uma casa comum. Qualquer mimo alimentar só 
em época festiva, ou para pagamento de um serviço prestado. 

O vinho era um bem que, não sendo raro, exigia parcimónia no seu consumo anual. 
Logo, o louco raramente tinha acesso a ele, salvo se fosse para o compensar pelo 
cumprimento de uma qualquer tarefa. 

Para dormir utilizavam as mesmas instalações dos outros filhos do casal. Se era rapaz 
adulto, até há algumas décadas, dormia nos palheiros, no meio da palha e utilizando 
uma manta. Se era rapariga utilizava a casa. O Raiano (n°95, 2.1982:6) notícia um caso, 
que pensamos ser extremo, de dormida nas pocilgas dos porcos para “para usufruir do 
calor dos seus corpos e das camas de palha dos mesmos” ou numa frágua. 

Um informante menciona o medo que os irmãos de um doente tinham em dormir com 
ele, porque “estrebuchava durante a noite e diziam que eram espíritos. Nem os irmãos 
queriam dormir com ele. Diziam que ouviam grandes barulhos durante a noite”. 

A globalidade da informação colhida nas entrevistas e na consulta de jornais dá sempre 
uma imagem do doente mental mal vestido, mesmo esfarrapado. Este facto não é alheio 
à pobreza do meio e à situação de doença dos sujeitos. O meio era paupérrimo e os 
indivíduos não doentes já vestiam mal. Dizia um informante: “aqui as pessoas já 
andavam mal vestidas mas os doidinhos ainda eram pior”; e outro, “eles andavam todos 
esfarrapadinhos, descalcinhos, que miséria. Até criavam, por baixo dos pés, uma sola 
de andarem a pé, sempre descalços. As famílias eram pobrezinhas não tinham que lhe 
dar, que miséria!”. Relativamente à situação de doença escreve o Raiano (n°95, 
2.1982:6): 

“vestia roupas muito esburacadas, pois nem que lhas dessem relativamente boas 
tratava logo de as rasgar à medida das suas necessidades de bolsos e esconderijos”. 

Ao nível da higiene corporal pode dizer-se que, em grande número de casos, há uma 
quase ausência de cuidados. 

Parte desta realidade já foi alterada, mas não é raro encontrarmos ainda ressaibos da 
mesma. 

2.1.5. Ideia de louco 

Esta parte do trabalho tem como objectivo construir uma ideia de buço, tão próxima 
quanto possível da comungada pelas populações das áreas rurais do sul da Beira 
Interior. Conhecemos, antecipadamente, as enormes dificuldades em o fazer pela 
profunda subjectividade do propósito. 

Para a sua elaboração contribuíram todas as fontes referenciadas, ainda que de modo 
desigual. A informação recolhida durante o trabalho de campo foi fundamental. 

Passamos, seguidamente, a tecer breves considerações acerca dos apelidos com que 
são conhecidos os doentes, sobre algum vocabulário e expressões usadas para 
transmitir a ideia de louco, de como o louco foi tratado nos jornais regionais e locais e 
como surgiu na pesquisa de campo. 

a) Alcunhas 

A alcunha é uma designação social que justapõem ao nome do sujeito. Nesta região, até 
há poucas décadas, todos os indivíduos tinham alcunhas. Esta prática, ainda que 
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mantida, está actualmente em desuso. O acréscimo da alcunha ao nome tinha quase 
sempre lugar na infância, na adolescência ou, mais raramente, no início da vida adulta, 
quando o indivíduo tinha conquistado autonomia e as características pessoais se 
acentuavam. Entre as várias funções da alcunha, no dizer de Ramos (1996), destaca-se 
a identificação rápida e eficaz, indispensável em comunidades com escassa variedade 
de apelidos e o “reforço das marcas discriminatórias”. 

A alcunha era quase sempre representativa de uma característica [António Mau], de 
uma acção praticada pelo sujeito [Emília Pica Ó Boi], do seu local de origem [Manuel 
das Pedras Brancas], da família de origem [Domingos Rita] ou assume outras formas 
ainda e tem, algumas vezes, cariz injurioso [Chico Bacorinho]. 

Dos 29 indivíduos que identificámos com doença mental e alcunhas, de acordo com a 
imprensa ou a população, apenas sete referem esta patologia [Amélia Tonta, António 
Mau, Doido das Eiras, Doido do Vale da Lousa, Júlio Doido, Rosa Tonta, Tontinho do Ti 
Manuel Clemente]. Estas alcunhas reforçam a marca discriminatória e pretendem a 
delimitação do campo entre o nós e os outros. 

Cremos que as alcunhas ligadas à doença mental surgem quando o indivíduo  manifesta 
sinais e sintomas de psicopatologia, em novo. Este facto pode ajudar a explicar o 
número reduzido de indivíduos com alcunhas portadoras das características 
mencionadas. Somos de opinião que as alcunhas pouca contribuição poderão dar para 
o objectivo presente, a não ser como um elemento a ter em conta no processo de 
marginalização. 

b) Vocabulário e expressão gestual 

A área de recolha do vocabulário e expressões corresponde aos concelhos de Castelo 
Branco, Idanha-a-Nova, Proença-a-Nova e Vila Velha de Ródão, tal como o restante 
trabalho, embora uma boa parte tenha uma distribuição mais ampla. Evitámos registar 
vocabulário e expressões com distribuição nacional. 

Este inventário temático teve origem nas monografias regionais, com destaque para os 
trabalhos de Jaime Lopes Dias, e numa vasta colectânea de vocabulário e expressões 
que mantemos inédita. O material publicado está devidamente referenciado e transcrito 
textualmente das fontes. A maior percentagem do material inédito é relativo aos 
concelhos de Proença-a-Nova e Vila Velha de Ródão. 

A quase totalidade do material inédito sobre vocabulário e expressões possui, entre 
parênteses, a indicação da comunidade onde foi ouvido. Se o vocábulo ou expressão foi 
ouvida em vários locais, do mesmo concelho, registamos apenas o nome do concelho. 

O vocabulário e as expressões aqui reunidas possuem um âmbito que se alarga aos 
vários campos da psicopatologia (alcoolismo, psiquiatria infantil, síndroma depressivo, 
debilidade mental e outras patologias). 

Da leitura das fichas dos doentes, existentes na consulta externa do Departamento de 
Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital Amato Lusitano em Castelo Branco, concluímos 
que as mulheres têm uma ilustração da linguagem mais rica que a dos homens. As 
fichas mais ricas, em termos de vocabulário e expressões, são as das doentes 
neuróticas. 

As referências bibliográficas existentes no Vocabulário e Expressões remetem para a 
bibliografia geral do trabalho. 

O significado de cada um dos termos e expressões pode não ser uniforme a nível 
regional. As diferenças, quando existem, são quase sempre de pormenor. Para outras 
realidades etnográficas o mesmo vocabulário pode assumir outras significações. 

Nos mais de oitocentos vocábulos e expressões que inventariámos, cinquenta (6%) são 
sinónimos de loucura ou muito próximos desse significado. Apresentamos no quadro 1 
os termos e as expressões mais utilizados, pela população do sul da Beira Interior, para 
transmitir a noção do estar louco. Sabemos, de antemão, que não esgotámos este tipo 
de vocabulário. 

Quadro 1 Termos e expressões que podem transmitir a noção de estar louco  
no sul da Beira Interior 

A cabeça não regula bem Estravaliédo Perder o juízo 

Acanhado Estravaliér Poucacinho 

Alonso Estrelouquédo Relouquér 

Alterado Ficar perdido da cabeça Sem trambelhos 

Andar turvo do juízo Ficar transtornado Sentido variado 

Andar avariado Impouquedo Sentimental das ideias 



O LOUCO E OS OUTROS 
Francisco José Ribeiro Henriques 

 AÇAFA On Line, nº 12 (2017-2018)           Associação de Estudos do Alto Tejo           www.altotejo.org 512 

Atrasado Manhouvas Ser fraco do cérebro 

Atrasadinho Não bater bem da bola Sofrer da cabeça 

Atrogalhado Não dizer coisa com coisa Ter pouco expediente 

Chouço Não estar bem da cabeça Ter um feitio esquisito 

Doente da cabeça  Não regular bem da cabeça Ter um parafuso a menos 

Em pouquédo Não ser certo Ter uma aduela a menos 

Enfraquecer do cérebro Não ter os cinco alqueires bem 
medidos 

Tolo 

Esgaziado Não ter os parafusos todos Tonto 

Esparvoado Nenho Turvado do juízo 

Estar avariado Palonça Variar 

Estreloucado Paradinho Variadinho de todo 

Estonteado Parvo  

O vocabulário exposto no quadro pode traduzir, nas classificações modernas, patologias 
psiquiátricas variadas. A título de exemplo temos: débeis (impouquedo, poucachinho); 
psicóticos (variadinho de todo ou sentimental das ideias); distúrbios de personalidade 
(esparvoado ou esgaziado); dementes (esterloucado ou estravaliédo). 

Ao nível da comunicação gestual designamos um indivíduo de louco quando em 
referência a um determinado sujeito se toca com o indicador, de uma qualquer das 
mãos, no temporal do mesmo lado ou na testa. 

c) Entrevistas 

Esta parte do trabalho teve a entrevista como fonte e foi especialmente orientada para a 
obtenção de uma ideia de louco. Por conveniência de exposição dividimo-la em duas 
partes. A primeira fundamenta-se nos vários casos/histórias relatados pelos informantes. 
A segunda parte resulta do tratamento das respostas obtidas ao guião “Noção de 
Doido”. 

Relativamente à primeira parte revelaram-se importantes três critérios: “não tratar bem 
da vida dele”; comunicação verbal inadequada e irracionalidade das acções. A uma 
pessoa que trate bem da vida é mais difícil colarem-lhe o epíteto de doido. Como nos 

diziam dois informantes “ele é acusado de ser doido... mas ele não é doido, ele trata 
bem da vida dele”, ou “doido é a pessoa que não faz a vida dele”. 

A comunicação verbal inadequada é um importante critério, como iremos ver. “Só dizer 
parvoíces”, “não ter uma conversa de jeito”, ou “não dizer coisas acertadas” são atitudes 
tomadas em consideração na marcação da linha divisória louco/não louco. 

De situações que exemplifiquem a irracionalidade das acções está o trabalho cheio, 
como o “querer-se deitar pela janela abaixo”, ou “mesmo com chuva deita-se em 
qualquer lado”. 

Para a segunda parte socorremo-nos das respostas a um conjunto variado de questões 
colocadas aos entrevistados. 

Nem todas as questões do guião foram colocadas aos entrevistados, por as 
considerarmos inadequadas ou pouco oportunas no momento. Por sua vez, muitos dos 
entrevistados não responderam às perguntas que lhes fizemos, ou ficaram-se por um 
não sei, ou ainda por um mero encolher de ombros. Fez-se fundamentalmente análise 
descritiva sem recurso a tabelas ou tratamento estatístico. 

Passamos seguidamente a analisar as questões para as quais obtivemos respostas 
significativas. 

O que é preciso para se ter a fama de doido? 

Três entrevistados responderam a esta questão. Todos valorizaram a comunicação oral 
como critério. Dois deles privilegiaram a temática. O indivíduo que no meio rural valorize, 
nas suas conversas, temáticas estranhas ao comum das pessoas, como por exemplo a 
astrologia ou a telepatia, passa a ter fama de louco. O terceiro entrevistado deu 
importância à coerência interna do próprio discurso “não ter uma conversa certa, não ter 
nada certo, é só parvoíces, é só asneiras”. Este último valorizou também os risos 
imotivados no meio da rua. Os primeiros entrevistados referiram ainda que um indivíduo 
pelo facto de “ser diferente, completamente diferente”, no modo de ser e de estar pode 
ser considerado louco. 

Concluímos também, a partir de muitos outros contactos realizados, que, o discurso oral 
é um dos mais importantes parâmetros usados pela população para avaliar a saúde 
mental de um indivíduo. 

Uma pessoa que se mata é doido?  
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Para as onze respostas que obtivemos ninguém reconhece que uma pessoa que se 
suicida seja doido. 
Uma pessoa que mata outro é doido? 

As três respostas que obtivemos foram todas em sentido negativo. Segundo estes 
entrevistados o homicida, a nível geral, não é considerado doido. 

Uma pessoa que deita fogo aos seus bens (casa, por exemplo) é doida? 

Das oito respostas obtidas apenas duas foram no sentido de considerar doido o sujeito 
que deita fogo aos seus bens. As seis restantes não os consideram doidos e utilizaram o 
mesmo argumento nas respostas: “isso é velhacaria, fazem-se malucos”, ou “só por 
velhacaria”. 

Uma pessoa que se despe na rua é doida? 

Das oito respostas que obtivemos apenas dois dos entrevistados responderam 
negativamente. As seis respostas restantes foram no sentido de considerarem doidos os 
sujeitos que se despem na rua. Diziam-nos os informantes: “doido e bem doido”; ou 
“pois claro, uma pessoa com juízo não faz isso”. O despir-se na rua, na via pública, é um 
dos critérios mais comummente aceites para a qualificação de doido. 

É doido um indivíduo que grita ou fala alto na rua? 

Sobre esta questão pronunciaram-se doze pessoas. Cinco delas pronunciaram-se 
favoravelmente. Isto é, considera doido o sujeito que grita ou fala alto na rua, “as 
pessoas dizem logo «olha como ele anda, anda de todo»“ ou “o Marçal [doente mental] 
anda sempre a cantar”. As restantes sete respostas são em sentido contrário. Defendem 
que pelo facto de um indivíduo gritar ou falar alto na rua não pode ser tido como doido. 
Diz um dos informantes: “é a ideia deles, já tenho encontrado muita gente na rua a falar 
alto e não são doidos”; ou, “os que falam sozinhos na rua não são considerados doidos, 
são os que andam arreliados com a vida”. 

Não podemos concluir, categoricamente, que o facto de se gritar ou falar alto na via 
pública seja sinónimo de loucura. 

Uma pessoa que diz falar com pessoas que já morreram é doida? 

Das quatro respostas obtidas duas negam que seja doida a pessoa que diz falar com 
pessoas que já morreram. As outras duas responderam o contrário e argumentaram: “só 
as bruxas é que fazem isso [falar com as pessoas que já morreram] se alguém disser 

que faz é porque é maluco”; ou, “isso é gente que já não está boa do juízo, são pessoas 
variadas”. 

Uma pessoa que fala, fala, que não deixa os outros falar, pode ser considerada doida? 

Na entrevista, esta questão foi melhor explicitada de modo a retratar situações 
compatíveis com psicose bipolar, fase maníaca. Das sete respostas obtidas houve 
unanimidade em considerar que nestas circunstâncias nunca um indivíduo pode ser 
considerado doido. Diziam-nos os informantes “são pessoas que falam muito, eu 
conheço pessoas que falam o fim do mundo, é sinal que têm pulmões formidáveis, não 
são broncosos”, ou, “é acusado de ser doido, o meu primo... fala tanto e com tanta 
intensidade, fala, fala, fala e não deixa ninguém falar, mas ele não é doido, ele trata bem 
da vida dele”, ou ainda, “é um fala barato, por falar muito não o consideram doido”. 

Uma mulher que se atira aos homens das outras mulheres pode ser considerada doida? 

Esta questão foi formulada no âmbito da questão anterior e pretendia apurar se o 
assédio sexual é tido, pela nossa população rural, como algo psicopatológico. 
Responderam quatro pessoas (dois homens e duas mulheres) que são unânimes em 
não considerar louca uma mulher que assedia sexualmente homens casados. Defendem 
que, nestas circunstâncias, “não é doida, é histérica, é uma mulher que gosta de 
homens”, ou “é má”. 

Uma pessoa que diz que viu, ou que falou, com Nossa Senhora pode ser considerada 
doida? 

Obtivemos respostas de nove intervenientes Deste grupo apenas uma pessoa considera 
louca a pessoa que vê, ou fala, com Nossa Senhora. Dos restantes oito entrevistados 
um deles argumentou que “não são doidos mas são atrasados”. Dizia-nos outro 
informante “não podemos cair nessa situação, aqui há várias pessoas que alimentam 
que tudo quanto vê uma luzinha que é Nossa Senhora”. Um outro defendeu que “há 
pessoas competentes para isso”, as bruxas/videntes. Outro contou a história de seu pai 
que viu a Nossa Senhora caminhar no céu. 

Podemos concluir que a cultura religiosa condicionou esta resposta e leva a que se 
deseje, e aceite como normal, um contacto directo com Nossa Senhora através do 
diálogo ou da visão. 

Uma pessoa que se mete na cama, e não sai de lá, pode ser considerada doida? 

Responderam seis pessoas a esta pergunta. Duas responderam positivamente. As 
quatro restantes foram em sentido contrário. Isto é, não consideram doido o indivíduo 
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que se mete na cama e não sai de lá. Consideram antes a situação como uma “cisma” 
ou como “uma forma de pressionar o parceiro”. 

Obtivemos também das entrevistas a ideia que o louco pode ser visto como um 
indivíduo inteligente. Esta perspectiva é referenciada pelas pessoas com um misto de 
estupefacção e estranheza. Diziam-nos os informantes: “ele é inteligente, tem o 5ºano, 
muito inteligente, não o conseguimos enganar”; ou, “doidos por vezes são indivíduos 
super inteligentes, porque fogem ao normal, possuem maior capacidade e rapidez de 
resposta e fazem coisas diferentes das outras pessoas”. Pensamos que esta atitude 
resulta, essencialmente, da associação frequente entre louco e débil mental. 

d) O louco na imprensa regional 

Consultámos as colecções completas de onze periódicos da imprensa regional e local, 
da área dos quatro concelhos alvo do presente estudo. 

Não abundam os vestígios do louco, e da loucura, nos jornais analisados. Os mais 
frequentes são: os pedidos de internamento definitivo de doentes, matéria que já 
tratámos; os pedidos de ajuda para o doente, “boa assistência médica e farmacêutica..., 
e a necessária pensão de invalidez” (Ecos da Sobreira, n°225, 7.1994:2); as curtas 
notícias de internamento de doentes: 

“Sofrendo de uma doença mental encontra-se internado no Hospital Sobral Cid, em 
Coimbra o António Manuel Ribeiro Cardoso, das Pedras Brancas. É filho do sr. Manuel 
Ventura Cardoso e da sr.ª Maria da Luz Ribeiro” (Ecos da Sobreira, n° 11, 23.7.1972:2); 

as notícias de suicídios, porque alguns suicidas são portadores de grave patologia, 
psiquiátrica: 

“o José Agostinho [que] tinha sido internado na véspera no serviço de psiquiatria do HAL 
por sofrer de esquizofrenia e nos últimos tempos apresentar tendências para o suicídio”, 
(Povo da Beira, n° 120, 23.1.1996:3); 

a apresentação ou a referência a figuras típicas da região como o fez, por exemplo, o 
Raiano em 1982, relativamente ao Menino Alberto. 

Da análise dos títulos da imprensa regional e local não é possível observar, 
objectivamente, uma ideia de louco. Sobressaem, na melhor das circunstâncias, os 
débeis mentais protagonizados pelas figuras típicas e alguns actos estranhos atribuídos 
a indivíduos com “distúrbios mentais”: 

“esfaqueou a própria mulher - na Lardosa, a noite de quinta-feira foi dramática com o 
registo de um caso que proporciona, aos mais curiosos, inúmeras ilações. Um indivíduo, 
aparentando cerca de 50 anos de idade, esfaqueou a própria mulher, em várias zonas 
do corpo, e ao que parece, pretendia mesmo pôr-lhe termo à vida. ...As declarações 
depreendem que o indivíduo revela distúrbios mentais...” (Povo da Beira, n° 31, 
10.5.1994:24). 

e) Contos populares 

Para esta rubrica foram analisados cerca de 300 contos populares, publicados ou 
inéditos, recolhidos na área geográfica dos concelhos a que este trabalho diz respeito. 
Destes foram seleccionados 25 contos que de um modo directo ou indirecto se podem 
relacionar com a loucura, pelo comportamento dos respectivos personagens. 

Muitos outros contos podiam ser integrados neste âmbito, se os 
descontextualizássemos do ambiente em que são recriados e contados. 

Em oito destes contos surge, como elemento comum, o facto da mulher ser mais 
esperta e enganar o homem. O personagem masculino surge como um bacoco, 
deixando-se facilmente ludibriar. 

Em confronto semelhante aparecem Deus e o Diabo e o lobo e a raposa e, tanto o Diabo 
como o lobo são vencidos/enganados pela astúcia/inteligência de Deus e da raposa, é a 
vitória do bem sobre o mal. 

A título de exemplo transcrevemos aqui um conto recolhido por Buescu (1984:144) em 
Monsanto: 

“Um homa abalou pra fora e cando boltou atchou a mulher pra ter. E dixe pra-i-ela: - 
Atão o filho no é meu. - Atã conta lá: março e magarço e o mês de março sã três; e abril 
e maguil e o mês d'abril sã seis; e maio e magaio e o mês de maio sã nove. Tã, vês qu'o 
filh'é nosso”. 

Este grupo de contos reflecte a importância social da mulher nesta região e pode 
também ser elucidativo da inserção social de indivíduos, de ambos os sexos, portadores 
de debilidade. 

Em quatro contos, inéditos e tidos como acontecimentos reais passados na comunidade, 
surgem situações que em psicopatologia podem ser interpretadas como alucinações 
auditivas ou visuais. Estes contos têm em comum o facto de não haver registo dos 
personagens, membros da comunidade, sofrerem de doença mental que justifique 
aquelas situações. Estas pseudo-alucinações têm lugar durante a noite, quase sempre 
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quando os protagonistas estão a vivenciar uma situação de medo. Transcreve-se a 
seguir um desses contos inéditos. 

“O meu pai uma vez foi aos peixes, ao engano. Apanham-se os peixes só na corrente. É 
só pôr e levantar a rede. Quando os peixes estão a desovar e é só de noite. Foi o meu 
pai mais um pastor. Quando lá andavam o pastor ouviu tanto barulho por aquela ribeira 
abaixo, por aquela cascalheira da ribeira abaixo, partia a cascalheira toda. E era o meu 
pai assim: 

- Ai, está aqui um tão grande, tão grande! 

E era assim o tio Isidro Sêco, o pastor: 

- Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. 

- Não, vamos aqui mais para cima. 

- Não, vamos embora, vamos embora. 

E, quando íam pelo Vale de Água acima disse assim o tio Isidro: 

- Oh Artur quando estavas a dizer que aqui estava um tão grande, se tu visses tanto 
barulho que vinha por aquela barreira abaixo, tanto barulho, tanto barulho. 

E depois aquilo passou ao lado do meu pai e ele nunca se apercebeu de nada com o 
barulho da água e sempre a falar. 

Disse assim o outro: 

-Tanto barulho. Eu quis logo fugir e ir embora”. 

(inédito, recolha de F. Henriques em 3.1990, junto de Maria de Lurdes Pereira). 

Neste grupo podemos ainda integrar o conto registado por José Moura (1992:20), 
recolhido na Mata, e cuja personagem, Maria Isabel, dizem que adivinhava o futuro e 
“tinha o poder de falar com os anjos”. Chamavam-lhe maluca. Quando lhe perguntavam 
como é que ela sabia o futuro “ela respondia que eram os anjos que lhe contavam tudo, 
quando de noite lhe vinham cortar as unhas dos pés”. 

Henriques e Caninas (1988:44) registam um conto no qual o protagonista é pastor e 
parece apresentar alguma debilidade mental. Está realidade era e é comum em toda a 
região. Constata-se a integração socioprofissional de indivíduos com algum grau de 
deficiência mental, embora actualmente se torna cada vez mais difícil pela elevada 
competitividade social. 

Os autores mencionados registam outro conto: 

“um rapaz gostava muito de uma rapariga, costureira. Por sua vez, esta namorava com 
um outro rapaz da povoação. O primeiro já não podia esperar mais pela costureirinha e 
chegando junto do seu rival disse-lhe: 

- Olha lá, tu já reparaste que a moça que namoras é doida!? Pode estar com as mãos 
em cima da tesoura, mas anda sempre a procurá-la. O namorado da costureira reparou 
quanto tinha de verdade aquele aviso. A sua moça nunca sabia onde estava a tesoura - 
isto é hábito das costureiras. 

Mas o namorado não esteve com meias medidas, deixou pura e simplesmente a 
rapariga. O outro, logo que soube, apressou-se a pedir-lhe namoro que foi aceite.” 
(Henriques e Caninas, 1988:32). 

Este conto pode reflectir a marginalização a que era votado o indivíduo portador de 
loucura. 

Um outro conto, inédito, tem como protagonistas um rapaz “mei doudo, mei indoudado”, 
a sua mãe e a rapariga que aquele deseja namorar. A conselho da mãe o rapaz vai 
desenvolvendo um conjunto de acções, destinadas a conquistar a rapariga, adequadas 
mas que se tornam num contra-senso porque desfasadas no tempo. Pela irracionalidade 
das acções, porque fora de tempo, a rapariga acaba por desprezá-lo. 

Em linhas gerais o louco pouco transparece nos contos populares. Os contos são 
portadores de elementos contraditórios em relação à aceitação e rejeição do louco. E, 
no que toca à ideia de louco, sobressai a debilidade mental e a repetição frequente de 
actos irracionais. 

f) Poesia popular 

Surgiu, nas últimas décadas, uma quantidade apreciável de documentos que divulgam a 
poesia popular desta região. Faltam, entretanto, estudos integradores desta realidade. 

Para este trabalho tivemos em conta cerca de quatro mil estrofes poéticas, recolhidas no 
sul da Beira Interior, e podemos já afirmar que nelas não há lugar para o louco. 
Vejamos, seguidamente, algumas temáticas que podem tocar a loucura e o louco. 

Os termos tolo e louco surgem algumas vezes, mas vazios de sentido psicopatológico. 
Por exemplo: “Rapariga tola, tola/Se choras por mim és louca” (Prata, 1996:134), ou, “O 
meu amor é um tolo/Julga que eu o adoro” (Vilhena, 1995:220), ou ainda, “Qual o tolo 
que deixa/Trigueirinha engraçada” (Dias, 1971:44). 
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Os temas como a tristeza, suicídio ou antropofagia são os que de mais perto se 
relacionam com o nosso objecto, já que a violência não surge correlacionada com a 
loucura. Vejamos então, de um modo rápido, cada um deles. 

A poesia popular privilegia, essencialmente, valores ligados a alegria e não à triste: 
“Quero cantar e dançar,/Ora toma!/Que a tristeza não faz bem./Eu nunca vi a 
tristeza/Ora toma! /Dar de comer a ninguém.” (Vilhena, 1995:204). E como diz Infante 
(1992:276) “um santo triste é um triste santo”. 

Quando há referências à tristeza esta surge: sem causa especificada como a que refere 
Vilhena (1995:220), “A alegria dos meus olhos/Eu não sei quem ma tirou/Tão alegre 
como eu era/Agora tão triste sou”, ou Buescu (1984:197), ou ainda Dias (1970:246 e 
248-249); devido a desenraizamento cultural do indivíduo, como por exemplo a ida para 
a guerra ou para a tropa (Cruz, 1995:99; Vilhena, 1995:161) respectivamente; devido a 
luto (Vilhena, 1995:229-230); devido ao estado civil de casadas, no caso de mulheres 
(Dias, 1971:44, Henriques e Caninas,1995:119; Vilhena, 1995:227). Os suicídios podem 
pressupor uma série de entidades clínicas. As técnicas de suicídio usadas pelos 
protagonistas são o afogamento, o tiro, o envenenamento e o atropelamento por 
comboio. Entre as causas sobressaem os amores contrariados (Henriques, 1988:103-
104; Vilhena, 1995:54-155). É curioso verificar que na poesia não surge o enforcamento, 
que era a técnica mais comum de suicídio nesta região. 

Na sociedade ocidental, a antropofagia, pode pressupor grave patologia de cariz 
psiquiátrico por parte do antropófago. Observámos duas estrofes com esta temática. 
Numa a mãe mata e devora o filho (Henriques, 1988:107), na outra é o marido que mata 
e devora a esposa (Vilhena, 1995:159). Em nenhuma delas há referências a patologia 
psiquiátrica do sujeito. 

Talvez a única ideia que daqui podemos retirar é que o tolo, o louco, é o indivíduo que 
executa actos irracionais por julgar que é adorado por uma mulher, ou que deixa de 
namorar o ideal de mulher “trigueirinha engraçada” em detrimento de outra. 

2.2. Conclusão 

Concluir é por fim a..., acabar. É circunscrever o teor de uma discussão. Não foi nem é 
esse o nosso objectivo. Pretendemos que este trabalho fosse um procurar de respostas, 
sem a pretensão de definitivas, e um levantar de novas questões. 

Preferimos fechar o trabalho apresentando, seguidamente, alguns dos seus principais 
aspectos. 

Assim, na delimitação entre normal e anormal, louco e não louco, verificámos que a 
população da região não utiliza um único critério, tal como defende a moderna 
psiquiatria (Melo, 1979; Vásquez, 1990). O estatuto de louco é atribuído ao indivíduo 
que reúna em si um conjunto de critérios necessários para o efeito. 

O normal e o anormal, em relação à loucura, define-se socialmente, como esperávamos. 
É o grupo que atribui o estatuto de louco. A falta de sentido no comportamento dos 
indivíduos, a violação dos códigos sociais vigentes, a intencionalidade e o contexto das 
condutas são os primeiros critérios que a população utiliza no acto de avaliação. 

Constatámos, no seio da população rural desta região, que o fenómeno loucura é uma 
realidade dinâmica, como a generalidade dos fenómenos sociais. De facto, encontrámos 
elementos que vão perdendo significado (menstruação e parto, na origem da doença 
mental) e outros que o vão ganhando (atribuição dos sintomas psicopatológicos à 
utilização da droga). 

Ao longo do trabalho foram inventariadas mais de duas dezenas de causas para a 
doença mental. Destas, a população valoriza as de cariz mágico e sobrenatural. 
Constatámos também que a uma mesma situação clínica podem ser imputadas várias 
etiologias. 

Em muitos casos de doença mental está subjacente a ideia que o indivíduo ficou doente 
por não ter cumprido, devidamente, as regras da vivência em sociedade. É como que 
um castigo. A maldição do castelo de Vila Ruivas [o roubo de pedra, um bem que era de 
todos], o castigo/maldição [por ter feito “mangação” de alguém], a hereditariedade [por 
não ter feito suficiente troca de mulheres], a menstruação e o parto [por ter violado os 
tabus] exemplificam esta situação. 

Verificámos que os sinais e sintomas da doença mental são os únicos aspectos comuns, 
tendo em conta as causas e os tratamentos, entre a medicina científica e a medicina 
popular. Os sinais e sintomas que registámos são consequência da avaliação feita pelo 
grupo social do doente e quase todos possuem forte impacto. Os mais importantes 
sinais e sintomas são essencialmente de duas ordens: perda do senso comum 
(incompreensibilidade e irracionalidade do discurso e das acções) e violação dos 
códigos sociais do grupo. 

Inventariámos três tipos de terapeutas, o padre, a vidente/bruxa e o médico, no 
tratamento actual da doença mental. Num passado recente saiu de cena o barbeiro. As 
terapias estão mais relacionadas com os terapeutas que as prescrevem do que com a 
etiologia atribuída à doença. 
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Para a eficácia das terapias prescritas é indispensável que se crie um elo mágico entre 
terapeuta e consulente. Isto é, que ambos acreditem na técnica prescrita, que esta seja 
sancionada socialmente e que o doente aceite o poder do terapeuta. As videntes/bruxas 
estão em posição privilegiada, em relação aos médicos, para um relacionamento 
preferencial com os seus utentes, por partilharem com eles a mesma linguagem e uma 
mesma mundividência. 

Os inúmeros rituais de purificação inventariados (lavagem do doente com vinho, 
aspergimento do doente com água benta, exorcismo e outros), no tratamento do louco, 
pressupõem uma enorme preocupação social, que não é recente, relativamente a este 
tipo de patologia e ao seu portador. 

Ao nível da aceitação/marginalização do doente mental demos conta da coexistência de 
sentimentos antagónicos, embora tendam para a aceitação. A violência e a coprolalia 
frequentes, por parte dos doentes, são factores que contribuem decididamente para a 
marginalização. 

Se tivéssemos que identificar alguns parâmetros para caracterização do louco, e de 
acordo com o trabalho de campo, avançaríamos com os três seguintes: “não tratar bem 
da vida”; comunicação verbal inadequada; despir-se na via pública. 

Ao longo do trabalho, a partir fontes utilizadas, verificámos que a população alvo não 
estabelece diferenças entre oligofrénicos/deficientes mentais e loucos. Os oligofrénicos, 
de forma geral, são indivíduos bem aceites e integrados socialmente nas suas 
comunidades. 

Com este trabalho pensamos ter contribuído para a construção de uma imagem de 
louco, vigente nas comunidades rurais do sul da Beira Interior. Esta imagem, disforme 
ou baça, foi a possível de acordo com os dados que obtivemos e uma interpretação 
subjectiva dos mesmos. Relembramos que em antropologia social as certezas são 
sempre efémeras e pessoais. 

Os profissionais de saúde, para melhor cuidarem e tratarem, devem reflectir, 
cuidadosamente, acerca das atitudes mais adequadas a tomar perante estas práticas, 
que apenas são bizarras para a cosmovisão do mundo que possuímos. Nesta 
perspectiva compartilhamos das palavras sábias do Prof. António Barbosa (1985:38-39): 

“Quando um profissional de saúde se confronta com esta prática, se se der tempo para 
tentar compreendê-la, pode encontrar-lhe um sentido e pode ajudar a modificá-la, até à 

demonstração da sua ineficácia ou nocividade, mas, terá de ter, como ponto de partida, 
a sua significação concreta e simbólica no conjunto cultural no qual está inserida... 

Antes de as querermos suprimir, por exemplo, por «cientificamente inaceitáveis», é 
indispensável ter qualquer outra coisa a propor que seja eficaz e possível. Por outro 
lado, como foi dito, não as desprezar e procurar compreender o seu lugar na lógica dum 
dado sistema cultural.” 



O LOUCO E OS OUTROS 
Francisco José Ribeiro Henriques 

 AÇAFA On Line, nº 12 (2017-2018)           Associação de Estudos do Alto Tejo           www.altotejo.org 518 

Anexo 1 Breve inventário de termos de expressões usados na 
psicopatlogia da região 

A 

Termos e expressões Sinónimos, expressões de enquadramento, concelho de 
origem e bibliografia 

A bebedeira está-lhe a arramar (Dias, 1953:213) 

A cabeça não regula bem Sofrer de psicopatologia (Castelo Branco, Proença-a-Nova, 
V.V.Ródão) 

À criança e ao borracho põe-lhes 
Deus a mão por baixo 

Provérbio (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

À doida À força, onde predomina a força em vez do jeito (Proença-a-Nova, 
V.V.Ródão) 

A mãe fazelhona faz a filha 
mandriona 

(Buescu, 1984:236) 

A mãe impertinente faz a filha 
desobediente 

(Buescu, 1984:236) 

A mulher e o vinho tiram o homem 
do juízo 

 

A mulher e o vinho fazem um 
homem tontinho 

Provérbio (Proença-a-Nova) 

A pancada de velho é a pior (Oliveira s/d/:308) 

A zambaliar Caminhar aos ziguezagues, “a zambaliar como um bêbado” 
(Montes da Senhora) 

Acanhado Atrasado, oligofrénico (Salvaterra do Extremo) 

Tímido, envergonhado (Castelo Branco, Proença-a-Nova, 
V.V.Ródão) 

Acareio Juízo (Matos, 1983:80); (Belo, 1985:145) 

Acarrado Adormecido, paralisado (Proença-a-Nova) (Dias, 1963:104) 

Acedente Mau olhado (Belo, 1985:90) 

Doença provocada por espíritos malignos (Dias, 1967:364) 

Acidentar Causar o mal do acidente (Bescu, 1984:253) 

Acidente Mau-olhado (Bescu, 1984:253) 

Acumular tudo Características de uma pessoa introvertida (Lousa) 

Aborrecido Triste, irritado, irritável (Castelo Branco, Proença-a-Nova, 
V.V.Ródão) 

Aborrido Facilmente irritável (Proença-a-Nova) 

Adivinha Bruxa, vidente, mulher que prediz o futuro (Proença-a-Nova) 

Adivinhona O mesmo que adivinha (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Afronta Afrontamento, desmaio (Buescu, 1984:250) 

Afrontas de morrer Grande afronta (Castelo Branco, Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Agarrar a paixão Ficar ou andar triste (Zebreira) 

Aguada Criança aguada, que definha e toma aspecto de miséria física 
(Dias, 1967:328) 

Aguamento As pessoas pensavam que certos estados de falta de saúde, 
normalmente revelados por pouco apetite e uma certa tristeza e 
mal estar, se deviam ao facto de não terem satisfeito alguns 
desejos. 

Normalmente tratava-se de casos de alimentação e, por isso, as 
pessoas quando comiam, deviam ter preocupação de oferecer a 
qualquer criança que estivesse presente (Belo, 1985:91). Doença, 
ou tristeza, causada pela frustração do desejo ardente de alguma 
coisa, atribuída às crianças (Roque, 1975:32). É uma situação 
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patológica frequente em crianças e adultos. “Dizem que se agua 
por não se saborear alimento igual ao que se vê comer a outrem. 
Os aguamentos curam-se com orações e benzilhices. Para isso, 
havia mulheres de virtude que se encarregavam de rezas e 
mezinhas” (Roque, 1970:206). Doença ou tristeza, causada pelo 
desejo de alguma coisa (Moura, 1996:71). Doença provocada pelo 
apetite insatisfeito de um alimento (Buescu, 1984:236). Doença 
que tem origem no facto de as crianças verem comer e não lhes 
ser oferecida a comida (Dias, 1967:328). 

Aguar Adquirir mal de aguamento (Buescu, 1984:250) 

Alagosta Mulher desgovernada, muito gastadora (Buescu, 1984:253) 

Alagosto Glutão (Malpica do Tejo) (Dias, 1961:152) 

Alas do coração ou asas do 
coração caídas 

Se as crianças se encontram tristes sem razão aparente, dizem 
que tem alas ou asas do coração caídas (Dias, 1967:327) 

Albornó Peça de vestuário mal feita e desajeitada (Buescu, 1984:261) 

Aldeagar Falar de mais, sem interesse (Dias, 1961:153). Falar à toa, 
tagarelar (Buescu, 1984:256) 

Aldeagas Mulher que fala muito. Falar de mais. Sem tom nem som (Dias, 
1961:153) Homem que fala muito. Demais (Dias, 1967:331) 

Aldegar Falar de mais, sem interesse (Jorge, 1996:380) 

Alevandeiro Leviano (Buescu, 1984:253) 

Algariado Insensato e divertido (Buescu, 1984:253) 

Almariado Bêbado, entontecido (Oliveira, s/d:371) 

Almariar Entontecer, especialmente com a bebida (Oliveira, s/d:361) 

Alonso Parvo. Desentendido. Estás-te a fazer alonso (Dias, 1961:153) 

Alterado Andar doente do ponto de vista psiquiátrico, indivíduo com 
comportamento disfuncional (Castelo Branco, Proença-a-Nova, 

V.V.Ródão) 

Alterar-se dos nervos Alteração de comportamento compatível com ansiedade ou 
agitação psico-motora (Castelo Branco, Proença-a-Nova, 
V.V.Ródão) 

Alvoraçado dos nervos Ansioso, nervoso, com agitação psico-motora (Castelo Branco, 
Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Amadurando Abatido, em estado febril, sem acção (Henriques, 1988:76) 

Amarzougado Mal encarado, zangado, indisposto (Palhota) 

Amigo dos copos Indivíduo que consome bebidas alcoólicas, excessivamente 
(V.V.Ródão) 

Amigo de reinar Ser divertido, extrovertido (Castelo Branco, Proença-a-Nova, 
V.V.Ródão) 

Amonado Amuado, melindrado, zangado (Dias, 1961:153) 

Amouchar ou amouchado Triste, abatido, mole, febril (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Amuado Amuado (Belo, 1985:145) 

Ancho Inchado de vaidade, indivíduo que pensa “ter um rei na barriga”, 
indivíduo que se julga o melhor (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Andar à meia tiraita Estar ou andar meio embriagado 

Andar com a lua marcelina Expressão dita a alguém (geralmente do sexo masculino) que 
anda de mau humor (Proença-a-Nova) 

Andar com o coração tristinho Andar triste (Escalos de Cima) 

Andar com o sentido variado Estar louco (Proença-a-Nova) 

Andar com os nervos em pé Andar agitado, o mesmo que ter os nervos em pé (Castelo 
Branco, Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Andar de alvóra Andar de um lado para o outro, que não pára no mesmo sítio 
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(Rosmaninhal) 

Andar do pior Andar gravemente doente (Castelo Branco, Proença-a-Nova, 
V.V.Ródão) 

Andar doente dos nervos Ser portador de sintomatologia do foro psiquiátrico (Castelo 
Branco, Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Andar embuchado Diz-se do indivíduo que precisa desabafar (Castelo Branco, 
Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Andar mais direito que um fuso Indíviduo que sofre uma forte pressão familiar ou social, indivíduo 
que não foge das regras impostas (Rabacinas, Montes da 
Senhora) 

Andar murcho Triste, abatido, asténico (Castelo Branco, Proença-a-Nova, 
V.V.Ródão) 

Andar na copaneira Andar na bebedeira (Oliveira, s/d:376) 

Andar no retouço Andar a conversar pela vizinhança (V.V.Ródão) 

Andar passarona Não ter vontade para fazer nada (Escalos de Cima) 

Andar rebolindo Sentir-se extremamente satisfeito (Buescu, 1984:253) 

Andar turvo do juízo Pessoa que sofre de psicopatologia, andar louco, desorientado no 
tempo e no espaço (Castelo Branco) 

Andar variado Andar doido, sofrer de doença psiquiátrica (Castelo Branco, 
Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Andarilho Criança ou adulto hiperactivo, instável (Proença-a-Nova, 
V.V.Ródão) 

Anjinho Pessoa que não sabe fazer nada, que não se sabe orientar, 
criança com menos de sete anos (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Ao menino e ao borracho põe-lhe 
Deus a mão por baixo 

(Infante, 1992:276) 

Ao pé de mim não há tristeza Expressão que caracteriza um indivíduo extrovertido (Proença-a-
Nova, V.V.Ródão) 

Apaixonado Preocupado (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Apetece-me desaparecer Expressão que em clínica psiquiátrica por ser sinónimo de 
ideação suicida (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Apoquentar Sofrer, estar aflito (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Apoucado Débil mental (Castelo Branco, Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Aranha Pessoa inábil ou sem expediente (Oliveira, s/d:372) 

Argolão O mesmo que argolona 

Argolona Mulher faladora que diz o seu e o alheio (Dias, 1961:157) 

Arreganhado Rapaz que não arranja rapariga ou que não se casa, rapaz que 
parece ter medo das raparigas (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Arrelio Enervamento (Castelo Branco) 

Arrenegado Zangado, mal disposto (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Arresoluto Irresoluto, pessoa sem medo, destemido, determinado 
(Rabacinas) 

Arruda Planta de muito mau cheiro usada em defumadoiros para 
afugentar a acção maléfica das bruxas (Proença-a-Nova, 
V.V.Ródão) 

Arteiro Alegre, vivo (Buescu, 1984:253) 

Artes más Realização atribuída a uma intervenção diabólica ou de bruxaria 
(Idanha-a-Velha) 

Assanhado Embravecido (Jorge, 1996:382); (Dias, 1967:331) 

Assarapantado Assustado, assustadiço (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 
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Assobacado Aturdido, confundido, atrapalhado, fiquei mesmo assobacado 
(Dias, 1961:158) 

Assuada Troça, zombaria (Buescu, 1984:256) 

Atado Pessoa sem expediente, indivíduo sem espírito de iniciativa 
(Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Atarantado Atrapalhado (Jorge, 1996:382); (Dias, 1961:159); Confuso 
(V.V.Ródão) 

Atazanar Insistir (Buescu, 1984:276) 

Até a formiga tem catarro Dito a uma criança, ou de uma criança, que manifesta 
precocemente desejos ou sintomas de idade mais avançada. O 
mesmo que “até, a pulga tem catarro” (Rabacinas, V.V.Ródão) 

Até a pulga tem catarro Expressão que se costuma utilizar para uma criança que diz ou 
faz o que a idade normalmente lhe veda ou que ainda não é 
apropriado fazer. O mesmo que “até a formiga tem catarro” 
(Bairrada) 

Atomatar-se Atemorizar-se. Ter medo (Dias, 1963:104) 

Atrasado Oligofrénico (Castelo Branco, Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Atrasadinho Oligofrénico (Castelo Branco, Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Atravessado Arrevesado (Jorge, 1996:382) 

Atrogalhado Aparvalhado (Jorge, 1996:382) 

Atroumoujado Combalido (Henriques, 1988:76) 

Auguado Criança auguada. Assim chamam às crianças que definham, 
tomam aspecto de miséria física e metem muitas vezes o dedo na 
boca e no nariz (Dias, 1961:159) 

Auguamento Doença originada pelo facto das crianças verem comer e não 
comerem (Dias, 1961:159) 

Avenado Teimoso, (Jorge, 1996:383) 

Azamboado O mesmo que azambuedo. Sensação de mal estar, de tonturas, 
de peso e dor centrada sobretudo na cabeça (Proença-a-Nova, 
V.V.Ródão). Sensação vivida por um indivíduo que ingeriu 
excesso de bebidas alcoólicas. (Vilhena, 1995:271) 

Azambuêdo Entontecido (Jorge, 1996:383) 

Azamel ou Azemel Pessoa ou animal sem acção, mole (Dias, 1967:331) 

B 

Babanca Pessoa sem vontade própria. (Belo, 1985:146); (Dias, 1961a:117) 
Palerma, pacóvio (Belo, 1988:12) 

Badalão Mulher que fala demais e para a qual não há segredos (Idanha-a-
Nova); (Dias, 1961a:117) 

Badalo O mesmo que badalão, que fala da vida dos outros, pessoa 
incapaz de guardar segredos, chocalho, órgão genital masculino 
(Rabacinas) 

Badameco Indivíduo com traços de personalidade pouco vincados, criança 
(V.V.Ródão) 

Badaneco Homem sem importância (pejorativo) (Buescu, 1984:253) 

Bailar as tropecinhas Contente, feliz (Henriques, 1988:76) 

Bailareco Vadio, amigo de se divertir (Ferreira, 1970:173) 

Baionco Parvo (Oliveira, s/d:373) 

Balhardeiro Pessoa muito mal vestida, suja, com barba e cabelo comprido e 
despenteado (Montes da Senhora, Rabacinas) 

Balseiro Pessoa que gosta de falar muito e trabalhar pouco. Pessoa gorda 
mais dada ao prazer (Alcains, Retaxo) 

Baluenas Homem desleixado, mal ajeitado (Dias, 1961a:118) 
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Banaboia F. é um banaboia. Pessoa sem vontade ou que muda de opinião 
a cada passo. (Dias, 1961a:118) 

Banana Palerma, pessoa sem energia (Oliveira, s/d:373) 

Barbeiro “Eram os homens dos sete ofícios. Como ocupação principal 
faziam barbas e cortavam cabelo… Quando alguém adoecia e 
não resultavam as mezinhas caseiras, recorria-se ao barbeiro. Se 
este não se entendia com a doença, recorria-se a bruxas e 
benzilhões e só em casos desesperados se levava o doente ao 
médico, que não era bem visto e era chamado o mata-sãos. Em 
casos de doença simples, o barbeiro recomendava quase sempre 
sangrar o doente…” (Jorge, 1996:134) Curandeiro (Vilhena, 
1988:219) 

Bastiço F. é um bastiço a falar. Falar depressa e muito (Idanha-a-Nova); 
(Dias, 1961a:120) 

Batateiro Useiro em dizer petas (Buescu, 1984:253) 

Bêbado como um cacho ou 

Bêbado que nem um cacho 

Muito bêbado (Jorge, 1996:406); (Moura, 1996:72) 

Bêbado como uma pipa (Jorge, 1996:406) 

Bebe Que consome excessivamente bebidas alcoólicas (Castelo 
Branco, Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Bebe o que apanha à frente Bebe todo o tipo e quantidade de bebidas alcoólicas (Castelo 
Branco, Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Bebe que nem um forneiro (Dias, 1970:88) 

Bebe que nem uma besta (Dias, 1970:88) 

Bêbado que nem um cacho ou que 
nem um odre 

(Dias, 1970:89) 

Bebedola O que bebe bastante vinho ou bebidas alcoólicas sem que, 
contudo, se embebede totalmente (Oliveira, s/d:373) 

Beber a espora  Dizem quando alguém, à partida para a viagem, bebe o último 
copo de vinho (Dias, 1967:358) 

Beber a vara O mesmo que beber a espora (Sarzedas) (Dias, 1967:358) 

Beber bem Consumir grande quantidade de bebida alcoólica (Castelo 
Branco, Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Beber sem destino Beber sem controlo, beber em excesso (Castelo Branco, 
Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Bécolas Cara de mau humor (Matos, 1983:80) 

Benta Espécie de bruxa ou feiticeira que se considera benfazeja e 
destruidora dos malefícios daquelas, benzedeira (Buescu, 
1984:274) 

Bento Condão de certas plantas ou objectos (Buescu, 1984:274). 
Indivíduo que cura através de rezas. Estas pessoas são, 
geralmente, predestinadas porque choram no ventre materno ou 
têm uma cruz no céu da boca. (Almaceda) 

Benzilhão Indivíduo mediador entre o espírito dos mortos e os indivíduos 
vivos, curandeiro, homem de virtude. (Castelo Branco, Proença-a-
Nova, V.V.Ródão); (Leitão, s/d:60) 

Benzilhoa Vidente, bruxa, feminino de benzilhão (Castelo Branco, Proença-
a-Nova, V.V.Ródão) 

Benzilhona O mesmo que benzilhão, pessoa que trata atráves de rezas. 
(Fratel) 

Berzundela Bebedeira (Catharino, 1933:190) 

Bicha F. está que nem uma bicha! Está muito zangado. Bravo (Idanha-
a-Nova); (Dias, 1961a:121) 

Bicha-altéria Pessoa de mau génio (Buescu, 1984:253) 

Bicho Conservar e matar o bicho. Beber aguardente ou outra bebida 



O LOUCO E OS OUTROS 
Francisco José Ribeiro Henriques 

 AÇAFA On Line, nº 12 (2017-2018)           Associação de Estudos do Alto Tejo           www.altotejo.org 523 

alcoólica em jejum (Dias, 1961a:121) 

Bitcha O mesmo que bicha 

Bitcho O mesmo que bicho 

Boa-hora Aparição nocturna benfazeja (Buescu, 1984:274) 

Borco Pessoa mal humurada que vive só sem querer companhia (Belo, 
1988:14) 

Borgêço Homem ou mulher sem acção (Jorge, 1996:384). Homem gordo 
com pouca vida. Homem sem acção (Dias, 1961a:123) 

Borrafudo Pessoa mole, indolente (Jorge, 1996:384) 

Borrachudo Acanhado (Buescu, 1984:253) 

Borracho Bêbado (Buescu, 1984:254). Indivíduo que consome 
frequentemente excesso de bebidas alcoólicas (Castelo Branco, 
Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Borratcho O mesmo que borracho (Proença-a-Nova) 

Borracheira Bebedeira (Buescu, 1984:254) 

Borratchêra Bebedeira (Buescu, 1985:146) 

Borrefo Acanhado (Buescu, 1984:253) 

Borregana Pessoa pacífica, dócil (Proença-a-Nova); (Oliveira, s/d:373)  

Branco como a cal Diz-se de uma pessoa doente, em convalescença, que está 
prestes a desmaiar ou desmaiado (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Branquita Aguardente (Moura, 1996:72) 

Bravo Diz-se de criança que chora demasiadamente (Buescu, 1984:254) 

Bretoledo Homem aparvalhado, pateta, parvo (Dias, 1961a:124) 

Briol Vinho (Oliveira, s/d:373) 

Brôco Sem bons modos (Jorge, 1996:385) 

Bruta montes Bruto, sem modos, grosseiro, pouco sensível (Castelo Branco, 
Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Brutedéde Brutalidade (Jorge, 1996:385) Brutidade, brutalidade (Dias, 
1961a:124) 

Bruto como um tamanco Expressão que caracteriza uma pessoa mal educada (Proença-a-
Nova, V.V.Ródão); (Oliveira, s/d:285) 

Bruto como uma porta (Oliveira, s/d:285) 

Bruto que nem um tamanco O mesmo que bruto como um tamanco (Oliveira, s/d:328) 

Bruto que nem uma porta (V.V.Ródão); (Oliveira, s/d:328) 

Brutoldo Estúpido (Buescu, 1984:253) 

Bruxa Mulher que o povo crê praticar artes misteriosas e maléficas 
(Buescu, 1984:274) 

Bulidio Volúvel (Buescu, 1984:253) 

Burgesso Homem gordo com pouca vida. Homem sem acção. (Dias, 
1967:331) 

Burrancana Pouco esperto (Jorge, 1996:385) F. é um burrancana. É pouco 
esperto. Indolente. Que se deixa dominar com facilidade. (Dias, 
1961a:125) 

Burréco Diz-se de uma pessoa tida como pouco esperta. É um burréco. 
(Dias, 1961a:125) 

C 

Cabeça a zenir Sensação estranha na cabeça, “trazer a cabeça vazia” (Tinalhas) 

Cabeça de atum Pessoa esquecediça, sem memória ou sem tino (Oliveira, 
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s/d:374) 

Cabeça desaurida Desorientado no tempo e no espaço, em grande confusão 
(Rosmaninhal) 

Cabeça leve Sensação de cabeça vazia (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Cabeça pesada Sensação de cabeça pesada, o mesmo que trazer um peso na 
cabeça (Castelo Branco, Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Cabeça tonta Sensação de desmaio, sensação de cair, zonzo (Castelo Branco, 
Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Cabra Mulher leviana, mulher irrequieta (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Cabrajola Rapariga de reputação duvidosa (Catharino, 1933:192); (Vilhena, 
1988:220) 

Caçoar Desdenhar, troçar (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Cada doido com sua mania (Oliveira, s/d:308) 

Cagaço Medo, susto, terror (Buescu, 1984:253) 

Cagaitas Pessoa medrosa, cobarde ou indecisa (Oliveira, s/d:374) 

Cagalhoeiro Bazófio, pessoa que se julga importante (Oliveira, s/d:374) 

Cagança Vaidade, presunção (V.V.Ródão) 

Caganeiroso Gabarola, o mesmo que cagalhoeiro (Oliveira, s/d:374) 

Cagão Homem medroso (Buescu, 1984:253); vaidoso, presunçoso 
(V.V.Ródão) 

Cagarola Pessoa medrosa, medricas (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Cagata Cagaço (Buescu, 1984:253) 

Caixa dos pirolitos Cabeça no sentido de cérebro, de juízo (Oliveira, s/d:374) 

Calendário Pessoa mexeriqueira (Buescu, 1984:253) 

Calhondrices Chorrilho acerca da vida dos outros 

Calhorda Pessoa reles, pateta (Belo, 1985:146) 

Calmão Homem irritadiço, que ferve em pouca água (Idanha-a-Velha) 

Camaçada Forte enxaqueca (Buescu, 1984:250) 

Camoeca O mesmo que perua. Bebedeira  

Canabarro Copo grande de vinho (Matos, 1983:81) 

Canafrecha Mulher que muito ri ou muito fala (Oliveira, s/d:374) 

Canalha Rapazio, pessoa sem carácter (Belo, 1985:146) 

Cantar o landum Chorar, lamentar-se (Vilhena, 1988:221) 

Careio Juízo (Jorge, 1996:386) 

Casa dos oratos Local desarrumado, “virado do avesso”. Casa onde reside a 
confusão e onde ninguém se entende. (Proença-a-Nova). Casa 
dos Orates (Fuentenebro, 1990:426) é um local de tratamento de 
doentes de foro psiquiátrico, fundado em Valência, pelo padre 
Jofé (1350-1417). Esta instituição de saúde, ligada à igreja, 
continua activa. 

Casa onde não há pão todos 
ralham e ninguém tem razão 

(Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Cascar F. Casca-lhe! Bebe muito vinho (Dias, 1961a:132) 

Catrina-azeiteira Pessoa pouco asseada (Buescu, 1984:253) 

Cavalão Pessoa corpulenta e pouco expedita (Buescu, 1984:253) 

Cavalo-de-argola Pessoa preguiçosa (Buescu, 1984:253) 
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Cavalo-gargantão Pessoa preguiçosa e comodista (Buescu, 1984:253) 

Cediço Aborrecido, maçador (Idanha-a-Nova); (Dias, 1967:332) 

Cérebro cansado Deprimido, sem memória (Castelo Branco, Idanha-a-Nova, 
Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Cérebro esgotado O mesmo que cérebro cansado (Freixial do Campo) 

Cérebro fraco Doente mental, deprimido, sem memória (Castelo Branco, 
Idanha-a-Nova, Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Chalupa Doido, louco (V.V.Ródão) 

Chancha Mulher desajeitada (Buescu, 1984:253) 

Changalheira  Pessoa que não tem gosto em se arranjar. Pessoa que veste mal 
(Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Charepa Mulher ou rapariga muito tagarela (Oliveira, s/d:376) 

Charepe Pessoa sem importância que se mete a falar de tudo sem 
conhecimento (Dias, 1961a:134) 

Charingueiro Homem aborrecido, maçador, que repisa e aborrece e devassa o 
que ouve e sabe (Dias, 1961a:134) 

Cheio de vento Diz e caracteriza uma pessoa com presunção, vaidoso 
(V.V.Ródão) 

Cheio de vida Activo (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Chora Muito choro, choradeira (Buescu, 1984:276) 

Chorava c’ma uma criança (Dias, 1953:217) 

Chorellho O que chora por qualquer coisa (Proença-a-Nova) 

Choucho Pateta, incapaz de profundar um conhecimento (Dias, 1961a:134) 

Cisma Mania (Buescu, 1984:253). Ideia obsessiva ou delirante 

Cizo Juízo (Jorge, 1996:387) 

Côdeas F. é um côdeas. Não sabe o que quer, aceita o que lhe dão, um 
parvana, um pateta (Dias, 1967:332) 

Cóia Estar ou andar embriagado (Oliveira, s/d:376) 

Coirão Mulher pouco humana. Mulher infiel. Má pessoa (Henriques, 
1988:76) Raramente empregue para cacterizar homens ou 
animais (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Colandrona Mandriona (Buescu, 1984:253) 

Colhambana Homem completamente dependente da mulher. Rapaz que 
possui medo. Homem de pouca fibra, mole (Rabacinas, 
V.V.Ródão). Pessoa sem valor (Belo, 1988:17) 

Com melão vinho de tostão (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Com papas e bolos se enganam os 
tolos 

(Oliveira, s/d:309) 

Compreição Disposição física ou psíquica para algo (Proença-a-Nova). 
Compleição, disposição de espírito. (Belo, 1988:17) 

Condão Virtude, poder (Proença-a-Nova) 

Cóninhas Homem que se deixa controlar pela mulher, indivíduo um pouco 
efeminado, sem vontade própria (V.V.Ródão) 

Conta-peidos Pessoa que conta tudo o que ouve, linguareiro, termo mais 
utilizado entre crianças (V.V.Ródão) 

Copaneira Copo de vinho (Oliveira, s/d:376) 

Corpo aberto Período após o parto de 30 ou 40 dias, conforme a mulher tenha 
tido uma criança do sexo feminino ou masculino, 
respectivamente. Neste lapso de tempo a mulher estava receptiva 
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a receber espíritos (Proença-a-Nova) 

Corpo grande alma de palha Provérbio popular que pretende caracterizar a lentidão e o deixa 
andar frequentemente encontrada nas pessoas de grande porte 
(V.V.Ródão) 

Corrente Sociável, de convívio simpático: «corrente como o homem da 
louça» (Buescu, 1984:253) 

Correr as capelinhas Andar de taberna em taberna (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Cortar na casca O mesmo que traçar na casaca (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Crise de nervos Nervoso, agitação psico-motora (Castelo Branco) 

Curioso Benzilhão, endireita, vidente, bruxo (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Curiosa Vidente, bruxa, benzilhoa, parteira nas comunidades rurais 
(Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Custar a ir ao sítio Dificuldade em observarem-se melhoras numa situação de 
doença (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

D 

Damocho Demónio (Buescu, 1984:274) 

Damouro Demónio (Buescu, 1984:274) 

Danação Raiva, fúria (Buescu, 1984:256) 

Dandonico Ser diabólico que o povo crê que aparece de noite nas casas, 
causando distúrbios e ruídos (Buescu, 1984:274) 

Dar ais Manifestação de angústia, pode corresponder a sintomatologia 
depressiva (Castelo Branco, Proença-a-Nova, V.V.Rodão) 

Dar ao badalo Falar muito e sem jeito (Roque, 1975:33) 

Dar-ao-lambarão Falar demasiado e sem utilidade (Buescu, 1984:256) 

Dar à taramela Falar muito. 

Dar choque Preocupar, entristecer, perturbar (Castelo Branco, Proença-a-
Nova, V.V.Ródão) 

Dar condano O mesmo que dar choque (Castelo Branco, Proença-a-Nova, 
V.V.Ródão) 

Dar conta do juízo Fazer sofrer, indivíduo ou situação que contribui para a doença 
psiquiátrica (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Dar em agarrar nervos Ficar nervoso (Proença-a-Nova) 

De pecanino é que se troce o 
rabitcho 

(Buescu, 1984:237) 

De sábio e louco todos temos um 
pouco 

(Infante, 1992:274) 

Defumadouro Acto de defumar (Buescu, 1984:274) 

Defumar Queimar certas ervas que têm bento para afastar doenças ou 
outros males (Buescu, 1984:274) 

Deitar as coisas para détras das 
costas 

Esquecer, perdoar, expressão que incentiva à não valorização do 
problema (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Demo Demónio (Buescu, 1984:274) 

Desacorçoado (Oliveira, s/d:364) Descoroado. Desanimado (Dias, 1962:140). 
Estou desacorçoado com dores (Dias, 1967:329). 
Temporariamente sem esperança, abatido (Proença-a-Nova, 
V.V.Ródão) 

Descadeirado Diz-se do estado em que fica uma família ou comunidade depois 
de ter sofrido um grande desgosto material ou moral. A depressão 
que deles se apoderou atingiu-lhes o físico e o psíquico. Daí a 
expressão popular: “fui vê-los e está tudo descadeirado” ou 
“encontrei-os descadeirados” (Infante, 1992:287) 
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Descornar Votar ao desprezo (Buescu, 1984:253) 

Desinfeliz Pôr infeliz (Dias, 1962:141) 

Desinquieto Preocupado. Que não sossega. Que não pode estar quieto (Dias, 
1962:141) 

Desinsofrido Impaciente (Oliveira, s/d:377). Sensível à dor, pessoal ou alheia 
(Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Desmazelado Descuidado, desleixado (Dias, 1967:332) 

Desmorecer Esmorecer: tirar ou perder o ânimo (Buescu, 1984:253) 

Desmorecimento Esmorecimento (Buescu, 1984:253) 

Desnortear Perder a orientação temporal e espacial, que não sabe o que faz, 
louco (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Desovada Entristecida, pessoa sem acção (Belo, 1985:147) 

Destrambelhado Disparatado. Desorientado (Dias, 1962:142) 

Deu-lhe uma coisa Expressão sinónima de desmaio, de uma crise epiléptica ou 
distónica (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Deus nos dê juízo até à hora da 
morte 

(Oliveira, s/d:352) 

Diabólica Ruídos infernais (Buescu, 1984:274) 

Disparatar Dizer o que não devia, exaltar-se (Castelo Branco, Proença-a-
Nova, V.V.Ródão) 

Diz o borrachão o que tem no 
coração 

(Buescu, 1984:237); (Infante, 1992:272) 

Doente da cabeça Doente do foro psiquiátrico ou neurológico (Castelo Branco, 
Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Doido varrido Completamente louco (Fratel) 

Dormência Parestesia (Castelo Branco, Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Duro que nem um corno Diz-se de algo muito rijo, qualifica uma pessoa difícil de domar 
(Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

E 

É uma pinga de estalo Expressão que caracteriza o vinho de qualidade (Proença-a-
Nova, V.V.Ródão); (Dias, 1970:89) 

Embaçar Desmaiar, perder os sentidos (Buescu, 1984:251) Atrapalhar 
(Buescu, 1984:253) 

Embalde Pessoa sem actividade (Belo, 1988:20) 

Embezerrado Amuado, carrancudo (Oliveira, s/d:377) 

Emborrafado Acanhado (Buescu, 1984:253) 

Emonado Amuado (Belo, 1985:147); (Matos, 1983:81) 

Emoscado Aborrecido, zangado (Vilhena, 1988:220) 

Empachoso Que empata, estorva (Buescu, 1984:253) 

Empoucadinho Atrasado, oligofrénico (Fratel) 

Emouqueço Pessoa de fraco espírito, de pouco juízo, imbecil ou apalermada, 
o mesmo que manhouva 

Emproado Empertigado, vaidoso, muito senhor de si próprio com a mania de 
superioridade (Proença-a-Nova) 

Encolhido Diz-se de uma pessoa tímida ou envergonhada (Idanha-a-Velha) 

Endego Embaraçar (endez?) (Buescu, 1984:253) 

Endodédo Indivíduo portador de doença psiquiátrica ou atitudes a condizer 
(Proença-a-Nova); (Oliveira, s/d:365) 
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Enfadado Cansado, aborrecido (Jorge, 1996:390) 

Enfraquecer do cérebro Ficar louco, portador de psicopatologia (Proença-a-Nova, 
V.V.Ródão) 

Engonhas Coisas ou atitudes esquisitas (Vilhena, 1988:220) 

Enjoujédo Desmaiado, que perdeu os sentidos, maldisposto (Vilhena, 
1988:220) 

Ensobacado Atrapalhado, juízo (Jorge, 1996:390) 

Entendido Vidente, benzilhão (Castelo Branco, Proença-a-Nova) 

Entrufado Pavoneado; com soberbia; dar-se por ofendido (Oliveira, s/d:378) 

Esborrachar Beber copos de vinho amiudamente; levar vida de borrachão 
(Oliveira, s/d:378) 

Escamourão Pessoa áspera (Oliveira, s/d:378) 

Escarou Pessoa desabrida e brusca (Buescu, 1984:253) 

Esgalamida  Mulher doente. Enfezada (Malpica); (Dias, 1962:147) 

Esganada Malvada, egoísta, avarenta (Roque, 1975:33) 

Esgarouvado Estouvado, leviano (Vilhena, 1988:220) 

Esgazeado Louco, indivíduo que se comporta como louco (Proença-a-Nova, 
V.V.Ródão) 

Esgrouviado Pessoa de cabelo despenteado, pessoa sem orientação 
(V.V.Ródão) 

Espairecer  Terapia que consiste em sair de casa e distrair. Fazer coisas 
diferentes do habitual com fim terapêutico (Castelo Branco, 
Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Espalha-brasas Pessoa demasiado mexida e faladora sempre agitada (Oliveira, 
s/d:378). Indivíduo com comportamento histriónico (Proença-a-

Nova, V.V.Ródão) 

Espandeireido Caído no chão (Matos, 1983:82) 

Espanhol de má raça Indivíduo que dificilmente se faz entender através da linguagem 
(V.V.Ródão) 

Espanta-milhenos Pessoa que fala muito (Vilhena, 1988:220) 

Esparvoado Indivíduo de cabeça no ar, doido (Proença-a-Nova) 

Espertina Insónia (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Esquecido Leso, parestesia (Castelo Branco, Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Esquisito Pessoa que em relação a uma outra reduz as relações ao 
indispensável (Proença-a-Nova) 

Está bêbado c’ma um carro (Dias, 1953:216) 

Estambuerada À bruta, à força, com predomínio da força sobre a razão 

Estar a fazer ronha Num trabalho de grupo fazer o menos possível utilizando, para 
isso, a astúcia (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Estar a pensar na morte da bezerra Pensativo (Proença-a-Nova) 

Estar atacado pelos nervos Sofrer de sintomatologia psicopatológica, agitação psico-motora 
(Castelo Branco, Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Estar com a perneta Estar sob a influência de um astro mau ou coisa ruim, estar 
implicativo, que pega com toda a gente (Proença-a-Nova) 

Estar com espertina Estar sem sono, estar com insónia (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Estar com lenguetenas Expressão dita a uma pessoa que fala em excesso e nem sempre 
verdade, conversa fútil (Bairrada) 

Estar de todo Estar ou ficar muito doente (Castelo Branco, Proença-a-Nova, 
V.V.Ródão) 
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Estar ou ficar mana Mana, significa irmã, diz o dicionário, é empregada popularmente, 
como frase, com um sentido totalmente diferente, pelo menos, 
que nós saibamos, em Alcains. Assim, se diz “Os meus filhos 
estão numa colónia de férias ou foram para a praia; são muito 
traquinas e, por vezes, impacientam-me e põem-me os nervos em 
franja, mas sem eles não sei o que me falta: estou mana!”. “Sem 
ti, fico mana”, exclama uma amiga para outra quando a vê partir 
para longe ou mesmo por vários dias. Ignoramos o porquê deste 
significado que tanto pode exprimir solidão, com saudades ou as 
duas coisas ou ainda mais alguma aparentada com elas. (Infante, 
1992:287) 

Estar-se a ficar Perder os sentidos, desmaio (V.V.Ródão) 

Estardalho Mulher rabugenta (Catarino, 1933:192). Pessoa que não vale 
nada. (Vilhena, 1988:220) 

Estarrancina Estado de desordem em que fica um espaço depois de uma luta 
(Henriques, 1988:76). Desordem, desarranjo (Proença-a-Nova, 
V.V.Ródão) 

Esterloucada Variada da cabeça (Moura, 1996:74) 

Estonteada Que sofre de sintomatologia psiquiátrica, à laia de louco, 
sensação estranha na cabeça, vertigem (Proença-a-Nova, 
V.V.Ródão) 

Estouvado Indivíduo que faz tudo à base da força, que não procura o jeito 
das coisas. Que prefere utilizar os músculos em detrimento do 
raciocínio (Proença-a-Nova) 

Estrafeichos Desacatos. Fez tais estrafeitos que se viram e desejaram para o 
segurar (Dias, 1962:148) 

Estrabalieir Varia o sentido (Matos, 1983:82). Situação compatível com a 
demência 

Estrambelhado Sem trambelhos, com alterações de comportamento (Proença-a-
Nova, V.V.Ródão) 

Estrafonicar Estragar, destruir (Toulões) 

Estravaliédo Emparvoado, pouco ajuizado (Oliveira, s/d:380). O mesmo que 
estrabalier (Proença-a-Nova) 

Estravalieir Variar o sentido (Matos, 1983:82). Situação compatível com a 
demência 

Estravaliér  Delirar, variar o sentido ou juízo (Belo, 1985: 147) 

Estrebuchar Convulsivar, espernear (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Estrelouquédo Tresloucado, emparvoado, com pouco juízo (Oliveira, s/d:380) 

Estrepasso Susto (Proença-a-Nova). Corruptela de trespasso ou traspasse – 
aflição, dor cruciante (Vilela, 1988:220) 

Estrólico Menino tagarela (Catharino, 1933:191) 

Estruto Lúcido, com juízo, diz-se de um idoso que mantém discurso 
coerente e memória apurada (Bairrada) 

F 

F. anda aporrinhado Oprimido, preocupado ou com apreensões (Dias, 1953:215) 

F. casca-lhe bem Bebe bem. Consumo excessivo de bebidas alcoólicas (Dias, 
1953:215) 

F. faz rir as pedras Indivíduo extrovertido e com humor (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

F. ficou-se Desmaio, perdeu a consciência, morreu (Castelo Branco, 
Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

F. já me fez coisas que não se 
fazem a um cão 

Ser maltratado (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Fainico F. teve um fainico, ou deu-lhe um fainico. Flato. Desmaio. 
Também pedaços. Fê-lo em pedaços (Dias, 1962:149) 

Fajeca Cobardia, medo (Buescu, 1984:253) 
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Falar pelos cotovelos Verborreia, falar muito, expressão que caracteriza um indivíduo 
falador (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Falar com três pedras na mão Que fala em tom de quem está zangado, antipático, agressivo 
(Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Fanhá Fanhoso (Buescu, 1984:250) 

Farrombão Gabarola, fanfarrão, bazófio, atrevido (Oliveira, s/d:380) 

«Faz-te» parvo e depois diz que o 
diabo te «atenta» 

(Oliveira, s/d:353) 

Fazelhona Mulher activa e desembaraçada (Buescu, 1984:253) 

Fazer mangação Desdenhar (Castelo Branco, Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Fazer-pouco Troçar, zombar (Buescu, 1984:253) 

Fazer rir as pedras Indivíduo divertido, com graça (Idanha-a-Velha) 

Fazer uma asneira Suicidar-se (Castelo Branco) 

Fazer um disparate Suicidar-se (V.V.Ródão) 

Fedór Rabugenta (Catharino, 1933:192). Sem paciência, facilmente 
irritável (Proença-a-Nova, Oledo) 

Feitio Comportamento, modo de ser (Castelo Branco, Proença-a-Nova, 
V.V.Ródão) 

Fez-se alonso Parvo (Dias, 1953:215) 

Ficar alterado Ficar diferente do que era, para pior. Ficar violento. Ficar com 
agitação psicomotora. Surge muitas vezes mais como um 
processo, um acumular de situações, do que algo repentino 
(Castelo Branco, Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Ficar apanhadinho O mesmo que ficar maluco (Fratel) 

Ficar maluco Enlouquecer 

Ficar uma pilha de nervos Ficar nervoso, ansioso (Proença-a-Nova) 

Ficar perdido da cabeça Enlouquecer (Castelo Branco, Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Ficar sem dar cor de si Desmaiado, inconsciente (Castelo Branco, Proença-a-Nova, 
V.V.Ródão) 

Foi uma cisma que se lhe meteu na 
cabeça 

Possuir problemas psiquiátricos. Ideias obsessivas (Castelo 
Branco, Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Foito Afoito, ousado (Buescu, 1984:253) 

Fona Pessoa avarenta (Buescu, 1984:253) 

Fornica-tripas Criança muito viva (Buescu, 1984:253) 

Fouta Pessoa sem medo (Matos, 1983:82) 

Fnório Esperto (Matos, 1983:82) 

Fraco da cabeça O mesmo que fraco da ideia (Fratel) 

Fraco da ideia Débil mental, louco, agressivo (Alvito da Beira) 

Fraldisqueiro Pessoa desmazelada no vestuário (Buescu, 1984:261) 

Fraquinho do cérebro Pouco esperto (S. Vicente da Beira) 

Furapastos O mesmo que furatocas, diabrete (V.V.Ródão) 

Furado do miolo Louco (Idanha-a-Velha) 

Furatocas Criança muito meiga (Jorge, 1996:392) 

G 

Gaiar Atordoar (Buescu, 1984:251) 

Galapato Fracalhote (Cebolais de Cima) 
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Galdeirice Boa vida, divertimento, brincadeira, vida de vadio (Proença-a-
Nova, V.V.Rodão) 

Galder Galdério, vadio, vagabundo, gastador (Belo, 1988:25) 

Galdério Vadio (Proença-a-Nova) 

Galhalhou Cabeça doida. Estouvada (Idanha-a-Nova); (Dias 1962a:52) 

Gambosino Nome de bicho (suposto) com que se enganam os rapazes em 
fantasiadas caçadas nocturnas (Dias, 1962a:52) 

Garouva Rapariga brincalhona, estouvada (Vilhena, 1988:221) 

Gateira Bebedeira (Buescu, 1984:254); (Oliveira, s/d:381) 

Gatemenhas Gestos descoordenados ou incompreensíveis, mímica sem 
sentido (Proença-a-Nova) 

Gatola Bebedeira (V.V.Ródão) 

Gatosa Bebedeira (V.V.Ródão) 

Gavasola Gabarola (Malpica); (Dias, 1962a:53) 

Genica Actividade, hiperactividade, força, energia (V.V.Ródão) 

Gente avenada Diz-se de família ou famílias marcadas de psicose mental 
hereditária, decepção sentimental profunda ou tocadas por uma 
grande adversidade que as deixou traumatizadas para sempre. 
Às vezes são apelidadas de semi-dementes e maníacas (Infante, 
1992:286) 

Gonga Mulher ou rapariga inábil, pateta ou sem acção (Oliveira, s/d:381) 

Gongo Pateta, imbecil (Oliveira, s/d:381) 

Gostar da pinga Bêbado, abuso no consumo de bebidas alcoólicas (Proença-a-
Nova, V.V.Ródão) 

Grafonola Pessoa que fala muito (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Gralha Rapariga ou mulher faladora (Oliveira, s/d:381) 

Grossura Bebedeira (V.V.Ródão) 

Guardar tudo Introvertido, reservado (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Guinada Dor de aparecimento e desaparecimento muito rápido (Castelo 
Branco, Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

H 

Hambriado (Dias, 1962a:55) 

Homem grande corpo de palha (Oliveira, s/d:285) 

Homem pequenino, velhaco ou 
dançarino 

(Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Hospitalêra Enfermeira (Proença-a-Nova) 

I 

Ideia Pensamento, capacidade mental (S. Vicente da Beira) 

Ideias malucas Ideias de suicídio (Castelo Branco, V.V.Ródão) 

Ímpados Que tem maus ímpados, o homem violento (Catharino, 1933:191) 

Impauquedo Com pouco juízo (Moura, 1996:75) 

Indino Vadio (Buescu, 1984:253) 

Inferneira Barulho, confusão, tumulto (Buescu, 1984:276) 

Influência Interesse, “ando sempre triste, perdi a influência da vida” 
(Benquerença) 

Ingonha Inábil, indolente (Oliveira, s/d:382) 
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Ingremenço Criança enfezada e débil (Buescu, 1984:252) 

Inimigo Diabo, às vezes bruxo ou vidente, judeu, homem endemoninhado 
(Idanha-a-Velha) 

Ir-se abaixo Ficar doente, voltar a ficar doente ou agravamento do seu estado 
(Castelo Branco, Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

J 

Já não há ninguém que não 
padeça: uns do cú outros da 
cabeça 

(Oliveira, s/d:353) 

Já vir de geração Ser hereditário (Castelo Branco, Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Jorra Bebedeira (Buescu, 1984:254) 

Judeu Indivíduo de má índole (Buescu, 1984:253). Criança ou adulto 
jovem que faz frequentemente patifarias (Proença-a-Nova) 

L 

Lágrimas talhadas Lágrimas abundantes (Buescu, 1984:253) 

Lambança Barulheira. Barulheira acompanhada de confusão, gritaria, 
burburinho, conversa em voz alta (Proença-a-Nova, V.V. Ródão); 
(Henriques, 1988:76) 

Lambão Madraço. Mandrião. Que não quer trabalhar (Dias, 1962a:58). 
Indolente, preguiçoso (Buescu, 1984:253) 

Lambarão Conversa; conversa fiada (Proença-a-Nova, Chão da Vã) 

Lampanas Intrujices. Não me venhas cá com lampanas (Dias, 1962a:58) 

Langanhoso Indivíduo chato, com comportamento pegajoso (Proença-a-Nova, 
V.V.Ródão) 

Lanterna Garrafa de vinho (Oliveira, s/d:382) 

Laraxa Laracha (Buescu, 1984:253) 

Laraxeiro Laracheador (Buescu, 1984:253) 

Lascarina Rapariga atrevida, velhaca (Vilhena, 1988:221) 

Lenguetena Verborreia, excesso de conversa que nem sempre corresponde à 
verdade, conversa fiada (Bairrada) 

Leso Parestesia, área do corpo que o indivíduo não sente (Castelo 
Branco, Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Lida Problema, complicação, trabalhos (Castelo Branco, Proença-a-
Nova, V.V.Ródão) 

Limbesgóia Pessoa magra, irrequieta, nervosa (a maneira de ser conta mais 
que o físico) (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Linterna Garrafa de vinho (Oliveira, s/d:382) 

Lobis-homem Homem que se transforma em animal (Dias, 1962a:59) 

Lombo-duvas Preguiçoso (Catharino, 1933:192) 

M 

Má-chacão Má índole, mau íntimo (Belo, 1988:29) 

Machacaz O mesmo que Matchaz 

Magengra Homem fraco. És um magengra (Dias, 1962a:60) 

Magicar Pensar, cismar (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Mai sabe o tolo no seu, do qu’o 
sesudo no alheio 

(Buescu, 1984:236) 

Maião Mulher desajeitada (Buescu, 1984:252) 

Mais branco que a cal da parede Expressão que caracteriza o estado em que se encontra um 
indivíduo aterrorizado ou em estado de choque, indivíduo de tez 
muito branca (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Mal erguido não é criado Isto é, não se crê ser grande a doença de quem anda de pé 
(Oliveira, s/d:312) 

Mal esgalhado Demoníaco (Catharino, 1933:190) 

Mal-mandado Desobediente. O teu filho é mal-mandado (Dias, 1962a:61). Mal 
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educado (V.V.Ródão) 

Malagou Atrasado (Cebolais de cima) 

Malina Maldade (Buescu, 1984:253) 

Maltês Pessoa indisciplinada e vadia; vagabunda (Buescu, 1984:253) 

Maltês de pau e manta Expressão que caracteriza um indivíduo sem eira nem beira, 
vadio, pedinte (Proença-a-Nova) 

Mandonga Mulher desmazelada, mal-arranjada (Dias, 1962a:62) 

Mandongo Desajeitado (Buescu, 1984:253) 

Mangação Caçoada, motejo (Buescu, 1984:256) 

Mangar Motejar, zombar (Buescu, 1984:256) 

Mangengra Megengra: pesssoa enfezada (Buescu, 1984:252) 

Manhouvas O mesmo que empouquédo ou poucochinho. (Oliveira, s/d:382) 
Pessoa sem expediente, acanhado… (Crespo, 1985:86) 

Maniento Vaidoso (Buescu, 1984:253) 

Manifagafinhos Parlenda que os gagos não dizem (Dias, 1962a:62) 

Manso como o chão Expressão que caracteriza uma pessoa ou animal que não dá 
preocupações (Bairrada) 

Manso como a terra Diz-se de uma pessoa, geralmente criança, ou animal (bois ou 
burros) que pelo seu comportamento meigo não inspiram 
cuidados. (Proença-a-Nova, V.V.Ródão, Sarzedas) 

Mãos de aranha Pessoa sem expediente, atada (Idanha-a-Nova); (Dias, 
1962a:62). Pessoa que ao manusear os objectos os deixa cair. 
(Proença-a-Nova) 

Marafona Mulher feia e desajeitada (Buescu, 1984:252) 

Mariola Indivíduo que não merece respeito, criança (Proença-a-Nova, 
V.V.Ródão) 

Marouvel Tonto, mau (Catharino, 1933:189) 

Marralheiro Triste, hipoactivo, abatido (Proença-a-Nova); (Henriques, 
1988:76) 

Marrano Pessoa de maus costumes (Buescu, 1984:253) 

Marrar com o comboio Atira-se esta expressão a uma pessoa caturra, que não concorda 
com coisa nenhuma e é impossível de aturar (Infante, 1992:288) 

Masmorra Preguiça. Ando com grande masmorra, com grande preguiça 
(Malpica); (Dias, 1962a:63). Apatia, adinamia (Castelo Branco, 
Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Matar o bicho Beber aguardente em jejum (Dias, 1967:358); (Jorge, 1996:407) 

Matchação É sinónimo de birra forte, que leva a pessoa a amuar-se 
visivelmente indisposta, com olhar esgarado, movimento de pés e 
mãos por vezes estrepitosos e gestos semelhantes, nada 
aceitando no seu “penedinho”, quando não é, mesmo um 
“penedão” (Infante, 1992:286) 

Matchacaz Desajeitado. Homem desordenado, material e moralmente (Dias, 
1962a:64) 

Matraca Mulher que fala muito (Dias, 1962a:64) 

Mau como as cobras Diz-se de pessoa, ou mais raramente animal, de comportamento 
agressivo (Proença-a-Nova, V.V.Ródão); (Dias, 1953:216); 
(Oliveira, s/d;285) 

Mau como o facadas Com mau génio, mau intimo (Proença-a-Nova, V.V.Ródão); 
(Oliveira, s/d;285) 

Mau olhado O mesmo que acedente (Castelo Branco, Idanha-a-Nova, 
Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 



O LOUCO E OS OUTROS 
Francisco José Ribeiro Henriques 

 AÇAFA On Line, nº 12 (2017-2018)           Associação de Estudos do Alto Tejo           www.altotejo.org 534 

Médico Designação também dada a videntes, bruxas (Idanha-a-Velha) 

Médico dos nervos Psiquiatra (Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Proença-a-Nova, 
V.V.Ródão) 

Mejoca Bebida ordinária (Oliveira, s/d;382). Vinho de má qualidade que 
provoca indisposição (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Melancanha Pouco esperta (Moura, 1996:76) 

Melias Pessoa sem apetite; pessoa que come pouco (Jorge, 1996:396). 
Pessoa sem acção (Roque, 1975:33). Pessoa sem apetite e 
pessoa sem acção (Moura, 1996:77) 

Menhouvo Mecambúzio (Catharino, 1933:192) 

Menina Amélia Amaricado, expressão frequente entre crianças do sexo 
masculino (V.V.Ródão) 

Merda F. é um merda. Não vale nada (Dias, 1962a:64) 

Merdilheiro Rapaz sujo (Buescu, 1984:275) 

Merxolêro Homem que executa tarefas femininas (Jorge, 1996:396) 

Meter o azougue nas orelhas Incitar uma pessoa indolente, com pouca vida a tomar decisões 
de modo a acautelar o futuro (Belo, 1988:31) 

Meter-lhe a cabeça na pilheira Expressão que qualifica viril (de autoritária, de quem manda) a 
mulher de quem se fala, ou de um homem enfeminado, sem 
autoridade (Rabacinas) 

Mezinha Prescrição (Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Proença-a-Nova, 
V.V.Ródão) 

Mijar fora do testo Que viola as normas (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Mimo do caco Olha o mimo do caco! Criança muito mimada (Dias, 1962a:64) 

Minhouva Indivíduo que é incapaz de se defender, atrasado (Proença-a-

Nova, V.V.Ródão) 

Mistela Produto que as raparigas, ou as respectivas mães, davam a 
beber aos rapazes, misturado no vinho ou no café, com o 
objectivo de os “prender”. Isto é, para não namorarem outras 
mulheres. Os produtos misturados eram raspa de unha e sangue 
menstrual (Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Proença-a-Nova, 
V.V.Ródão) 

Mocho-macho Marimacho, mulher com aspecto ou modos próprios de homem 
(Belo, 1988:31) 

Moer o sentido Pensativo, ideia obsessiva (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Moina Moinante. Quase vadio, que procura os divertimentos de 
preferência ao trabalho (Dias, 1962a:65). Vadio (Proença-a-Nova) 

Moinante O mesmo que moina. Brincalhão, vadio (Buescu, 1984:253) 

Molancanho Mole, indolente, asténico (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Molazenho Mole, indolente (Benquerença); (Dias, 1962a:66) 

Mole como as papas Diz-se de algo mole. Caracteriza um tipo de comportamento 
frequente em indivíduos hipoactivos (Proença-a-Nova, 
V.V.Ródão); (Oliveira, s/d;285) 

Moleira Topo da cabeça (Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Proença-a-
Nova, V.V.Ródão) 

Molenzão Indolente (Moura, 1996:77) 

Molhar a palavra Beber uns copos de vinho enquanto se conversa (Castelo 
Branco) 

Monesga Mulher indolente (Catharino, 1933:191). Mulher pouco activa, 
preguiçosa (Vilhena, 1988:221) 

Mono Sensaborão. F. é um mono. Está sempre mono. No comércio, 
monos são os artigos que não se vendem (Dias, 1962a:66). Que 
não fala. Que estorva e, simultaneamente, não tem serventia 
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(Proença-a-Nova) 

Morangar Trabalhar pouco, fingindo que faz alguma coisa (Buescu, 
1984:277) 

Morcelão Indolente (Buescu, 1984:253) 

Morfulho Montão de coisas em desordem (Buescu, 1984:277) 

Morganho Rapaz sem acção (Catharino, 1933:190) 

Mosca-morta Pessoa indolente (Oliveira, s/d:382). Sonso, sorna. Pessoa sem 
vida (Dias, 1962b:67). Sonso parece que nem parte um prato e é, 
a destruição da louça (Moura, 1996:77). Pessoa indolente, sem 
actividade (Belo, 1988:32) 

Moscardeiro Insistente, chato, intrometido (V.V.Ródão) 

Mostrunço Pessoa mal amanhada, pouco cuidada (Dias, 1962b:67) 

Mougeira Preguiça (Buescu, 1984:253) 

Muito come o tolo, mas mais tolo é 
quem lho dá 

(Infante, 1992:289) 

Muito riso pouco juízo (Buescu, 1984:238). (Dias, 1953:203) 

Mulher de virtude Mulher que tem o dom de curar através de rezas e mezinhas 

Mulherzinha O mesmo que vidente, bruxa (Oledo) 

N 

Na primeira (asneira) quem quer 
cai, na segunda cai quem quer, na 
terceira caem os tolos 

(Infante, 1992:279) 

Não atarouca Que sofre de perturbações psiquiátricas, indivíduo com 
desorientação temporal, espacial, ou ambas, pessoas que produz 
discurso incongruente (Proença-a-Nova) 

Não bater bem O mesmo que não bater bem da bola (Bairrada) 

Não bater bem da bola Sofrer de distúrbios psiquiátricos, ser estranho (Castelo Branco, 
Idanha-a-Nova, Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Não dar conta do recado Indivíduo que devido às suas incapacidades ou características é 
incapaz de levar a bom termo qualquer objectivo ou acção. 
(Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Não dar para as letras Expressão que caracteriza um indivíduo com baixo rendimento 
escolar e que pode, eventualmente, esconder debilidade 
(Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Não dizer coisa com coisa Discurso incongruente, estar louco (Castelo Branco, Idanha-a-
Nova, Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Não estar bom da cabeça Estar louco, sofrer de psicopatologia (Castelo Branco, Idanha-a-
Nova, Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Não estar em si Descontrolado, com agitação psico-motora (Castelo Branco, 
Proença-a-Nova); (Oliveira, s/d:338) 

Não estar estreme Indivíduo que já ingeriu bebidas alcoólicas desde que se levantou 
da cama (Proença-a-Nova) 

Não fazer pouco de quem é pouco Não espezinhar quem é hierarquicamente inferior ou quem não 
sabe o que faz por problemas psiquitátricos (Montes da Senhora, 
Rabacinas) 

Não ser certo O mesmo que não bater bem da bola (Castelo Branco, Idanha-a-
Nova, Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Não ser dos melhores para 
aprender 

O mesmo que não dar para as letras, expressão que pode 
esconder ligeiro grau de debilidade (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Não ser dos mais espertos O mesmo que não dar para letras, atrasado (Castelo Branco, 
Idanha-a-Nova, Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Não ser pessoa de falas Introvertido, calado (Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Proença-a-
Nova, V.V.Ródão) 
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Não ser por arte boa Ser por feitiçaria, ser por artes diabólicas (Oliveira, s/d:339) 

Não ter amor à vida Expressão que pode exprimir, em clínica psiquiátrica, ideias de 
suicídio (Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Proença-a-Nova, 
V.V.Ródão) 

Não ter cabeça para … Ser incapaz de …, esquecer, sentir-se cansado psiquicamente 
(Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Não ter expediente Indivíduo que se organiza com dificuldade perante a vida, 
portador de debilidade mental (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Não ter os cinco alqueires bem 
medidos 

Indivíduo de características anti-sociais, pessoa cuja prática 
social ou escala de valores não corresponde ao socialmente 
aceite, louco (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Não ter os parafusos todos O mesmo que não ter os cinco alqueires bem medidos 
(V.V.Ródão) 

Não ter reacção Adinâmico, disfunção eréctil (Castelo Branco, Idanha-a-Nova, 
Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Não ter uma conversa direito Discurso revelador de psicopatologia (Proença-a-Nova, 
V.V.Ródão) 

Nenho Pessoa sem jeito ou habilidade para coisa alguma, parvo, 
inhenho (Oliveira, s/d:384). Atado. Mal azado (Dias, 1962b:68). 
Assim se chama a uma pessoa pouco activa no seu trabalho. “Eu 
não quero fulano ou fulana ao meu serviço porque é, muito 
nenha”. “Ó rapariga és uma nenha! Desembaraça-te!” (Infante, 
1992:284). Inhenho; indivíduo acanhado (Buescu, 1984:253). 
Pessoa muito timída, sem actividade (Belo, 1988:32). Pessoa 
pouco expedita, incapaz, com incapacidade, acanhado, atrasado, 
débil mental (Almaceda, Rabacinas, Montes da Senhora) 

Nervos Conjunto de sintomas manifestados, fundamentalmente, por 
irritabilidade fácil, tremor, excitação psico-motora. As pessoas 
desta região associam os nervos à existência de tremor (Castelo 
Branco, Idanha-a-Nova, Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Nervoso Ansioso, irritável, quezilento, que treme, agitado (Castelo Branco, 
Idanha-a-Nova, Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Nhonhinhas Indivíduo efeminado, homem que se deixa controlar, 
completamente, pela mulher (V.V.Ródão) 

Nhô-nhô Homem sem acção (Oliveira, s/d:384) 

Ninguém é pobre senão de juízo (Oliveira, s/d:313) 

O 

O borrachão diz o que tem de 
segredo no coração 

(Dias, 1953:202) 

O calado vence tudo Provérbio popular (Montes da Senhora) 

O mal arguido no é crido (Buescu, 1984:232) 

O muito cantar enfada, o pouco 
parece bem 

Expressão que valoriza o uso parcimonioso da palavra (Proença-
a-Nova, V.V.Ródão) 

Ogar Estado de prostação física e psíquica em que as crianças podem 
ficar pelo facto de verem comer e não compartilharem consigo o 
alimento (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Onde entra o beber, sai o saber (Dias, 1970:88) 

P 

Pacholice Patetice (Buescu, 1984:254) 

Pagamaço  Pegajoso, maçador. Que fala, fala sem despegar (Dias, 1962b:70) 

Pagamento do vinho “Finalmente o hábito de os rapazes solteiros da Partida exigirem o 
pagamento do vinho – geralmente 30 litros – aos rapazes de 
outras terras que pretendam casar com raparigas daqui. O 
pagamento do vinho é exigido, por via de regra, no primeiro dia 
em que o rapaz for namorar a rapariga na sua casa.” (Leitão, 
s/d:70) 
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Pagar a onça “Também lá se festejava o Santo André, mas de uma maneira 
diferente, cruel na sua opinião. Era a iniciação dos jovens, o 
«pagar a onça»: um grupo de homens, ao ver passar rapazes, 
obrigaram-nos a entrar na taberna. – Vinde cá vinde cá! Agora 
que já sois homens, daqui a dois anos ides às sortes … tendes de 
«pagar a onça». Ti mané, sirva aí uma rodada de vinho prá gente 
e tabaco tamãe. Som eles que pagam.” (Vilhena, 1988:60) 

Paixão Grande mágoa (Buescu, 1984:254) 

Palhaceiro Divertido, extrovertido (Vilar de Boi) 

Palonsa Mulher aparvalhada (Oliveira, s/d:384). Mulher pouco activa, que 
não faz valer os seus direitos (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Palonso Com pouca acção (Moura, 1996:77) 

Pancada Decisão irreflectida (Oliveira, s/d:308) 

Pantomineiro Trapalhão. Intrujão (Dias, 1962b:70) 

Pão-pousado Pessoa indolente (Buescu, 1984:254) 

Pão sem sal Pessoa sem acção (Oliveira, s/d:384). Indiferente, pode pré-
configurar debilidade mental. 

Papa-açorda Pessoa sem desembaraço e que se exprime mal (Jorge, 
1996:398). Pessoa sem desembaraço e que se exprime mal 
quando fala. F. é um papa-açorda (Dias, 1962b:71). Molengão 
(Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Papa sorda Sem desembaraço (Moura, 1996:77) 

Paparô  Homem sem jeito ou habilidade para qualquer coisa, inútil, 
inhenho (Oliveira, s/d:384) 

Paparou Palerma, espertalhote (Crespo, 1985:86) 

Paradinho Oligofrénico (Lentiscais) 

Parece que tem o diabo no corpo (Dias, 1953:209) 

Parnâta Fúria anormal (Moura, 1996:77) 

Parva Falta de juízo (Matos, 1983:84) 

Páscoa florida Mulher ou rapariga indolente, pasmada e sem actividade. 

Pasmado Triste, adinâmico (Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Proença-a-
Nova, V.V.Ródão) 

Pasmo Tristeza (Buescu, 1984:254) 

Pasmadinho Sem vida, triste, hipoactivo (Castelo Branco, Idanha-a-Nova, 
Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Paspalhão Figura desajeitada. F. é mesmo um paspalhão (Dias, 1962b:72). 
Parvo, lorpa (Buescu, 1984:254) 

Paspalheum Paspalhão, pacóvio (Belo, 1985:149) 

Patarata  Indivíduo senil, gá-gá (V.V.Ródão) 

Patareco O mesmo que patarata 

Patarouco  O mesmo que patarata (Proença-a-Nova) 

Paz d’alma Homem simples, bondoso. F. é um paz d’alma (Dias, 1962b:72). 
Pessoa sem preocupações na vida (Belo, 1985:149). Expressão 
que designa um indivíduo calmo, meigo, que não dá estorvo nem 
levanta problemas, bonacheirão (Proença-a-Nova) 

Peão-das-nicas Pessoa que faz recados (Buescu, 1984:277) 

Pedra bulidia nem musgo cria Provérbio popular. Diz-se de um indivíduo instável social e 
profissionalmente (Montes da Senhora) 

Pedra boledia nem musgo cria (Oliveira, s/d:316) 

Pedra das agulhas No 1º de Abril enganavam-se os rapazes mandando-os a casa do 
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alfaiate a buscar a pedra das agulhas (Dias, 1962b:73) 

Pegançoso Metediço, maçador (Oliveira, s/d:385) 

Peganhento  O mesmo que pegançoso 

Pegar  Eficaz, eficácia (Almaceda) 

Peito  Sentimentos íntimos (Buescu, 1984:254) 

Pelingrino Peregrino. Pedinte (Dias, 1962b:74) 

Pelo São Martinho, mata o 
porquinho, prova o teu vinho e não 
te esqueças do teu vizinho 

(Dias, 1970:88) 

Pensão  Preocupação (Buescu, 1984:254) 

Pensar em coisas ruins Ideacção suicida (Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Proença-a-
Nova, V.V.Ródão) 

Pensativo  Introvertido, que comunica pouco, triste (Castelo Branco, Idanha-
a-Nova, Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Perder o comer Ficar com fastio, anorexia (Castelo Branco, Idanha-a-Nova, 
Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Perder o juízo Embebedar-se, ficar louco (Castelo Branco, Idanha-a-Nova, 
Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Perneta Estar com a perneta. Mau humor. Neura, teimosia ou má 
disposição (Dias, 1962b:75). Teima, birra (Buescu, 1984:254). 
Dom, castigo perpétuo a que as almas dos indivíduos estavam 
sujeitas, como os lobisomens (Almaceda) 

Perrice Teimosia (Dias, 1962b:76) 

Perro Difícil, disfuncionalidade, articulação que funciona com dificuldade 
(Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Perua Bebedeira (Jorge, 1996:399). Camoeca, rosca, piela, grossura, 

bebedeira (Dias, 1962b:76). (Vilhena, 1988:33) 

Peste  Pessoa ou coisa má. Morreu F.! Ainda bem! Já nos vimos livres 
daquela peste (Dias, 1962b:76) 

Peta Mentira (Castelo Branco, Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Pichorra Copo de vinho (Jorge, 1996:399) 

Piela Bebedeira (Jorge, 1996:399); (Moura, 1996:78); (Oliveira, 
s/d:385). O mesmo que perua 

Pilha de nervos Agitação, ansiedade intensa (Castelo Branco, Idanha-a-Nova, 
Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Pinga F. tem lá uma pinga de estalo! Tem lá bom vinho. F. tomou-se da 
pinga. Embebedou-se. Beber uma pinga, um copo de vinho (Dias, 
1962b:77) 

Pinguinha Trago de bebida alcoólica (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Pinha Cabeça (Castelo Branco, V.V.Ródão) 

Pintar a boneca Arreliar-se ou zangar-se com alguém, discutir (Proença-a-Nova, 
V.V.Ródão) 

Pintar o caneco O mesmo que pintar a boneca 

Pistola  Garrafa de vinho (Oliveira, s/d:385) 

Piteireiro  Meio bêbado (Oliveira, s/d:385) 

Piteiroso  Maçador. Peganhento (Malpica); (Dias, 1962b:77) 

Plariante  Vadio, viajante, indivíduo sem eira nem beira (Montes da 
Senhora) 

Poio Pessoa indolente (Buescu, 1984:254) 

Pomada Vinho (Oliveira, s/d:386). 
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Porque te ris tonta? – Por te ver rir 
a ti 

(Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Poucachinho Pouco activo (Buescu, 1984:254). Oligofrénico (Padrão) 

Poucochinho Sem habilidade. Pessoa sem qualquer expediente (Oliveira, 
s/d:386). O mesmo que manhouvas 

Priado Zangado (Toulões) 

Pringueiro Mole. Preguiçoso. Desajeitado. Mandrião. Preguiçoso. Anda aí 
uma data de pringueiros! (Dias, 1962b:79) 

Q 

Quando a cabeça não quer ter juízo 
o corpo é que o paga 

Indivíduo que sofre pelo estilo de vida que adoptou (Proença-a-
Nova, V.V.Ródão); (Oliveira, s/d:316) 

Quebranto  Têm quebranto as pessoas que sentem dor de cabeça (Leitão, 
s/d:62) 

Quebreira Fadiga, prostração (Buescu, 1984:252) 

Quem canta todo o mal espanta, 
quem tchora, mai o àmenta 

(Buescu, 1984:238) 

Quem chora, deita a sua mágoa 
fora 

(Infante, 1992:280) 

Quem, em vez de leite, beber 
vinho, de velho torna a menino 

(Dias, 1970:88) 

Quem mais juízo tem mais atura 
[governa] 

Expressão dirigida a uma pessoa que permitiu a outra (criança, 
débil, etc.) desmandos de conduta, tolerante (Proença-a-Nova) 

Quem mal não tem, mal não pensa (Proença-a-Nova) 

Quem muito lê, treslê (Infante, 1992:274) 

 

 

R 

Rabiado Irritado, rabioso (Buescu, 1984:254) 

Rabioso  Rábico, irritado (Buescu, 1984:254) 

Rabino  Criança hiperactiva, irrequieta, desassossegada (Proença-a-
Nova, V.V.Ródão) 

Rabuje Impaciente (Jorge, 1996:400) 

Raleta Aborrecido. F. é um raleta. É um maçador (Castelo Branco); 
(Dias, 1962b:81) 

Rambóia Indivíduo que chega muito tarde a casa, que passa noites fora de 
casa, pândego (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Realengo Juízo (Moura, 1996:78) 

Rebaldaria Sem governo ou disciplina, anarquia (Proença-a-Nova, 
V.V.Ródão) 

Regalão Ocioso (Buescu, 1984:254) 

Regougar Resmungar (Vilhena, 1988:222) 

Reinadio Folião, brincalhão, alegre, extrovertido (Proença-a-Nova, 
V.V.Ródão) 

Reinar  Brincar, divertir, festejar algo (Proença-a-Nova) 

Relaxado  Desmazelado (Buescu, 1984:254). Sujo (Buescu, 1984:275) 

Reles  Desprezível (Buescu, 1984:254) 

Relouquér Dar mostras de desarranjo mental (Jorge, 1996:400). Reloucar. 
Não dizer nem pensar com acerto! Já relouca. Dá manifestação 
de desarranjo mental (Dias, 1963:83). Variar da cabeça (Moura, 
1996:78) 

Relouqueir Baralhar as ideias (Matos, 1983:85) 
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Remansado Vagaroso, lento (Buescu, 1984:254) 

Remédio  Medicamento (Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Proença-a-Nova, 
V.V.Ródão) 

Remédio de (escaravelhos, 
batatas, ratos, etc.) 

Veneno (Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Proença-a-Nova, 
V.V.Ródão) 

Resmongo  Vinho (Oliveira, s/d:387) 

Rétolca Retórica, característica de uma pessoa que fala muito (Proença-
a-Nova, V.V.Ródão) 

Retoucér Brincar (Vilhena, 1988:222) 

Retouço Boa-vida, brincadeira, conversa (quando se refere a pessoas 
crescidas e mais geralmente mulheres), “andar no retouço” 
(Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Revêssa Pessoa com forte espírito de contradição (Proença-a-Nova, 
V.V.Ródão) 

Rez Animal, má pessoa, pessoa de mau carácter (Proença-a-Nova, 
V.V.Ródão) 

Risa Muito riso, risota (Buescu, 1984:277) 

Ríspido Duro, agressivo, que fala com três pedras na mão, pouco 
compreensivo (Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Proença-a-Nova, 
V.V.Ródão) 

Roberto Boneco dos robertos, indivíduo activo, brincalhão, esperto (termo 
mais utilizado para crianças) (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Rodada Cada uma das vezes que numa taberna se enche os copos de 
vinho de um grupo fixo de pessoas. Cada elemento do grupo 
pagava, para os restantes, a sua rodada. (Castelo Branco, 
Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Ronceirice Indolência (Buescu, 1984:254) 

Ronceiro Indolente (Buescu, 1984:254) 

Ronha  Malícia, manha, astúcia (Buescu, 1984:254). Pessoa que utiliza 
todos os pretextos para nada fazer, ou fazer menos que os outros 
(“estar a fazer ronha”), lambão, malandro, vivaço, esperto, 
indivíduo que se faz passar por aquilo que não é (Proença-a-
Nova, V.V.Ródão) 

Ronhento  Que tem ronha (Buescu, 1984:254) 

Rosca Bebedeira (Jorge, 1996:401). O mesmo que perua (Buescu, 
1984:254)  

Rufia  Indivíduo que não trabalha mas que se dedica a actividades 
ligadas ao prazer, indivíduo que vive bem sem trabalhar 
(Proença-a-Nova) 

Roído de tristeza  Profundamente triste (Proença-a-Nova) 

S 

Saia F. tem uma saia! É um manhoso! Tem uma lábia, uma treta (Dias, 
1967:334) 

Samarrão Pessoa de grande corpanzil, mas sem actividade correspondente 
(Dias, 1963:86) 

Sangue de Cristo Vinho (V.V.Ródão) 

Sardinha  Mulher matadora (Buescu, 1984:254) 

Sarrumba Sorumbático (Buescu, 1984:254) 

Sêco Sem sentimentos, pouco comunicativo, pouco sensível ao 
sofrimento alheio, indivíduo que não dá apoio psicológico ou bens 
materiais (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Sem eira nem beira Sem paradeiro, ao acaso, sem rumo, sem ninguém (Proença-a-
Nova) 

Sem sentidos Inconsciente, desmaiado (Castelo Branco, Idanha-a-Nova, 
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Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Sem trambelhos Sem jeito, desconexo, sem juízo (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Sinapismo  Terapêutica prescrita pelo barbeiro, por exemplo, do tipo de 
papas de linhaça (Monsanto) 

Senita Copo de vinho (Jorge, 1996:402) 

Sentida  Melindrada (Castelo Branco, Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Sentido Inteligência (Buescu, 1984:254) 

Sentido variado Louco, desorientado no tempo e no espaço (Toulões) 

Sentimental das ideias Louco, alienado (Vilas Ruivas) 

Sentir o sentido a fugir Desmaiar, sensação de desmaio (Castelo Branco, Idanha-a-
Nova, Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Ser a força dos nervos Excitação psicomotora, compulsão para qualquer acto (Proença-
a-Nova, V.V.Ródão) 

Ser acriançado Personalidade, num adulto, que é compatível mais com a de uma 
criança. Expressão que pode encobrir uma debilidade (Proença-
a-Nova, V.V.Ródão) 

Ser bicho do mato Que se isola, que evita o convivío com os outros (Proença-a-
Nova, V.V.Ródão) 

Ser bom para ir buscar a morte Expressão utilizada para caracterizar um indivíduo muito 
vagaroso. Dito às pessoas que demoram muito tempo na 
execução de qualquer tarefa ou a voltar a qualquer lugar 
(Proença-a-Nova) 

Ser burro Indivíduo que aprende mal. Expressão que pode corresponder a 
debilidade (Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Proença-a-Nova, 
V.V.Ródão) 

Ser como o sol de inverno Sem ânimo, sem energia, sem vontade, ser triste (Proença-a-
Nova, V.V.Ródão) 

Ser corrente como a mulher do leite Diz-se de um adulto, ou criança, que fala ou convive sem 
dificuldade, sociável, extrovertido, de contacto fácil (Proença-a-
Nova, V.V.Ródão) 

Ser de larachas Extrovertido, brincalhão, que diz as coisas com humor (Proença-
a-Nova, V.V.Ródão) 

Ser de marca roscofe Ser pouco bom, torto, indomável, “ser má porco”. Expressão 
crítica referente a pessoas ou animais (Proença-a-Nova) 

Ser de poucas falas Falar pouco, introvertido 

Ser de raiva mansa Deixar fazer pouco de si (Oliveira, s/d:345) 

Ser doente da cabeça Sofrer de doença mental psiquiátrica (Castelo Branco, Idanha-a-
Nova, Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Ser esperto como o mestre de 
música 

(Oliveira, s/d:345) 

Ser filho da parreira Que segue o exemplo dos pais relativamente ao consumo 
excessivo de bebidas alcoólicas (Proença-a-Nova) 

Ser fraco da cabeça Ter problemas psiquiátricos (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Ser fraco do cérebro O mesmo que ser fraco da cabeça (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Ser furado do miolo Ser louco (Ferreira, 1970:121) 

Ser levado da breca Irrequieto, vivaço, brincalhão (Proença-a-Nova) 

Ser má rolha Ser má pessoa, antipática e pouco amiga de ajudar o parceiro 
(Proença-a-Nova) 

Ser nervosento Nervoso (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Ser o diabo em figura de gente Expressão que caracteriza as pessoas, geralmente crianças, 
hiperactivas (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Ser pobre e soberbo Diz-se de um indivíduo que possui estas particularidades. Diz-se 
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de um indivíduo com a mania das grandezas (Proença-a-Nova) 

Ser senhor do seu nariz Expressão muito empregue no sentido de “só a vontade pessoal 
impera”, indivíduo com mania da superioridade. (Proença-a-Nova) 

Ser teso Exigente, duro, autoritário, que não permite transgressões 
(Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Ser torto e vingativo como o Tonho 
das Beiras 

Indivíduo com interacção social difícil (Montes da Senhora) 

Ser travesso Torto, indivíduo difícil de domar (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Ser um boi ladrão Dar mau trato, estar contra (Proença-a-Nova) 

Ser uma loba Ser uma paz de alma, indiferente perante a vida. Apática. Pessoa 
lenta (expressão em sentido crítico) (Proença-a-Nova) 

Serigaita  Rabina, desinquieta. Aplica-se geralmente às crianças como 
sinónimo da sua traquinice. Mulher com boa apresentação física 
mas a que faltam outros atributos. (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Sesudo  Sisudo. Jogar o sesudo consiste em duas pessoas se colocarem 
uma em frente da outra e não se deixarem rir. O que rir perde 
(Dias, 1963:89). Que não está embriagado (Vilhena, 1988:222). 
Que ainda não ingeriu bebidas alcoólicas. 

Só se é pobre de juízo (Oliveira, s/d:346) 

Sofrer da cabeça Sofrer de psicopatologia (Castelo Branco, Idanha-a-Nova, 
Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Sofrer sozinho Introvertido (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Soldador  Bruxo, curandeiro (Belo, 1985:90). Bruxo, feiticeiro, que faz 
tratamento por meio de rezas (Belo, 1988:42). Indivíduo que 
prescreve curas utilizando a medicina tradicional (Castelo Branco, 
Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Songa-monga Pessoa pouco comunicativa, calada, que se faz despercebida 
(Proença-a-Nova) 

Sopas acabadas goelas molhadas (Jorge, 1996:409) 

Sorino  Avarento, egoísta (Roque, 1975:33) 

Sossega Pinga para conciliar o sono (Jorge, 1996:402); (Dias, 1963:90) 

Susto Pregas um susto. Meter um susto. Assustar (Dias, 1963:91) 

T 

Tabaneja Irrequieta (Matos, 1983:85) 

Tabanesco  Inábil (Buescu, 1984:254) 

Tagarela  Pessoa que fala em demasia. Pessoa que é incapaz de estar 
calada (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Talamouco  Tolo, parvo (Buescu, 1984:254) 

Tamoula  Mal jeitoso, pouco expedito (Belo, 1985:150) 

Taralhouco  Aparvalhado (Oliveira, s/d:388). Pessoa confusa devido à idade 
ou doença, indivíduo que não está no seu perfeito juízo (Proença-
a-Nova, V.V.Ródão) 

Taranta Pessoa confusa, desajeitada (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Tareco  Indivíduo que fala demais (Fratel) 

Tartamelo  Inábil (Buescu, 1984:254) 

Tato e tatibitate  Que pronuncia as palavras com dificuldade (Dias, 1963:92) 

Tchanesca  Mulher tchanesca, mal arranjada, desmazelada (Idanha-a-Nova), 
(Dias, 1967:334) 

Tchapurso  Indivíduo abrutalhado (Matos, 1983:86) 

Tcharingueiro  O mesmo que charingueiro. Maçador. O que repisa e aborrece 
(Dias, 1963:93) 
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Tcharabanesca  Pessoa que conversa muito (Matos, 1983:86) 

Tcharneco  Falador, palrador, loquaz, indivíduo que “fala pelos cotovelos” 
(Proença-a-Nova) 

Tcharepe  O mesmo que charepe 

Tchincaforrilhas  Diz-se de pessoas de fraca constituição física e mental, sem 
préstimo para nada (Infante, 1992:288) 

Tchorelho  O mesmo que chorelho 

Tchoucho  O mesmo que choucho 

Tefe, tefe, Margarida Com medo, receoso (V.V.Ródão) 

Telha  Mania (Buescu, 1984:254). Zangado, chateado, aborrecido 
(Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Telhado  Grande telha (Buescu, 1984:254) 

Tê-los negros Refere-se esta expressão a testículos. Tê-los negros é sinónimo 
de virilidade, força e querer. Indivíduo pleno de personalidade e 
difícil de domar (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Tens medo? Compra um cão negro Expressão empregue por adultos ao dirigirem-se a uma criança 
(menos frequente entre dois adultos, a não ser que a confiança o 
permita) quando esta refere medo (Proença-a-Nova) 

Ter a ideia pouco desenvolvida Ser atrasado, oligofrénico, ser portador de patologia psiquiátrica 
grave (Idanha-a-Nova) 

Ter bichos carpinteiros Ser incapaz de estar quieto. Pessoa que vai vendo e sempre 
mexendo. Pessoa que é incapaz de estar quieta quando está 
sentada (Proença-a-Nova) 

Ter bichos carpinteiros na ponta 
das unhas (ou do cú) 

O mesmo que ter bichos carpinteiros 

Ter cá uns cojones Ter mau génio, ter personalidade forte (Idanha-a-Velha) 

Ter catapírulas Ser uma pessoa de temperamento ou feitio difícil (Oliveira, 
s/d:347) 

Ter em casa o rei preso por uma 
perna 

O mesmo que o rei na barriga (Proença-a-Nova) 

Ter mau feitio Dar maus tratos, ser quezilento, ser bruto, indivíduo com difícil 
relacionamento social (Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Proença-
a-Nova, V.V.Ródão) 

Ter mau vinho Ser violento enquanto bêbado (Castelo Branco, Proença-a-Nova, 
V.V.Ródão) 

Ter muitos nervos De excitabilidade fácil (Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Proença-
a-Nova, V.V.Ródão) 

Ter o cérebro cansado ou fraco Sintoma frequente referido por doentes deprimidos ou com outras 
patologias psiquiátricas (Castelo Branco, Idanha-a-Nova, 
Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Ter o coração grande Expressão que caracteriza um indivíduo insensível perante os 
problemas dos outros, indivíduo pouco humano, pessoa sem 
sentimentos (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Ter o coração maior que as Portas O mesmo que ter o coração grande. Aqui, as Portas, refere-se ao 
acidente geológico das Portas de Ródão (V.V.Ródão) 

Ter o coração maior que as 
campinas de Idanha 

O mesmo que ter o coração grande (Castelo Branco, Idanha-a-
Nova) 

Ter o rei na barriga Expressão que caracteriza, numa perspectiva crítica, o indivíduo 
ou o comportamento egocêntrico (Proença-a-Nova) 

Ter o sentido moído Cansado psiquicamente (V.V.Ródão) 

Ter os nervos em pé Excitação psico-motora (Lentiscais) 

Ter pouco expediente Atrasado, oligofrénico (Castelo Branco, Proença-a-Nova, 
V.V.Ródão) 
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Ter um feitio esquisito Expressão empregue frequentemente para indivíduos que sofrem 
de patologia psiquiátrica e que nas suas comunidades são 
conhecidos por terem um feitio esquisito, esta expressão 
compreende várias patologias (Castelo Branco, Idanha-a-Nova, 
Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Ter um parafuso a menos O mesmo que não ter os parafusos todos (V.V.Ródão) 

Ter uma aduela a menos Ser doido, não ter juízo (V.V.Ródão) 

Teste  O mesmo que testo (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Testo  Emprega-se popularmente com significado de austero e muito 
sério, isto é, que nunca ou pouco se ri (Infante, 1992:288). 
Enérgico, resoluto (Buescu, 1984:254) 

Tineta  Mania (Buescu, 1984:254) 

Tino  Juízo (Belo, 1985:150). (Penha Garcia, Proença-a-Nova, 
V.V.Ródão) 

Tocado com a pinga Bêbado (Proença-a-Nova) 

Tolo  Débil mental, indivíduo pouco esperto, estúpido (Castelo Branco, 
Idanha-a-Nova, Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Tomba lombos Brutamontes. Homem grande, de muita força mas desajeitado 
(Dias, 1963:94) 

Tónha  Bebedeira (Vilhena, 1988:222). Mulher mal arranjada, ao nível da 
indumentária, ou que desempenha deficientemente as tarefas que 
lhe estão adstritas (Vale da Torre) 

Tontinho  Louco (Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Proença-a-Nova, 
V.V.Ródão) 

Torcida  Bebedeira (Vilhena, 1988:222) 

Tordesco (a) Desorganizado (Matos, 1983:86), (Belo, 1985:150). Distraído, 
estouvado (Proença-a-Nova) 

Torgalhar  Dizer coisas sem sentido, falar por falar (Proença-a-Nova) 

Torto  O mesmo que travesso, indivíduo que não se ajusta ao ponto de 
vista de outrem (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Torto que nem um arrocho Pessoa difícil de domar, pessoa que só faz o que quer, teimoso, 
indivíduo desobediente (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Traçar  Dizer mal de alguém (Buescu, 1984:254) 

Traçar na casaca O mesmo que traçar (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Trambelho  Coisa ou pessoa sem jeito, coisa ou pessoa que estorva 
(Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Trangalhadanças  Homem desajeitado (Catharino, 1933:191) 

Trangalhamangas  Pessoa desejeitada (Matos, 1983:86) 

Travesso  Indivíduo com comportamento difícil, pessoa difícil de domar, torto 
(Proença-a-Nova) 

Trazer um peso na cabeça Sensação de cabeça pesada (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Tremedal  Tremor por causa do medo (Buescu, 1984:254) 

Tremedalho  Tremura, tremor, susto (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Tremedário  Tremedal (Buescu, 1984:254) 

Tremer como varas verdes (Oliveira, s/d:285) Diz-se de pessoa ou animal que apresenta 
tremor acentuado. Situação frequente em situações de tensão, 
como o medo, ou em estado de extrema debilidade física 
(Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Triste como a noite (Oliveira, s/d:285) 

Tristezas não pagam dívidas e 
venha a Maria para casa 

Dito a uma pessoa com humor triste, ou pelo próprio, como 
solicitação ou imposição de mudança de humor. Expressão para 
combater momentos de desânimo (Rabacinas) 
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Tristezas não pagam dívidas mas 
estragam vidas 

(Infante, 1992:280) 

Troçar  O mesmo que mangar, desdenhar (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Trogalheiro  Pessoa desajeitada (Oliveira, s/d:388). Desajeitado, inábil 
(Buescu, 1984:254). Desorganizado, pessoa com discurso nem 
sempre coerente (Proença-a-Nova) 

Trogalhice  Acto ou dito sem jeito (Oliveira, s/d:388). Falta de habilidade 
(Buescu, 1984:254) 

Trogalho  Pessoa desajeitada (Buescu, 1984:254). O mesmo que 
trogalheiro 

Trogalhos  Fato mal feito e desajeitado (Buescu, 1984:256). 

Tromedal  Tremedal (Buescu, 1984:254). 

Trouxa  Pessoa ligeiramente oligofrénica ou sem iniciativa. Pessoa que 
mostra dificuldade em se adaptar a uma sociedade competitiva. 
Indivíduo que se deixa enganar com facilidade (V.V.Ródão) 

Truvado do juízo Louco (Proença-a-Nova) 

U 

Um homem atrapalhado é pior que 
uma mulher bêbada 

Diz-se a um homem que perante uma situação deixa transparecer 
sintomas de nervosismo (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Um pé se endireita e outro se 
entorta 

Expressão de hesitação, de ambivalência (Proença-a-Nova, 
V.V.Ródão) 

Um santo triste é, um triste santo (Infante, 1992:276) 

Unto-sem-sal Pessoa sem actividade (Buescu, 1984:254) 

V 

Vagabundo de pau e manta Andarilho, vagabundo, pobre diabo, indivíduo instável (Proença-a-
Nova) 

Vai marrar com o comboio que tem 
os cornos compridos 

Expressão semelhante a “marrar com o comboio”. Dito por 
alguém saturado de ser incomodado pelo outro. Expressão 
sinónimo de “vai dar uma volta”, ou “não me chateies”. (Proença-
a-Nova) 

Vai que nem um orgão Ir bêbado (Dias, 1970:89) 

Variadinho de todo Louco 

Variar  Endoidecer (Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Proença-a-Nova, 
V.V.Ródão) 

Veleiro  Que dorme pouco (Buescu, 1984:252) 

Venda  Taberna. Pequena casa comercial que era simultaneamente 
taberna, mercearia e retrosaria (Castelo Branco, Proença-a-Nova, 
V.V.Ródão) 

Vendido  Abatido, estranho (Jorge, 1996:404) 

Velhaco como as cobras Indivíduo, criança ou adulto, com comportamento difícil ao anti-
social (Proença-a-Nova) 

Velhaco como facadas Diz-se de alguém, geralmente criança, com comportamento anti-
social (Montes da Senhora, Rabacinas); (Oliveira, s/d:285) 

Vestir a opa Andar meio emborrachado 

Vinho carrascão Vinho tinto com tonalidade muito escura (V.V.Ródão) 

Vinho de trás da orelha Vinho muito bom (Proença-a-Nova); (Dias, 1970:89) 

Vinho de portinhola Vinho morangueiro. Toma esta designação pela rapidez com que 
se excreta depois da ingestão (Casal da Ribeira) 

Vinagre em charneca é vinho de 
três anos 

(Dias, 1970:89) 

Vontade de desaparecer Vontade de morrer. Sintoma frequentemente presente nos 
doentes deprimidos 
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Z 

Zangarrão Molengão  

Zarelho  Irrequieto (Matos, 1983:86). O que não pode estar quieto. Mexido 
(Dias, 1963:99) criança, indivíduo de comportamento infantil, 
falador (Proença-a-Nova, V.V.Ródão) 

Zarolho Indivíduo bêbado que durante a marcha troca o passo (Idanha-a-
Velha) 

Zarvalheiro  Pessoa sem método ou nexo, desastrado. Trogalho, “que não dá 
conta do recado” (Proença-a-Nova) 

Zenir À roda, sensação estranha na cabeça após a ingestão de álcool. 
Som provocado por um movimento vibratório. Zumbido (Proença-
a-Nova) 

Zezinho  O mesmo que coninhas, homem efeminado, zé-ninguém (V.V. 
Ródão) 

Zorna  Desajeitado (Buescu, 1984:254) 

Zorra  Pessoa muito lenta (Proença-a-Nova) 

Zoupeiro  Acanhado, indodente (Buescu, 1984:254) 
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Revista de Psiquiatria do Hospital Júlio de Matos, vol.VII, nº 1, 1994, Lisboa, p.59-66. 

SANTOS, Manuel Tavares, Castelo Branco na História e na Arte, edição do autor, 
Castelo Branco, 1958. 
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SELLTIZ, Claire, Métodos de Pesquisa nas Relações Sociais, Herder, São Paulo, 1967. 
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SERRA, Adriano Vaz, O Sistema de Valores do Doente - Sua Importância no Contexto 
Terapêutico, Psiquiatria Clínica, suplemento 2, Coimbra, 1982, p.33-41. 

SILVA, Augusto Santos e PINTO, José Madureira, Metodologia das Ciências Sociais, 
Edições Afrontamento, Porto, 1986. 

SOEIRO, L. Navarro, A Vagabundagem e a Mendicidade, Problema Biopsicossocial, 
Anais Portugueses de Psiquiatria, vol. XI, Dezembro, 1959, p.152-176. 
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vol.XXX, Lisboa, 1965, p. 430-447. 

SOUSA, Anabela de, Sangue Oculto - Atitudes e Representações Simbólicas Sobre a 
Menstruação e o Corpo, Ethnologia, nº1-2, Lisboa, 1994, p.87-100. 

TAYLOR, Cecelia Monat, Fundamentos da Enfermagem Psiquiátrica, Artes Médicas, 
Porto Alegre, 1992. 

TEIGA, Suzana & AMARO, Fausto, Estudo Exploratório para a Integração Social dos 
Doentes Mentais Crónicos - Freguesia dos Olivais - Lisboa, separata da Revista de 
Psiquiatria do Hospital Júlio de Matos, Lisboa, 1988. 
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VILHENA, M. Assunção, Gentes da Beira Baixa - Aspectos Etnográficos do Concelho de 
Proença-a-Nova, Edições Colibri, Lisboa, 1995. 

WALLACE, A. E C., Antropologia Psiquiatrica, Tratado de Psiquiatria de H.L Kaplan y B. 
J. Sadock, tomo 1, Barcelona, 1989. 

WINGATE, Peter, Dicionário de Medicina, Publicações D. Quixote, 2ª edição, Lisboa, 
1977. 

WITFKOWER, E. D. & LIPOWSKI, Z. J., Recent Developments in Psychosomatic 
Medicine, Psychosomatic Medicine, 28, 722, 1966. 
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2. Outras fontes 

2.1. Consulta sistemática 

Acção Regional (11. 12.1924 a 21.12.1930), Castelo Branco. 

Aldeia Viva, (todos os números até ao fim da sua publicação), Penha Garcia. 

Ecos da Sobreira (26.2.1972 a 31.12.1996), Sobreira Formosa. 

O Concelho de Vila Velha de Ródão (Out. 1982 a 31.12.1996), Vila Velha de Ródão.  

Mancha Verde (Julho de 1990 a 31.8.95), Proença-a-Nova. 
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Mensageiro Paroquial, O Jornal de Proença-a-Nova, O Concelho de Proença-a-Nova, 
Notícias da Nossa Terra e novamente O Concelho de Proença-a-Nova (Dez. 1954 a 
31.12.1996), Proença-a-Nova. 

Notícias da Freguesia de Montes da Senhora (Maio de 1972 a 31.12.1996), Montes da 
Senhora. 

Portas de Ródão (10.6.1970 a 1979), Vila Velha de Ródão. 

Povo d' Idanha (3.7.1915 a 21.7.1917), Idanha-a-Nova. 

Povo da Beira (todos os números até a 31.12.1996), Castelo Branco. 

Raiano (1.7.1973 a 31.12.1996), Idanha-a-Nova. 

2.2. Consulta não sistemática 

Beira Baixa, Castelo Branco. 

Gazeta do Interior, Castelo Branco. 

Reconquista, Castelo Branco. 



JOGOS MATEMÁTICOS GRAVADOS NA PEDRA NA REGIÃO DE CASTELO BRANCO CONTRIBUTOS DA ERA DIGITAL PARA A ARQUEOLOGIA 
Helena Campos Pinho, Rui Duarte, Ana Filipa Alves, Beatriz Sarreira e Joana Dias 
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Documentam-se algumas edições e actividades decorridas na área de estudo desta revista, de 
2016 até ao presente, parte das quais com a participação de associados da AEAT. 

A Sociedade dos Amigos do Museu Francisco Tavares de Proença Júnior (SAMFTPJr) editou as 
actas do 2º Congresso Internacional de Arqueologia da Região de Castelo Branco e o catálogo 
da exposição fotográfica Francisco Tvavares de Proença Jr em 33 Imagens, ambas as edições 
coordenadas por Raquel Vilaça. Sob a coordenação de Benedicta Duque Vieira foram editados 
Elementos para o Dicionário do Museu Francisco Tavares de Proença Jr. 100 anos de História 
Cultural. Também por iniciativa da SAMMFTPJr foram republicados dois trabalhos de Proença 
Jr, a Archeologia do Districto de Castelo Branco e a Anta da Urgueira. Finalmente merece 
referência a publicação de três números da 3ª série da revista Materiaes sob a direcção de 
Maria Adelaide Neto Salvado. 

Foi editado por Lema d´Origem, em 2018, uma monografia de Lois Ladra dedicada às estruturas 
moageiras do rio Ocreza, na área abrangida pelos estudos ambientais da barragem do Alvito. 

Participámos com comunicações entre outros nas seguintes eventos:  

Colóquio de Homenagem a Francisco Tavares de Proença Jr (AAP, 2016); Há 70 anos o Castelo 
Velho do Caratão (Museu de Mação, 2016); Conferência do Alto Tejo Português e Tejo 
Internacional (Tagus Vivan, 2016); 4ª Jornadas de Arqueologia do Vale do Tejo (CPGP, 2017); 
Sessão Evocativa dos 100 anos do nascimento de Octávio da Veiga Ferreira (FCSH-UNL, 
2017); 1º Jornadas de Arqueologia e Património Entre a Estrela e o Tejo (Museu do Fundão, 
2017); 7ª Jornadas Puente Romano de Alcántara (2018); 1º Encontro em Património Educação e 
Cultura (IPCB, 2018); Mesa Redonda Arqueologia Museu e Comunidade (Museu do Fundão, 
2018). 

Como iniciativas do Município de Proença-a-Nova refere-se o concurso e exposição fotográfica 
dedicada a moinhos de vento (2016) e a realização desde 2016 das Experiências 
(G)astronómicas. 

Neste período a AEAT e a Câmara Municipal de Proença-a-Nova organizaram cinco campanhas 
anuais do Campo Arqueológico de Proença-a-Nova no âmbito do Projecto de Investigação 
Mesopotamos. O programa daqueles campos incluiu um congresso e colóquios dedicados ao 
temas PRAXIS V - Os Patrimónios da Terra e do Homem: Linhas de Valorização e 
Desenvolvimento Sustentável da Beira Baixa (2016), As Linhas Defensivas entre o Séc. XVII e 
Napoleão (2017), Património e Arqueologia no Concelho de Proença-a-Nova (2018) e Vias da 
Beira Baixa: abordagem histórica e geográfica à mobilidade (2019). 

A AEAT subscreveu a declaração final do Forum do Património 2017 – Unir as ONG em defesa 
da Nossa Herança Comum. 

A terminar, um destaque para o congresso internacional de Arqueologia Tumuli and Megaliths in 
Eurasia que se realiza em Proença-a-Nova, em maio de 2020.  
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