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Nota Explicativa 

A presente publicação resulta de uma acção de formação destinada a 

professores de Português do Ensino Básico e Secundário acreditada pelo 

Centro de Formação Contínua de Professores que teve como objectivos 

actualizar científica e didacticamente os professores de Português do Ensino 

Básico e Secundário; apetrechar os docentes de um corpo teórico 

actualizado sobre o Ensino da Literatura; conhecer, de forma aprofundada, 

temas e motivos da literatura de tradição oral de Trás-os-Montes e Alto 

Douro; conhecer autores transmontanos: seus motivos, procedimentos 

técnico-formais e representação do espaço; conhecer autores do espaço 

transmontano-duriense; inferir sobre a importância da investigação no 

desenvolvimento profissional. 

De acordo com o consagrado no Decreto-Lei nº 43/2007 de 22 de 

Fevereiro, que refere que as instituições que têm responsabilidade de 

formação inicial deverão proporcionar e assegurar a formação contínua (art. 

35º - 3) em estreita colaboração com os estabelecimentos de ensino onde 

professores e educadores trabalham, e conscientes de que uma formação de 

professores que melhora a qualidade da educação é aquela que 

complementa e actualiza a formação inicial numa perspectiva de educação 

permanente e conduz a uma prática reflexiva e continuada de auto-

informação e auto-aprendizagem, o grupo de docentes da área científica da 

Literatura criou o Curso de Actualização de Professores de Português do 

Ensino Básico e Secundário: Vozes transmontano-durienses. 

Tal propósito decorreu do trabalho de investigação desenvolvido 

por grande parte dos professores de Literatura do Departamento de Letras, 

Artes e Comunicação nos Centros de Investigação de que fazem parte, 

particularmente no Centro de Estudos em Letras da Universidade de Trás-

os-Montes e Alto Douro, onde duas das suas linhas de investigação 

convergem nas problemáticas abordadas no Curso. 
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O Curso de Actualização de Professores de Português do Ensino 

Básico e Secundário: Vozes transmontano-durienses pretendeu, portanto, 

criar um espaço de formação e actualização, com vista a um melhor 

desempenho profissional dos professores de Português do Ensino Básico e 

Secundário, das escolas da região de Trás-os-Montes e Alto Douro, bem 

como reforçar e consolidar o papel da UTAD na região e no país, como 

motor de desenvolvimento, oferecendo uma reflexão resultante da 

investigação dos seus docentes.  

Estudar literatura hoje, fora dos paradigmas estruturalistas, numa 

perspectiva cultural, obriga a relacionar o texto literário com o contexto 

espacio-cultural, a desenvolver um novo olhar sobre a relação entre o texto 

literário e o espaço cultural, no caso presente o transmontano e alto-

duriense.  

Do Curso ministrado resultou um conjunto de textos que agora se 

divulgam e que pretende constituir um ponto de partida para futuros 

trabalhos de reflexão. 

Vila Real, Novembro de 2011 

Henriqueta Maria Gonçalves 
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«Repensar o Ensino da Literatura: novos caminhos» 

Luciana Cabral Pereira 

Departamento de Letras, Artes e Comunicação 

UTAD (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro) 

 

Repensar o ensino da Literatura parece evidenciar um novo estatuto 

para o ensino da literatura e do próprio fenómeno literário. Justamente, não 

se trata mais de falarmos em crise do literário nem do seu ensino, assunto 

aliás demasiadamente parafraseado e resolutamente esgotado, mas antes de 

repensarmos, voltarmos a pensar no literário e na sua respectiva 

fundamentação didáctico-pedagógica, ao mesmo tempo que colocamos a 

descoberto os possíveis novos caminhos do ensino literário e descortinamos 

alguns dos seus mais evidenciáveis e sugestivos sentidos. Portanto, 

interessará a esta investida reflexiva uma aposta na aproximação activa e 

dialógica das áreas que melhor competem para uma abordagem esclarecida e 

mais iluminada análise do fenómeno literário e do seu respectivo ensino, 

justamente a Teoria da Literatura e a Didáctica da Literatura. 

Com efeito, partamos para a necessária desconstrução do grande 

tema acima mencionado e enformador deste ensaio e concentremo-nos, por 

conseguinte, na imensa oportunidade reflexiva que aqueles termos evocam, 

senão vejamos: repensar o ensino da literatura manifesta, justamente, voltar 

a pensar, evidenciando, portanto, que o objecto dessa reflexão já fora 

evidentemente e outrora pensado, profetizando ainda que, provavelmente, 

será objecto de posterior especulação teórico-reflexiva, algo invariavelmente 

inevitável e de entendimento consensual, face à natureza instável e mutável 

do próprio objecto literário e, por conseguinte, do seu respectivo ensino e 

respectivos procedimentos didácticos que sobre o primeiro incidem e do 

primeiro partem. Mais anda, os novos caminhos referidos e destacados 

confirmam, de facto, a realidade reflexiva que sobre o ensino literário tem 

sido investida e, mais especificamente, os resultados expectáveis resultantes 
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de tamanhos exercícios analíticos, justamente uma aplicação prática 

concreta e efectiva derivada da primeira abordagem teórica. Portanto, 

justificada parece ser a convocação das áreas científicas e disciplinares da 

Teoria e Didáctica da Literatura para o terreno próprio da discussão do 

ensino literário, actividades essas a montante da realização pedagógica 

efectiva e, portanto, indispensáveis para o tratamento do tema inspirador 

deste ensaio. 

Avancemos, seguidamente, para a aproximação ao mesmo tema, 

nomeadamente através do destaque da implicação social sobre o ensino da 

literatura. Justamente, estável parece ser a consciência do carácter 

historicamente sensível do ensino literário, sensível, portanto, “ [...] às 

mudanças produzidas nos mecanismos de produção cultural e de coesão 

social dos distintos momentos históricos. [...]” (Colomer 1996: 123). De um 

modo mais específico, tal acontece devido ao facto de o fenómeno literário 

assentar no âmbito da “ [...] representação social, reflectir e configurar 

valores e ideologias, e participar na forma de institucionalizar-se a cultura 

através do imaginário colectivo. [...]” (Colomer 1996: 123). Ora, por efeitos 

de natural e inevitável arrastamento, verifica-se que “ [...] o modelo 

educativo adoptado responde assim, em primeiro lugar, à função que a 

sociedade atribui à literatura. Esta função é correspondida pela eleição de 

certos conteúdos de ensino, de uma determinada selecção de textos e 

determinadas práticas de ensino em aula. [...]” (Colomer 1996: 123-124). 

Com efeito, valerá, com certeza, a pena determo-nos na seguinte e lícita 

questão: qual a função que a sociedade e os seus subsistemas atribuem hoje 

ao ensino literário e de que modo este se manifesta do ponto de vista 

didáctico amplo? 

De facto, apesar da prevalência do paradigma semiótico-

comunicacional (Mello 1998: 265-266), (Rei 1994: 120-121), o cenário dos 

estudos literários, desde a Teoria à Didáctica e Ensino literários, caracteriza-

se pela heterogenia dos modelos ou posições teóricas (Mello 1998:265-266), 

pelo que de modo consensual hoje cumpre-se, de facto, uma verdadeira 



 11 

pluralidade de procedimentos didácticos gerais no âmbito e terreno próprio 

de actuação pedagógica e escolar do texto literário, reflectindo a não muito 

surpreendente flexibilidade e mais sensível enquadramento e definição 

epistemológica na ampla esfera dos estudos literários (Mello 2000: 124-125, 

Mello 1998: 265). De qualquer modo, a perspectivação sobre os caminhos 

do ensino literário e os seus respectivos subsídios teóricos e didácticos ao 

longo das últimas décadas justificam, certamente, a seguinte e oportuna 

reflexão: “ [...] o caminho percorrido pela teoria da literatura nestas décadas 

na sua definição do fenómeno literário teve múltiplas consequências nas 

abordagens didácticas. No tempo presente, a concepção pragmática da 

literatura como forma de comunicação social não fez senão incrementar os 

achados teóricos que justificavam a sua importância na formação das novas 

gerações. [...]” (Colomer 1996: 129). Com efeito, as renovadas aproximações 

teóricas, nomeadamente os dominantes paradigmas da recepção e 

perspectivas culturais, ao fenómeno literário, tiveram como consequência 

uma nova fundamentação didáctica e realização pedagógica no que ao 

ensino do texto literário diz respeito. Deste modo, um dos mais 

significativos aspectos caracterizadores dessa nova realidade escolar e 

literária coincide com o papel de “ [...] mediação exercido pela literatura no 

acesso dos indivíduos à construção do pensamento cultural. [...]” (Colomer 

1996: 129). Portanto, e de modo concreto, a literatura é percebida não 

apenas como um “ [...] conjunto de textos, mas antes como um componente 

do sistema humano das relações sociais que se institucionaliza através de 

diversas instâncias (o ensino, a edição, a critica, etc.) [...]” (Colomer 1996: 

129). Assim, a literatura é assumida como “[…] um instrumento essencial na 

construção […]” do espaço cultural amplo (Colomer 1996: 129), ou seja, 

assume-se como “ […] um instrumento social utilizado pelos indivíduos 

para dar sentido à experiência, para compreender o presente, o passado, o 

futuro, para iluminar a nossa própria identidade enquanto pessoas e 

membros de uma colectividade, […]  para explorar os limites e 

possibilidades de linguagem. […]” (Colomer 1996: 130). De facto, tal é a 
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superintendência da linguagem “ [...] como criação e interpretação da 

realidade, [...]” (Colomer 1996: 129) que as novas orientações teóricas 

encetam todo um “ [...] retorno renovado da afirmação do valor 

epistemológico da literatura, sua capacidade cognoscitiva de interpretação 

da realidade e de construção sócio - cultural do individuo. [...]” (Colomer 

1996: 130).  

Entretanto, de que forma esta perspectiva teórica da literatura 

enforma a sua respectiva realização didáctico-pedagógica? Justamente, o 

texto literário é agora confrontado com a sua “[...] recepção directa e não 

mediada [...]” (Colomer 1996: 131) ou interferida. Para além deste 

significativo aspecto, a selecção das obras literárias resulta de critérios da 

ordem do prazer e deleite, algo assumido como indispensável factor para o 

desenvolvimento de “[...] hábitos leitores [...]” e progressivo 

desenvolvimento da tão almejada “ [...] competência literária [...]”(Colomer 

1996: 131). Esta competência é ainda iniciada através da “[...] intenção 

literária do leitor [...]” (Rei 2006: 213) isto é, por via de uma “[...] 

formação/experiência/vivência da comunicação literária, [...]” (Rei 2006: 214) que 

tome em consideração a compreensão “[...] dos interlocutores, as palavras, 

os sentidos, as funções da linguagem, o lugar e o tempo, a própria 

composição & texto e, por fim, retomando tudo, a língua do escritor, [...]” 

(Rei 2006: 214) Ora, tamanhas linhas de renovação didáctica do texto 

literário, coincidentes com a acrescida e mais sensível preocupação com a 

aprendizagem e recepção dos alunos, das suas experiências, vivências ou 

opiniões pessoais manifestadas (Rei 1994: 120-121), justificam, assim, um 

ensino literário interessado “ [...] nas necessidades formativas dos alunos e 

na eleição dos elementos teóricos que se revelem úteis para o projecto 

educativo, [...]” (Colomer 1996: 130). Com efeito, e deslocado o centro de 

interesses teórico – literários para o âmbito do leitor, para a esfera da 

recepção, “[...] a preocupação pelos processos de compreensão e construção 

do pensamento cultural. [...]” (Colomer 1996: 130) ditou a novas 

orientações didáctico-pedagógicas. Mais ainda, e na senda da “cooperação 
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textual” de Eco, o leitor que “[...] analisa o texto intervém directamente nas 

determinações do texto em análise [...]”, (Gonçalves 2000: 630). Deste 

modo, uma vez encarado como um “[...] fenómeno de cultura [...]”, e “[...] 

em termos de recepção [...]” (Gonçalves 2000: 630) o texto literário oferece-

se ao leitor como objecto que convoca a sua participação activa e 

descortinadora de sentidos. Isto é, o leitor é chamado a preencher os 

espaços vazios deixados ou permitidos pelos textos, nomeadamente através 

das suas associações entre os elementos textuais, dialogando com ele, o 

outro, através de um investimento progressivo de sentido (Gonçalves 2000: 

630) e “ [...] descodificação do processo comunicativo [...]” que é, no fundo, 

cada texto literário (Gonçalves 2000: 631). Como co-produtor do texto 

literário, o leitor deve lançar-se no seu exercício analítico através da “[...] 

identificação de uma mensagem. Assim o texto é apreendido como um todo 

coeso do qual se capta uma mensagem que pode ou não, pelo exercício de 

análise, ser justificada. [...]” (Gonçalves 2000: 629). Por conseguinte, a 

literatura é apreendida como entidade reconstrutora da realidade, 

facilitadora de experiências individuais e subjectivas (Colomer 1996: 131), 

pelo que do professor é esperado o desempenho de atitudes e papéis 

facilitadores, capaz de efectivamente favorecer e estimular as respostas que 

os textos literários propiciam e suscitam nos seus alunos – leitores. 

Portanto, o professor animado por esta nova realidade compreensiva do 

texto literário jamais abdica de alguma leitura individual e subjectiva 

apresentada pelos seus alunos, nem as reduz a nenhum conceito 

aplicacionista ou categoria abstracta, tão comum na prática escolar 

estruturalista (Colomer 1996: 131). Com efeito, uma vez operada esta 

mencionada realidade e metodologia analíticas do texto literário, o aluno é 

incentivado a aceder ao espaço do outro, qual exercício dialéctico ou 

dialógico extraordinário, tomando conhecimento da “[...] forma como o 

Outro vê o mundo, como esse Outro se relaciona com ele, como o Outro 

organizou as palavras, o discurso para se expressar sobre o mundo que a 

ambos rodeia. [...]” (Gonçalves 2000: 631). A partir deste exercício analítico, 
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o aluno acederá, de igual modo, ao desfrute e “[...] consciência estética [...]”, 

justamente através de uma progressiva e complexificada consideração e 

discussão dos mecanismos linguístico-verbais realizados pelos textos 

literários (Gonçalves 2000: 631).  

Que outras manifestações de experimentação pedagógica literária se 

manifestam como interessantes casos de contemporâneas e actualizadas 

abordagens do texto literário? Que outros casos se assumem, afinal, como 

possíveis novos sentidos do literário e do seu promissor e actualizado 

percurso didáctico-pedagógico? 

A configurar uma outra possível e, certamente legítima, 

manifestação contemporânea de abordagem textual e literária, segundo 

linhas próximas de vontades cognoscitivas do real, da cultura e do próprio 

sujeito, assim como significativo e interessado contributo de edificação e 

formação do homem, estão, por sua vez, todo um particular conjunto de 

acolhimentos do texto literário em espaços e contextos de ensino onde, 

justamente, o texto literário não é tido como objecto de regular estudo nem 

tão pouco de comum preocupação. Com efeito, para além de um 

interessante fenómeno editorial envolvendo o texto literário e as suas 

surpreendentes abordagens destaque-se, ainda, os extraordinários e 

fascinantes casos de experimentação de ensino e aprendizagem através de 

textos literários na Universidade de Harvard dos E.U.A. A animar tamanhas 

experimentações literárias no seio de cursos de Gestão e Liderança 

Empresarial estão os docentes e autores da mesma Instituição, 

nomeadamente Robert Coles (Coles 1989), Joseph Badaracco (Badaracco 

2007) e Sandra Sucher (Sucher 2007), cada um deles interessados e 

dedicados em abordar os grandes clássicos da literatura segundo 

preocupações éticas e morais e absorvidas a partir de interesses de liderança 

e gestão empresariais. Com efeito e a avaliar por todo um específico 

conjunto de objectivos de ensino e aprendizagem, métodos e técnicas de 

ensino e, finalmente, os resultados de aprendizagem obtidos a partir do 

contacto e abordagem literárias no particular contexto de ensino em Gestão 
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e Negócios de que aquela Instituição de Harvard serve de exemplo, verifica-

se de um modo muito especial, que esse investimento na literatura parece 

ser fundamental para um mais humano tratamento dos temas gerais da 

gestão e negócios, enquanto percebidos e analisados a partir das esferas 

próprias dos valores, da moral e da ética. Deste modo, justificado parece 

ficar o potencial e predicados formativos e edificantes resultantes do 

contacto e estudo dos textos literários, desta vez, comprovados e 

defendidos por estes referidos autores, entre tantos outros, e ainda por 

reputados profissionais de áreas distintas da Literatura e do seu Ensino ou 

Didáctica. De facto, a literatura arroga-se em tamanhos espaços de recepção 

e práticas educativas e, por conseguinte, mercantis a um estatuto de efectivo 

objecto educativo e de imensa oportunidade formativa, pelo que é ali 

assumido como uma interessante e valiosíssima componente estético – 

literária, passível de ser integrado institucionalmente naquelas áreas de saber 

económico e empresarial geral. Igualmente importante é, pois, essa aparente 

aposta numa maior e mais efectiva humanização do homem e futuro líder 

de empresas, que uma vez consciente das implicações éticas, morais e de 

valores amplos prosseguirá num caminho de tomadas de decisão e acções 

mais conscientes e seguramente mais apreciadas.  

Com efeito, e uma vez apresentados estes extraordinários casos de 

utilização e abordagens literárias alternativas, considerar-se-á certamente 

pertinente a seguinte questão, “ [...] Estaremos perante uma profanação 

desses produtos (textos literários), decorrente das condições em que eles são 

divulgados, visto eles pertencerem, de facto e por concepção, a um reduzido 

número capaz de os (usu)fruir e para quem teriam sido produzidos? (Rei 

1998a:156-157). 

Ora, no actual momento de debate, não se trata, portanto, de 

propor a exclusividade de novas perspectivas didácticas e metodológicas no 

que ao ensino da literatura dizem respeito, mas antes uma dilatação da 

ortodoxia reinante nas práticas didácticas, viabilizando, deste modo, o 

ecletismo oportuno das estratégias e dos métodos (Ballester 1998: 321). 
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Trata-se, no fundo, de perceber os apelos socioculturais, de apreender as 

funcionalidades da literatura hoje, aqui e agora, e de explorar o seu potencial 

formativo e permitir, de modo fundamentado e previamente estudado e 

avaliado, a sintonização e preparação da didáctica da literatura para com este 

novo modo de ser/estar do literário e do seu novo modo de acolhimento.  

Portanto, sem rejeitar as normais hesitações de opinião relativas 

àquela questão, destaque-se sobretudo a contemporânea evidência da 

preciosa e formativa fonte literária enquanto suporte essencial do ensino e 

aprendizagem sobre questões atinentes ao homem, portanto os conteúdos 

humanos essenciais. As aludidas experimentações pedagógicas em terrenos 

de ensino em Gestão e Negócios, e consequentemente em áreas 

disciplinares atinentes à Liderança Moral ou Ética parecem vislumbrar isso 

mesmo. O seu sucesso educativo põe, deste modo, a descoberto todo o 

essencial virtuosismo caracterizador da literatura, correspondendo, pois, à 

rica montra humana de universais e perenes ensinamentos morais, éticos e 

axiológicos e que leva aqueles autores e docentes a apresentá-la aos seus 

alunos, motivando-os a envolverem-se com o enredo narrativo, a 

apreenderem os seus factos narrados e conteúdos ético - morais 

significativos, a penetrarem nas causas e problemas identificados, a 

intentarem alcançar-lhes os motivos e apresentar justificações. Os alunos, 

através do método do diálogo e participação activa, acedem, de facto, a uma 

verdadeira e mais autêntica compreensão dos temas tratados, neste caso os 

tipos de desafio moral, e imaginam-se naqueles papéis e realidades. 

Tamanho exercício permite-lhes como que uma espécie de vivência ou 

experimentação ficcional de papéis, lugares e desafios que paulatinamente 

propicia a introspecção subjectiva aos traços mais fundos do carácter de 

cada indivíduo que se auto-analisa e define. A partir desta tomada gradual 

do almejado autoconhecimento, cada aluno é responsável pelo modo como 

crítica e criativamente se auto-inventa e evolui do ponto de vista de líder ou 

futuro líder de organizações, ora reforçando os traços que o caracterizam, 
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ora refazendo-os, após aquela intensa e profunda confrontação com as 

personagens e situações literárias que o inspiraram. 

Justamente, eis alguns comentários e interessantes observações de 

Robert Coles e Joseph Badaracco: 

• […] a literatura e suas histórias não se apresentam como 

“soluções” ou “resoluções” mas antes como facilitadoras ou 

incentivadoras do alargamento e iluminação dos nossos desafios – 

com a apresentação de novos protagonistas e antagonistas, novas 

fontes de preocupação ou apreensão ou de esperança, à medida que a 

vida mental de um de nós acomoda a chegada de uma série de 

convidados […] (Coles 1989: 129). 

• […] Em vez de casos, os alunos liam obras de ficção. Não se 

trata de um curso de crítica literária e os alunos não procuram 

encontrar a interpretação “correcta” dessas obras. O meu objectivo 

[…] era muito concreto. A minha intenção era encontrar histórias 

que demonstrassem claramente os testes recorrentes de carácter por 

que passavam os homens e mulheres que assumiam funções de 

responsabilidade. […] (Badaracco 2007: 13-14).  

Portanto, e assumindo tamanha identidade histórica, social e 

culturalmente sensível do ensino literário, e analisados estes aludidos 

elementos, interessante será, pois, verificar a evidência de possíveis novas 

tendências quanto à retomada ou pelos menos a recuperação de funções e 

papéis investidos sobre a literatura e que animavam ou caracterizavam 

alguns dos reconhecidos ciclos históricos ou de evolução do ensino literário 

e dos seus respectivos modelos didácticos. Justamente, quer essas 

movimentações centrífugas do texto literário do espaço escolar tradicional 

quer as renovadas prioridades analíticas e interpretativas escolares do texto 

literário parecem alinhar ou pelo menos vislumbrar alguns e transactos 

acolhimentos do texto literário, quando aqueles eram grosso modo 

dominados por interesses utilitaristas e pragmáticos. Refiro-me, mais 
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exactamente ao longo período extensível desde os finais da Idade Média até 

ao século de oitocentos, cuja surpreendente durabilidade reflecte uma 

inegável estabilidade da organização social epocal, podendo-se, ainda, 

especular a existência de generalizadas reacções de satisfação e de 

agradabilidade para com o modelo de ensino e aprendizagem literárias. Com 

efeito, o que interessava abordar na literatura desses tempos? Ora, neste 

contexto epocal amplo, o modelo de ensino literário praticado coincidiu, de 

modo reinante, com os interesses de aprendizagem do discurso oral e 

escrito. Portanto, e de modo concreto, certeza temos de que o ensino dos 

textos literários “ [...] não respondia propriamente ao propósito de ensinar 

literatura, pois esta era vista como uma actividade de elocução que 

preparava os alunos para as actividades profissionais (o sermão eclesiástico, 

o discurso político, [...]). [...]” (Colomer 1996: 124). A provar essa dimensão 

decididamente objectiva e pragmática do mencionado modelo de ensino 

literário, está ainda o facto de a literatura ser objecto de ensino e 

aprendizagem sobre os valores. Esta aproximação de tipo axiológico à 

literatura visava, muito fundamentalmente, proporcionar ao aluno uma 

formação edificante do seu carácter e personalidade, enquanto fosse a 

literatura a fonte primordial de veiculação dos valores (Colomer 1996: 124). 

Justamente, e no caso particular português de setecentos, “[...] A existência, 

[...], de uma obra como a de Quintiliano é assim sentida como um acto de 

dimensão nacional, sob o ponto de vista cultural e educativo. [ ...]” (Rei 

2000: 242). Mais ainda, e referindo-se ao carácter verdadeira e 

inequivocamente utilitarista da produção poética e literária em geral, José 

Esteves Rei refere que “[...] a poesia estaria, portanto, em conexão com a 

finalidade prática de apoio à ideia de bom governo, por isso o Marquês a 

teria apoiado tanto: autores, academias e publicações ou divulgações de 

teorias e praticas poéticas. [ ...]” (Rei 2000: 244). Entretanto, a Retórica 

servia-se da fonte literária enquanto essencial treino de domínio textual e 

discursivo (Colomer 1996: 124) (Rei 2000: 2361), pelo que “ [...] a leitura dos 

                                                           
1 A propósito, José Esteves Rei destaca muito interessantemente a seguinte realidade 
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clássicos greco-latinos superintendia tanto os referentes morais como os 

discursivos, assim como as possibilidades de expressão. [...]” (Colomer 

1996: 124).  

Portanto, um pouco à semelhança dos acolhimentos literários da 

medievalidade e da modernidade ocidentais, nomeadamente no que respeita 

aos interesses pragmáticos e motivações objectivas da literatura, o 

contemporâneo trajecto de acesso e domínio especulativo, teórico e prático 

do texto literário tem vindo, desde a década de setenta, a reforçar uma 

premissa inteiramente distinta da orientação teórica e escolar do 

estruturalismo que o precedeu. A ideia de que “ [...] o reconhecimento de 

um texto literário não provém das suas propriedades inerentes mas sim do 

seu uso ou função no contexto social [...] Seja do seu ponto de vista 

histórico ou social como o do seu valor cognitivo ou prazer estético que 

incorpora a recepção pessoal de cada leitor. [...]” (Ballester 1998: 303) atesta 

justamente essa posição teórico-prática. Doravante, eram, definitivamente, 

os problemas e desafios da recepção os que motivavam as actividades do 

amplo campo dos estudos literários, pelo que aos temas da recepção literária 

trabalhados pela Teoria da Literatura correspondiam as investigações da 

Didáctica da Literatura, fundamentalmente, interessada nos problemas da 

aprendizagem dos sujeitos discentes. Justamente, “ [...] A evolução da teoria 

da literatura, de um paradigma formalista para outro aberto à consideração 

da instância receptiva, pressupõe a interactividade didáctico-pedagógica, 

podendo dizer-se que, de acordo com o paradigma comunicacional, temos 

um entendimento do aluno – leitor como centro fulcral do processo de 

ensino – aprendizagem da literatura. [...]” (Mello 1998: 280).  

Justamente, e de modo aparentemente progressivo e evidente, os 

novos caminhos do literário e as áreas disciplinares e científicas que 

                                                                                                                                              
retórica portuguesa do século XVIII, referindo-se ao então Secretario português Francisco 
José Freire “[...] além da inteligência na composição, metódica e formal, assim como do 
engenho vivo, o “novo” secretario não dispensará, como afirma, “ a lição dos melhores 
Autores, que escreveram Cartas e trataram do modo como se devem tratar [ ...]” (Freire 
apud Rei 2000: 236) 
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legitimamente animam o debate sobre o mesmo fenómeno atestam, 

portanto, a centralidade do sujeito leitor/sujeito discente no âmbito da 

recepção e interpretação literárias, ora porque mais sensíveis ao muito 

particular processo de aprendizagem individual do mesmo sujeito 

individual, ora porque mais atentas e rendidas à imensa oportunidade 

edificante e formativa que a literatura proporciona aos seus leitores e 

discentes. Ora, a estes cenários enformadores da literatura deverá responder 

a Didáctica, provando o seu talento operário, atento e laborando de acordo 

com as necessidades educativas adentro do complexo tecido social e 

económico geral. Por conseguinte, o ensino da literatura corresponderá 

àqueles inspirados e inspiradores achados teórico-práticos e, deste modo, 

prosseguir no sentido da efectiva materialização dos emergentes 

acolhimentos literários, possivelmente mais formativos e formadores, 

certamente mais humanos. Finalmente, o ensino literário resgatará a outrora 

e pretérita relação próxima que mantinha com o homem, ao mesmo tempo 

que lança este para o centro da discussão de temas da sociedade e demais 

subsistemas da cultura e do real e o inspira para um muito proveitoso 

volteio interior, qual exercício especulativo ontológico, qualquer coisa de 

distinto da introspecção romântica de oitocentos, porém próximo desta na 

vontade descortinadora das suas possibilidades de criação e de participação 

nas amplas esferas do real às quais pertence a nas quais se afirma. 
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En 1946, le philosophe israélien Martin Buber publia, en hébreu, 

une œuvre politico-philosophique, traduite trois ans plus tard en anglais 

sous le titre Paths in Utopia. Dans cette œuvre, la propension à l‟utopie est 

identifiée par Buber comme l‟aspiration à la réalisation de l‟idée générale de 

justice. Idée qui selon lui se manifeste selon deux modalités: religieuse, 

projetée comme image eschatologique et messianique d‟un temps parfait, et 

philosophique, projetée comme image idéale de l‟espace parfait. La première 

conception englobe des questions de type cosmique, ontologique et 

métaphysique alors que la seconde se confine au plan immanent du 

fonctionnement structurel des sociétés et de la conduite éthique de 

l‟homme. Selon Buber, l‟eschatologie ou la vision parfaite du temps se 

différencie de l‟utopie ou vision parfaite de l‟espace par le fait qu‟elle 

découle de la croyance d‟un acte transcendantal, provenant d‟une volonté 

supérieure et extérieure à l‟homme, indépendamment du fait que celui-ci 

puisse en venir ou non à exercer un rôle actif dans la préparation du règne 

futur. Avec l‟utopie, c‟est la volonté décidée et consciente de l‟homme, 

libérée de tout lien à la transcendance, qui intervient souverainement dans la 

modulation de l‟espace social parfait. Cependant, Buber indique, que depuis 

le siècle des lumières, la vision eschatologique de l‟instauration d‟un 

royaume harmonieux sur terre par un acte providentiel de volonté divine a 

perdu sa force appellative en donnant lieu à l‟idée moderne de progrès. 

Nous invoquons Martin Buber pour préciser que l‟idée du progrès, telle 

qu‟elle fut formulée par les libres penseurs du XVIIIème siècle et 

systématisée par leurs continuateurs du XIXème siècle, repose sur cinq 

points fondamentaux: (i) la proclamation d‟une continuité discernable, non 
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exempte de turbulences, d‟hésitations et de mouvements rétrocessifs, de 

l‟évolution de l‟histoire sociale et spirituelle de l‟homme, qui est passible 

d‟être segmentée en phases ou stades qui, par leur séquence, sont 

révélateurs d‟une idée immanente de maturation et perfection ontique et 

matérielle; (ii) que cette continuité est gouvernée par des lois historiques 

rationnellement induites à partir de l‟analyse des évènements générés par 

l‟homme et non déduites de la croyance en un schéma providentiel 

d‟ordination divine; (iii) que grâce à la connaissance de ces lois on peut 

prévoir la qualité de l‟avancée inéluctable d‟un stade déterminé de 

développement par celui qui lui succède; (iv) que cette avancée requiert 

l‟intervention de la volonté et de l‟effort des hommes pour être réalisable; 

(v) finalement, que ce système de pensée est une version laïcisée, comme 

l‟affirme Buber, d‟une vision eschatologique de l‟histoire appuyée sur l‟idée 

du millenium. 

Nous arrivons au millenium. Non au seuil du laps de mille ans après 

J.-C., mais à la nomination d‟un concept qui, pour l‟histoire des idées, des 

croyances et des conceptions théologiques joue une fonction dominante et 

directrice dans la mentalité de l‟occident judéo-chrétien; d‟un terme, dont le 

contenu désigne, par effet de synonymie, l‟espérance, le principe dont se 

nourrit, comme le démontra Ernst Bloch, l‟esprit de l‟utopie orienté vers le 

futur, les jours à venir, l‟âge d‟or retrouvé, l‟entrée dans les grâces du 

Septième Âge, la Parousie promise aux croyants, le règne terrestre du 

Messie, la société de justice, l‟état final du processus cosmique qui, 

définitivement, sublimera les insuffisances, les catastrophes, les fautes 

accumulées par l‟homme au long de sa propre et nécessaire histoire, une 

espérance annoncée dans les quatrième, cinquième et sixième versets du 

vingtième chapitre de la révélation prophétique de l‟Apocalypse de Jean. «Ils 

reviendront à la vie (les martyrs chrétiens) et régneront avec le Christ durant 

1000 ans (…) … La deuxième mort n‟a pas de pouvoir sur eux; ils seront 

desservants de Dieu et du Christ et régneront avec lui durant mille ans» 

(Apoc. 20-4, 20-6). 
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Bien que la formalisation signifiante du concept de millenium (et de 

tous ses termes cognats) ait une claire filiation doctrinale chrétienne, étant 

donné qu‟elle dérive explicitement du contenu d‟un texte canonique novi-

testamentaire, il faut cependant éclaircir qu‟il passa à désigner, soit pour 

l‟histoire (aussi bien sociale que des idées ou des mentalités), soit pour 

l‟anthropologie, n‟importe quelle modalité de pensée eschatologique du type 

rédempteur et universel – vérifiable dans d‟autres sociétés et cultures non 

chrétiennes - et qui se manifeste, en général, au travers de mouvements et 

de comportements religieux qui visent à atteindre un salut complet 

(physique et spirituel) de l‟être. Pour Norman Cohn, auteur de In the Pursuit 

of the  Millenium, cette notion de salut se caractérise pour être de type 

collectif – dans la mesure où il est extensible à un groupe de fidèles -, 

terrestre – par la promesse d‟être accompli dans ce monde -, imminent – 

parce qu‟il devra arriver prochainement et subitement -, total – quant au 

degré de perfectibilité atteint – et sera concrétisé par l‟effet d‟une 

intervention extérieur, surnaturel. 

Mais limitons-nous à son effet dans la civilisation occidentale. 

Depuis les adeptes du Libre-Esprit, au Moyen-Age, aux témoins de 

Jéhovah, au XXème siècle, en passant par de très divers mouvements 

religieux sectaires de différentes époques, on constate l‟étonnante survie 

d‟une même formule idéologique d‟inspiration apocalyptique sur le devenir 

du monde, la reproduction continue de la croyance dans la vérité littérale de 

la prophétie eschatologique annoncée dans le dernier livre canonique de la 

Bible. Dans leur mode différencié d‟interpréter le texte sacré et d‟agir – 

pacifiquement ou violemment – à partir de cette interprétation, les 

millénaristes manifestent, grosso modo, leur volonté salvatrice selon deux 

positions, à savoir, celle d‟attendre, convaincus, la venue ou celle de se 

préparer activement à la consumation du royaume promis de justice, paix et 

abondance, qui devra précéder un stade ultérieur, celui-ci étant la fin de 

l‟histoire du monde terrestre, correspondant, dans la vision de Jean, à la 

descente des cieux de la Nouvelle Jérusalem (Apoc. 21). Il y a à définir 
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pourtant rigoureusement le millenium comme un stade historico-temporel 

intermédiaire et transitoire de relative perfection ontologique (relative, pour 

être à peine extensible aux croyants élus – les saints – et pour ne pas être 

totalement spiritualisé, bien qu‟il soit gouverné directement par le Christ). 

C‟est précisément l‟aspect transitif de ce royaume millénaire qui géra deux 

attitudes prosélytes possibles, définies – par un autre spécialiste du 

phénomène chiliastique, George Shepperson – comme, respectivement, 

pré-millénariste et post-millénariste. D‟un point de vue éminemment 

religieux, la première attitude se fonde sur la croyance que la période 

transitoire du millenium doit être précédée par le Second Avent ou par une 

quelconque intervention transcendante et libératrice – sans l‟intervention 

nécessaire des hommes – qui doit transformer radicalement et pour le 

mieux, les conditions existentielles et sociales en vigueur (l‟événement 

transcendant – l‟avent – précède et inaugure le royaume); la seconde se 

fonde sur la conviction que la Seconde Venue du Christ ou la consumation 

de la libération est l‟épilogue inévitable d‟un processus déjà en cours et mis 

en marche par la volonté de ceux qui croient en lui (l‟avent est préparé et 

découle par conséquent d‟une action humaine). G. Shepperson attribue à 

ces deux attitudes religieuses d‟inspiration apocalyptique, la pré et post 

millénariste, une connexion de correspondance politico-idéologique avec, 

respectivement, les aspirations séculaires révolutionnaires et les aspirations 

réformistes de transformation sociale. 

Comme on peut le vérifier, le concept de millenium, malgré sa 

dérivation étymologique et sa détermination sémantique originaire, se revêt 

de subtilités et complexités accrues qui dérivent : (i) tant des interprétations 

divergentes des textes prophético-apocalyptiques qui sont à l‟origine des 

deux attitudes sectaires, (ii) tant des propres contributions théoriques des 

penseurs et auteurs associés en une vision téléologico-transcendante de 

l‟histoire, (iii) ou encore des propositions d‟interprétation des spécialistes et 

exégètes du phénomène millénariste. 
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L‟irrésistible attraction pour le temps futur est, donc, une modalité 

de penser et d‟agir qui, dans la tradition occidentale, acquit une forte 

coloration eschatologique sous l‟influence – parmi les différentes croyances 

religieuses des peuples de l‟antiquité – d‟une croyance originelle du peuple 

judaïque: celle de s‟auto-constitué et s‟autoproclamé comme l‟agent humain 

de la réalisation d‟un plan nécessairement bon et salvateur du Créateur du 

Monde, tenu comme l‟unique et véritable Dieu. De là, peut-être, que la 

conception providentielle, segmentée et apocalyptique de l‟histoire, assise 

sur l‟idée du temps linéaire, progressif, apothéotique finaliste, et qui connut 

une grande fortune en Occident, eut pour illustration mythique de départ, la 

croyance sémite en une alliance, qui est narrée dans le chapitre 17 de la 

Genèse, formée entre Dieu et un descendant de Noé, Abrâm, ensuite 

rebaptisé Abrahâm, le père des peuples, a qui fut promis la possession 

future d‟une terre de sécurité et d‟abondance. Ce pacte, au-delà de prétendre 

traduire la consécration d‟une grâce divine en faveur d‟une nation 

particulière, l‟investissant de la responsabilité d‟illuminer d‟autres nations à 

la connaissance du vrai Dieu, a donné origine à l‟espérance, dans un temps 

futur, qu‟un peuple sans terre, mais qui se croit le véritable et sublime 

représentant de l‟humanité, vienne à vivre sur la meilleure des terres, espèce 

de simulacre du royaume des cieux. 

Ce penchant du peuple hébreu à prendre la fin des temps ou le futur 

comme instance temporelle libératrice fut surtout entretenu après 

l‟expérience traumatique de l‟invasion assyrienne, de la persécution et 

déportation collective pour Babylone (597 – 86 a. C). C‟est alors que la 

figure du Messie – Mashiah, l‟oint, l‟élu – acquiert une fonction éminemment 

sotériologique – en tant que sauveur qui vient racheter le sort adverse et 

exécuter les ennemis de son peuple – quoique les textes qui s‟y  réfèrent 

divergent quant à la nature de son identité – soit envoyé, soit fils de Dieu, 

soit Jéhovah en personne – et varient quant à la détermination de l‟attribut 

humain qu‟il assumerait – soit prêtre, soit monarque, soit monarque-prêtre. 

Que ce soit dans les textes vétérotestamentaires ou dans ceux de la 
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littérature judaïque apocalyptique, le Messie n‟apparaît pas caractérisé de 

forme univoque et stable, en dehors du trait commun de sauveur et de 

dispensateur de grâce qui inaugure une époque de justice, de paix et 

ineffable félicité. 

Ce sont les prophètes de l‟époque de l‟invasion syrienne et, ensuite, 

de l‟exil, Isaïe, Jérémie et Ezéchiel, qui accentuent et promeuvent cette forte 

mythification de la venue du Messie-Sauveur. Près de six siècles après Isaïe, 

aux environs de 165 avant J.-C., un autre prophète, Daniel, composera celui 

qui est considéré comme le plus ancien et le plus complet apocalypse 

canonique de l‟ancien testament, révélant – parce que la révélation lui avait 

aussi été donnée en rêves – au roi Nabuchodonosor qui opprimait alors son 

peuple, le sens de deux rêves qu‟il avait eus et qui l‟avaient tant intrigué. 

Ces rêves réels, englobant, respectivement, (ch. 2 et 7) une statue 

polymorphe et quatre animaux qui symboliseraient, selon l‟interprétation du 

prophète, la chute des quatre grands empires terrestres qui se succédèrent 

au Proche-Orient (et que l‟exégèse biblique identifia comme l‟assyrien, le 

perse, l‟hellénique d‟Alexandre le Grand et le romain) et qui devait précéder 

l‟imminente fondation du cinquième, l‟ultime, d‟inspiration divine. 

L‟étude de Norman Cohn, circonscrite à des mouvements 

millénaristes qui éclorent au nord de l‟Europe au cours du Moyen-Age, est 

parfaitement élucidante des potentialités révolutionnaires de l‟interprétation 

littérale de la prophétie attribuée à St Jean. A partir de 431, c‟est-à-dire après 

le Concile d‟Ephèse, la croyance au millenium inspirera, surtout des 

sentiments religieux populaires et sera dûment exploitée et utilisée par des 

prophètes illuminés auto proclamés et des guides messianiques comme un 

efficace moyen idéologique pour animer des pratiques religieuses 

hétérodoxes, ergo hérétiques, et conduire des révoltes sociales accomplies par 

les légions de pauvres affamés et crédules auxquels fut promis, par le Christ 

Rédempteur, le royaume des cieux. Il n‟est donc pas étrange que la théologie 

scolastique médiévale, avec St Thomas d‟Aquin (1224/25 – 1274) à sa tête, 

a régulièrement réprouvé toute velléité d‟expliquer le cours de l‟histoire 
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humaine ayant comme base des interprétations prophétiques, stimulant, au 

contraire, l‟auto-vigilance idéologique contre toute insidieuse irruption 

mentale utopico-millénariste. 

Mais l‟esprit de l‟utopie n‟est pas emprisonnable et inspire où et 

quand on l‟attend le moins. A la fin du XIIème siècle, le moine cistercien 

Joachim – abbé du monastère de Curazzo en Calabre, où il naquit en 1135, 

est fondateur à Fiore d‟un monastère et d‟un ordre monastique qui dura 

jusqu‟en 1570 – il formula après une étude intense des Ecritures et avec le 

bénéfice de diverses illuminations spirituelles, une lecture salvatrice et 

prophétique-utopique de l‟histoire de l‟humanité. Il le fit avec la stimulation 

et l‟approbation du pape Lucius III, à l‟intérieur du corps institutionnel et 

doctrinal de l‟Ecclesia Romana, de laquelle il était dévot insoupçonnable, sans 

jamais avoir souffert au long de sa vie la réprobation et le stigmate de la 

pratique d‟hérésie. 

A sa manière, Joachim de Fiore fut un philosophe de l‟histoire 

intéressé à fournir un sens logique et une explication cohérente du cours 

temporel du monde. Il fonda alors toute sa théorie à propos de la 

signification du devenir historique sur un principe de raison élémentaire, 

capable de discerner le dessein de l‟ordre passé, présent et futur des choses 

humaines. Il est clair qu‟au XIIème siècle ce principe de raison ne pouvait 

pas être suffisant ni immanent, mais nécessairement transcendant, induit de 

la théologie chrétienne et du contenu narratif de la Bible, du livre matrice 

qui enformait toute la vérité essentielle sur l‟histoire du monde, des desseins 

de Dieu et de sa révélation progressive. Pour Joachim de Fiore, conditionné 

qu‟il était par les “idoles” de son temps, la Bible canonique, celle qui fut 

fixée par les différents conciles, était le livre dans lequel Dieu avait fait écrire 

sa volonté et fait communiquer sa nature une et triple de Père, Fils et Saint 

Esprit, mais également le livre où, de manière occulte (cryptique), il avait 

annoncé un plan d‟illumination progressive œcuménique qui demanderait à 

être déchiffré. Elle contient l‟abrégé de l‟histoire du passé spirituel du genre 

humain et, simultanément, la clef de son histoire future, laquelle, en dernière 
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analyse, pourra seulement être comprise et interprétée de manière cohérente 

à la lumière de cette volonté et de cette nature divine.  

Consacrant toute son énergie intellectuelle à la lecture et à l‟exégèse 

en profondeur du Livre sacré, Joachim de Fiore infère des analogies et 

établit des correspondances entre nombres, évènements et personnages de 

l‟Ancien et Nouveau Testament – (précisément une des œuvres qui lui fut 

reconnu a pour titre Liber concordie: Novi ac Veteris Testamenti (Concordance de 

l‟Ancien et du Nouveau Testament) – construisant ainsi un réseau compliqué de 

significations symboliques qui, de manière cohérente et successive, 

démontraient, selon lui, l‟action en différentes phases de l‟histoire du 

monde, des attributs distincts des personnes de la Sainte Trinité. A un Dieu 

un et trinitaire, qui progressivement se révélait sur le plan immanent, devrait 

correspondre un cours de l‟évolution temporel, lui aussi un, mais 

trinitairement segmentable en phases discrètes, caractérisés par la 

prédominance successive des attributs propres à chacune des personnes 

divines distinctes. En d‟autres mots, le propre devenir du temps et de 

l‟histoire humaine seraient intrinsèquement en rapport avec la trinité du 

Dieu chrétien qui progressivement se faisait révéler dans sa paradoxale unité 

et hétéronomie: si le Fils procédait du Père et le Saint Esprit procédait des 

deux, alors l‟histoire, entendue comme processus où la libre action humaine 

était soumise et déterminée par la volonté de Dieu, ne serait pas plus qu‟un 

reflet de ce triple avatar divin. L‟histoire serait ainsi divisée en trois phases 

ou trois états: celui du Père, celui du Fils et celui du Saint Esprit. Chacun de 

ces trois états se diviserait en sept périodes (le numéro sept qui était déjà 

utilisé par St. Augustin pour établir sa propre chronologie du monde, a son 

fondement biblique dans l‟analogie avec les sept jours de la Création), les 

aetates, chacun d‟entre eux désignés par le nom d‟un personnage célèbre de 

l‟histoire sacrée.  

Considérant la durée temporelle humaine comme si elle était un 

dédoublement de différents attributs divins, comme un progrès spirituel, 

Joachim décrit cet élan en termes biologiques de germination et 
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fructification, de conception et naissance. De cette façon, l‟état du Père fut 

conçu avec Adam, commença à fructifier avec Abraham et termina avec 

Zacharie, père de Saint Jean-Baptiste. Ce fut un état qui se caractérisa par la 

prescription de la loi divine, par l‟ordonnance de mandements qui visaient à 

discipliner et inspirer la peur chez les hommes. Ce fut ainsi un statut 

caractérisé par la primauté coercitive de la loi. L‟état du Fils germa avec 

Josias (le roi de Judée du VIIème siècle avant J.-C.), commença à fructifier 

avec Jésus et devrait terminer, selon les calculs de l‟abbé calabrais, aux 

alentours de 1260. Son attribut dominant serait celui de l‟humilité de Dieu, 

qui s‟incarnera pour racheter la création. Les hommes de cet âge plus 

civilisé/spiritualisé répondront non par une obéissance craintive mais avec 

une solicitude confiante en la volonté de Dieu ; cependant, Sa loi demeurera 

extérieure et ne coïncidera pas totalement avec la volonté humaine. L‟état 

du Saint Esprit, qui germa avec Saint Benoît (environ 480-547), devrait 

commencer à fructifier aux environs de 1260 et terminerait au Consummatio 

Seculi, à la fin des temps. C‟est un état où, fruit de l‟illumination générale de 

l‟humanité par l‟action directe du Paraclet, régnerait la liberté spirituelle et 

l‟amour compatissant, y coïncidant la volonté humaine et la volonté divine. 

C‟est ainsi que Marjorie Reeves nous décrit cette séquence:  

Dans un élan lyrique de la partie finale du Liber Concordie, il 

(Joachim) lance une série de séquences imaginatives pour exprimer ce 

mouvement suprême de l‟histoire: le premier status était subordonné à la loi, 

le second status placé sous la grâce, le troisième status, attendu pour bientôt, 

sous une grâce encore plus grande; au premier revient la scientia, au second la 

sapientia, le troisième sera celui de la plenitudo intellectus; le premier fut vécu 

dans le joug des esclaves, le second dans la sujétion des fils, mais le 

troisième sera en liberté; le premier fut le temps des châtiments, le second 

celui de l‟action, mais le troisième sera le temps de la contemplation; le 

premier fut vécu avec peur, le second dans la foi, le troisième sera dans 

l‟amour; le premier fut le status des esclaves, le second des fils, mais le 

troisième sera celui des amis; le premier fut des anciens, le second des 
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jeunes, le troisième sera des enfants; le premier fut vécu sous la lumière des 

étoiles, le second avec l‟aurore, le troisième sera en plein jour; le premier en 

hiver, le second au début du printemps, le troisième en été: le premier celui 

des orties, le second celui des roses, le troisième celui des lis; dans le premier 

il y a de l‟herbe, dans le second du seigle, dans le troisième du blé; au 

premier appartient l‟eau, au second le vin, au troisième l‟huile (d‟olive). 

La pensée de Joachim fut naturellement tributaire d‟une tradition 

exégète, topologique, allégorique et numérologique sur le stade final de 

l‟histoire du monde. Sa doctrine sur la représentation du temps comme une 

révélation progressive de la Trinité eut, d‟ailleurs, au premier et deuxième 

quart du XIIème siècle, deux précurseurs, Rupert de Deutz et Anselme de 

Havelberg. Mais l‟originalité et la génialité de la réflexion joachimite réside 

précisément dans le fait d‟avoir surpassé aussi bien l‟interprétation littérale 

que l‟interprétation allégorique des textes prophético-apocalyptiques, 

notamment ceux de Saint Jean, et avoir proposé sa propre prophétie à partir 

d‟un réseau compliqué de correspondances de sens entre des textes 

bibliques dissemblables. Une prophétie qui se présentait comme un 

dépassement de l‟ancien et nouveau testament et qui prédisait pour bientôt 

la spiritualisation de l‟humanité, l‟avènement d‟un stade discret, plus parfait 

que les antérieurs, dans lequel l‟église de Pierre donnerait lieu a un nouvel 

ordre religieux d‟essence monacale, inauguré par une espèce de figure 

messianique, le Dux, et soutenu par le mysticisme du message de Jean. D‟un 

autre côté, la vision christique-apocalyptique de l‟histoire, avec ses mil ans 

de gouvernement exercé directement par le Christ sur une communauté 

aristocratique constituée par les saints martyrs ressuscités, et qui devrait 

précéder le Jugement Final de Dieu, donne lieu dans l‟exégèse prophétique 

de Joachim, a un indéfini – quant à sa durée – stade eschatologique de 

l‟amour, dispensé par l‟action directe du saint Esprit et démocratiquement 

extensible à toute l‟humanité qui passerait à vivre déjà sur terre les prémisses 

de l‟éternel félicité céleste. A la vie active discordante et impure devrait alors 

succéder la concordante et pure vie contemplative pratiquée par le nouvel 
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homme spirituel, un être de sagesse et de paix, en syntonie avec la droite loi 

de Dieu et libéré de la servitude des mauvaises inclinations. La conviction 

de Joachim à propos du futur état de l´homme est péremptoire quand il 

affirme: «Nous ne serons pas ce que nous avons été, mais nous 

commencerons à être autre». 

C‟est finalement une conviction fidéiste dans le devenir cadencé et 

bienheureux de l‟histoire, dans l‟ascension périodisée de l‟humanité en 

direction du bien et du bonheur téléologique qui, en marge de la doctrine 

officielle de l‟église romaine – de racine augustinienne et d‟essence thomiste 

– réveilla et légitima les attentes de changement et les mouvements sociaux 

des déshérités au cours du Moyen-Age. Mais c‟est aussi  une conviction qui 

viendra ultérieurement à se séculariser en théories d‟émancipation sociale et 

en philosophie du progrès, annonciatrices d‟un temps ultime et parfait de la 

durée de l‟histoire, et qui, entre beaucoup d‟autres conceptions postulées par 

les libres penseurs du XVIIIème et XIXème siècles, vont de la 

représentation de l‟état de la religion positiviste de Auguste Comte à la 

communauté fraternelle de Robert Owen, à la société communiste ébauchée 

par Karl Marx, en passant par le projet d‟état prussien de Hegel – la 

consumation achevée de l‟Idée absolue (Idée, qui est le principe hégélien de 

l‟explication de l‟objectivation du monde). 

Dans le Portugal de 1600, la thèse prophétique utopique de la 

cinquième monarchie, s‟inspirant de sources bibliques, eut, comme on le 

sait, en la personne du père jésuite Antonio Vieira (1608-1697) un de ses 

plus courageux défenseurs. Mais ce ne fut pas le seul. Au XVIIème siècle, la 

conjoncture idéologique, politique et sociale de notre pays fut 

particulièrement propice à des recherches visionnaires sur le devenir de la 

patrie et du monde. Les positions prophétiques millénaristes de teneur luso-

centrique qui étaient divulguées et propagées au Portugal, surtout dans les 

décennies comprises 1630 et 1670, pendant la période entre le crescendo de 

l‟attente populaire de la restauration et la phase de la reconsolidation de la 

souveraineté nationale, se caractérisèrent par l‟irruption plus ou moins 
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généralisée d‟une espérance euphorique messianique nationaliste et par la 

charge idéologique révolutionnaire d‟utopisme – déjà constatée, par 

exemple,  dans la chronique de D. João I de Fernão Lopes. 

Le millénarisme du jésuite portugais étant de type herméneutique, 

dérivé essentiellement de la lecture de la Bible, il attendait, en ce qui 

concerne les conditions de l‟avent ou de l‟instauration du règne de mil ans 

des saints (portugais), une résolution finale de l‟histoire qui présupposait 

clairement une intervention transcendante, providentielle – dans laquelle le 

Pape, le monarque et le peuple portugais joueraient un rôle instrumental 

décisif – et qui donnerait naissance à l‟âge de mil ans prophétisé dans 

l‟Apocalypse. 

En tant que catholique fervent, Vieira chercha à conformer son 

millénarisme utopique aux dogmes de l‟Eglise, conformité difficile à 

dialectiser et soutenir dans un siècle fortement marqué par l‟intolérance 

entre les différents credo religieux et particulièrement féroce dans la 

poursuite des juifs. Cependant, dans le millénarisme utopique de Vieira, tous 

les hommes devront être sauvés, ce qui à son avis passait par la conversion 

universelle de païens et juifs au christianisme. A cette fin, le père jésuite 

pensait que la future église triomphante devrait accepter les rites pratiqués 

par les hébreux. Du fait que ceux-ci étaient profondément accoutumés à 

leurs traditions rituelles, plusieurs d‟entre elles d‟ailleurs pratiqués par les 

premiers chrétiens, il n‟y avait pas de raison, selon lui, et à la condition qu‟ils 

se conforment à  la théologie chrétienne, qu‟ils soient stigmatisés et 

considérés hérétiques. D‟un point de vue éminemment religieux, Vieira 

paraît donc concevoir le cinquième Empire comme étant doctrinalement 

un, unité non imposée, volontairement reconnue par la révélation 

universelle de la suprême vérité en la personne du Christ, mais perméable à 

la diversité de culte. D‟un point de vue existentiel, ce serait un état 

caractérisé par la pré-libation des futures gloires, gouverné par les lois 

physiques de la vie temporelle, une espèce de condition ontologique 

reformée, si l‟on peut dire, un prélude terrestre de l‟éternel félicité, dans 
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lequel, les hommes, connaissant finalement une paix perpétuelle de mil ans, 

vivraient sains et dotés d‟une longévité exceptionnelle: concentrés sur leurs 

activités normales, en les pratiquant de façon fraternel et sanctifié. Dans une 

note que Vieira laissa incomplète et qui fut récemment éditée, on peut lire 

en appendice dans Apologie des Choses Prophétisées: «La première félicité 

temporelle de ce bienheureux Royaume sera celle sans laquelle aucune autre 

ne peut s‟appeler véritable félicité, celle qui contient en elle toutes ou 

presque toutes celles dont on peut jouir dans cette vie, la paix. Il y aura une 

paix universelle dans le monde entier, les guerres et les armes cesseront dans 

toutes les nations et alors s‟accompliront entièrement les prophéties, si 

multiples chez tous les prophètes, si diversement expliquées par les 

commentateurs, et jamais suffisamment entendues» (Vieira 1994: 287).  

Cette paix promouvra une telle révolution des habitudes et sera 

accompagnée par un tel changement dans l‟esprit de la vie, que sur terre on 

verra finalement accomplie la prophétie d‟Isaïe qui fait référence à la 

convivialité entre le loup et le mouton. 

Dans le contexte de la culture littéraire portugaise du XXème siècle, 

Fernando Pessoa (1888-1935) reprit avec une vigueur impressionnante et 

avec une délibération consciente l‟utopie-prophétique-millénariste (ou, dans 

ses mots, le mythe) du cinquième empire, requalifiant son contenu, 

l‟allégeant de ses plus immédiates implications biblico-théologiques et 

cherchant à le fonder non comme simple possibilité formelle, mais comme 

possibilité objectivement réelle. Dans la continuité de Vieira, Pessoa, 

rappelle pour démontrer, réprouve pour démystifier, lamente pour sublimer, 

encourage pour stimuler, prédit pour «utopiser». Nous cherchons, il est vrai, 

à comprendre le contenu de son idée de cinquième Empire. Pessoa, dans la 

ligne de pensée du Père Antonio Vieira – et c‟est le sens de la deuxième 

partie de son œuvre poétique Message – rappelle pour démontrer ce que 

nous pourrions désigner la fonction utopique de la connaissance de la «mer 

portugaise», cette mer étant comprise non comme une expression adjective 

de la grandeur nationale, mais plutôt comme une double allégorie 



 36 

représentative (i) des possibilités réelles, des possibilités possibles – en le 

disant avec emphase pléonastique – celles qui conduisent à la découverte 

effective du nouveau, mais aussi (ii) des possibilités symboliques de 

transcendance du monde donné, du monde historique, celui des (quatre) 

empires matériels. Or, «Le Cinquième Empire» est le titre du deuxième des 

cinq symboles nationaux, énoncés par Pessoa, illustrant le rêve (utopique) 

portugais. Cependant, plutôt que de chercher à définir ou à déterminer sa 

nature possible, cet empire nous est présenté comme une indispensable 

figuration du mécontentement animique, comme une nécessité logique ou 

cause finale de la recherche humaine, comme une réalité rendue possible par 

l‟idéalisation active, anticonformiste, dans la recherche du désir profond ou 

de la vision de l‟âme. 

Cinq strophes donnent corps à ce poème. Les trois premières de 

réprobation ou censure pour ces êtres apathiques, conformés à l‟état morne 

de la vie, libres du doute de la recherche, végétant dans leur subordination 

acritique à la logique des choses instituées et à l‟apparence des idées 

réconfortantes mais aliénantes de l‟idéologie. Pour ces êtres qui ne rêvent 

que de leur petit bien-être et qui nécessairement reproduisent, dans le 

domaine impérial de leur vie, les lois fatales des empires qui se succèdèrent 

dans l‟histoire, «Grèce, Rome, Chrétienté, / Europe – les quatre vont / Par 

où va tout l‟âge» (Pessoa s.d. 83). Le cinquième empire surgit alors dans 

Message comme «Symbole» de nouvelles et insondables possibilités tant 

relatives à l‟être comme au connaître: son ontologie nous est représentée 

comme une condition vitale autre qui émerge du mécontentement à vivre 

seulement la satisfaction de la durée animale de la vie et qui se construit à 

partir d‟une volonté qui rompt avec les lois cycliques de la biologie et de 

l‟histoire – «Triste qui est heureux / Vit parce que la vie dure / Rien dans 

l‟âme ne lui dit / Plus que la leçon de la racine / Avoir pour vie la sépulture 

(82); quant aux conditions qui permettent sa connaissance (sa gnoséologie), 

elles sont effectivement de type idéal-visionnaire, elles configurent l‟activité 

de «l‟âme» du rêveur qui, de tellement rêver, se transformera en la chose 
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rêvée et qui de tant attendre voit accomplie la cessation et la transcendance 

des lois monotones du temps historique – «Éres sur ères se somment / 

Dans le temps qui en ères vient / Être mécontent c‟est être homme / Que 

les forces aveugles soient dominées / Par la vision que possède l‟âme» (82-

83). En synthèse: la thèse de Pessoa est que le cinquième empire ne viendra 

pas du ciel, mais surgira de la terre, de la vision rêveuse de ceux qui 

comprennent le monde comme l‟unique scène pour la connaissance de 

l‟éternité sans temps – «Et ainsi écoulés les quatre / Temps de l‟être qui rêva 

/ La terre sera théâtre / Du jour clair, qui dans l‟antre / De la nuit déserte 

commença» (83). 

Nous pouvons donc affirmer que, chez Pessoa, l'expression biblique 

du Quint Empire vaut, plutôt que comme signe théologico-doctrinal, 

comme symbole consacré d'un espoir universel et, par conséquent, supra-

national, aussi bien pour ce qui est de l'auto-révélation (psychologique) du 

“en soi” de l'être considéré individuellement, qu'en ce qui concerne la 

résolution collective (sociologique) du “problème du nous” (reprenant la 

terminologie d'Ernst Bloch); elle vaut, plutôt que comme signe des 

possibilités nationales à réaliser, comme symbole des possibilités humaines à 

découvrir; elle vaut pour désigner un stade actif/poétique de plein essor, 

aussi bien des facultés de connaissance que des vertus axiologiques de l'être; 

elle vaut comme défi psychologique, sociologique, historico-culturel du vécu 

de l'altérité –, de l'être originellement disponible pour la généreuse 

intégration au lieu de l'être habituellement intransigeant, pratiquant la 

redoutable exclusion face de ce qui est nouveau, inconnu, différent et point 

immédiatement compréhensible ou gratifiant; le Quint Empire de Pessoa 

vaut aussi en tant que stade de transcendance ou d'abandon des catégories 

normales d'évaluation, discrimination et rejet du monde donné, d'active 

neutralisation des “idoles” qui conditionnent la perception, la relation et 

l'entendement de l'infinie richesse de la vie; il vaut en tant que pratique 

consciente (non-schizophrène) de multiplication de soi en consonance avec 

le moment vécu. 
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Dans le contexte de la culture portugaise de la deuxième moitié du 

XXe siècle, c'est Agostinho da Silva qui reçoit et magnifie le témoignage de 

l'espoir millénariste-utopique, c'est lui qui prolonge le regard de Vieira et 

Pessoa en un indéfectible avenir de jubilation et d'apaisement existentiel, 

offerts au monde par le concours, par l'exemple ou par le “sacrifice” de la 

nation portugaise. Agostinho da Silva a, dans divers écrits, inlassablement 

mis-en-histoire/mythifié la nation idéale portugaise, dans ses grandeurs 

réelles/symboliques, mais également dans ses carences symboliques/réelles, 

et cela dans le but assumé de la présenter comme instrument ou 

cryptogramme d'un processus cosmique qui, nécessairement, grâce au 

concours de la liberté humaine, débouchera sur la rédemption du monde, si 

longtemps attendue. C'est ce Portugal de la vocation messianique, le 

Portugal du mythe et celui de l'utopie, et non point le Portugal de l'idéologie 

et de l'histoire politique, c'est ce Portugal inspiré par la force du mystère et 

par le jeu de la découverte, et non point le Portugal agité par l'ambition de 

dominer et par le jeu du pouvoir impérial, c'est ce Portugal de l'être et non 

point le Portugal de l'avoir, qu'Agostinho da Silva met en avant, un Portugal 

d'espoir, de vision, de fraternité, de sacrifice volontaire et silencieux. Ce 

Portugal est représenté par des figures tutélaires comme Dinis, le roi poète, 

et Isabel, la reine sainte (qui accueillirent au royaume les franciscains 

spirituels, disciples de Joachim de Flore et propagateurs du culte du Saint 

Esprit), mais, tout autant, représenté par Henri le Navigateur, le Saint 

Dauphin (qui expia et racheta, à travers son martyre, le machiavélisme de la 

cour, qui échangea la raison d'état contre l'amour fraternel, i.e. privilégiant la 

fidélité à l'infinie liberté de l'empire de l'esprit au détriment de la 

préservation des frontières contingentes et limitatives de l'empire matériel), 

représenté par Luís de Camões (qui écrivit sur l'Île des Amours, la 

présentant, non pas tant comme récompense pour le voyage aux Indes, mais 

bien plutôt comme échantillon d'une condition nostagique-oraculaire, celle 

du paradis à retrouver), représenté par Fernão Mendes Pinto (le pélerin de 

l'aventure et de l'affabulation, avec une identité circonstancielle polymorphe, 
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vivant selon la “métaphysique de l'imprévisible”, sous le signe de 

l'étonnement et du surpassement de l'adversité). Tel est le Portugal de Vieira 

et de Pessoa, prophètes du Quint Empire, mais également le Portugal de la 

tradition des municipalités, des friches communes, des noces 

communautaires, des fêtes de Pentecôte, des cortès consultatives, du 

gouvernement démocratique et populaire, de l'administration partagée de la 

chose publique par les hommes-bons, le Portugal des découvertes 

géographiques, de la jouissance positive, aventureuse et contemplative de la 

vie. C'est ce Portugal idéal – éparpillé sur plusieurs continents, au fil des 

siècles, survivant en tant que langue sans frontières plus que comme une 

patrie ou des patries confinées à la géographie de leur territoire – qui 

constitue, dans l'essentiel, le noyau de l'identité nationale préfigurant l'idée 

de Quint Empire d'Agostinho da Silva. Son texte Considerando o Quinto 

Império, publié en 1960, est une sorte de guide ou mode d'emploi pour les 

adeptes de ce projet, écrit dans l'esprit le plus spirituellement engagé de son 

auteur; on peut y lire, tel l'écho d'une règle monastique, une systématisation 

des principes généraux d'organisation sociale et d'action instigatrice de la 

vocation de perfectibilité et de transcendance de l'être humain. Agostinho 

da Silva y écrit: 

Nous aurons, pour idéal de gouvernement, qu'il n'y ait pas de 

gouvernement, comme il n'y en avait point au Paradis, et nous verrons toute 

l'Histoire comme une lente et sûre préparation, grâce non pas à la sagesse de 

l'Homme, mais par la patience et la ténacité de Dieu, afin de que, 

surmontant toutes les théocraties, toutes les aristocraties et toutes les 

démocraties, nous arrivions à la résolution de l'antinomie gouvernant-

gouverné, elle aussi. Nous aurons, comme idéal d'économie, qu'il n'y ait pas 

d'économie, comme il n'y en avait point au Paradis, le devoir de chacun 

devenant s'épanouir comme il peut et le droit de chacun devenant quérir ce 

dont il a besoin; à ce stade, détruisons aussi l'opposition entre producteur et 

consommateur, entre liberté et sécurité. Nous aurons, comme idéal humain, 

les personnes chez qui l'opposition entre enfant et adulte, ignorant et sage, 
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homme et femme, aura été détruite; espérons qu'au sein du Quint Empire il 

n'y ait ni écoles, ni livres, ni mariage: comme au Ciel. [...] E nous aurons, à la 

fin, comme idéal de penser, d‟où tout démarre, le plein fusement du sujet et 

de l‟objet, un non-penser. Pour le dire en termes plus au moins  

théologiques, nous voulons voir du Père et du Fils, le lien de l‟Esprit que les 

lient: ou, en réalité, de nos absorber dans leur inconscience. Ce que de 

nouveau nos porterai, cette fois sans héresie, le vieu Joachim de Fiore et son 

Royaume du Saitn Esprit et son Empire de la fleur de lis” (Silva 1989: 197-

200). 
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«Trás-os-Montes na Produção Literária de Teixeira de Pascoaes» 

Maria Luísa de Castro Soares 

Departamento de Letras, Artes e Comunicação 

UTAD (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro) 

 

Bendita sejas tu, ó sempiterna, 

Bem amada paisagem! Pátrio ninho! 

Serrano coração de Portugal (Pascoaes 

Marânus: 31) 

 

Mas, depressa, Eleonor (visão estranha!),  

num secreto desejo feminino,  

ocultou-se no espectro da Montanha 

(Pascoaes Marânus: 44) 

 
Escusado é dizer que, quando falo do nosso 

Povo, refiro-me às populações marítimas e 

serranas, porque o resto pertence a todas as 

nacionalidades menos à portuguesa (Pascoaes 

P.S. 1988: 89).1  

 

Pascoaes que, pelo seu Saudosismo, é – na acepção de Seabra 

Pereira – um “neo-romântico” (Pereira 1983: 845) define sempre a Saudade 

como sentimento dualista: Alma/ corpo; espírito/ matéria; 

lembrança/desejo; Vénus/Virgem Maria. Eis uma das suas definições: 

Ei-la a Virgem da Pátria lusitana, 

minha adorada e nova Divindade (Pascoaes 1990: 68)  

Pela poética do saudosismo (Guimarães 1988), Pascoaes é ainda um dos 

expoentes mais expressivos da mitogenia portuguesa. De acordo com o 

pensamento de António Quadros, a dimensão mitogénica do povo 

português inscreve-se em tópicos como a Sublimação da Mulher, a Supervivência 

                                                           
1 PASCOAES, Teixeira de (1911): A Águia. 1.ª Série. N.º 3 (Em recensão crítica ao livro de 
Afonso Lopes Vieira, O pão e as rosas). In GUIMARÃES P.S. 1988: 89. 
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do Amor, o Providencialismo da História de Portugal, o Encoberto e o mito 

Henriquino (Quadros 1983: 129-130) ou da “redenção através da experiência 

e da aventura marítima” (Idem: 130). É este espaço das Descobertas e das 

Viagens gerador da ausência que, não sendo condição suficiente, é condição 

necessária ao surgimento da Saudade, verdadeira ontologia da portugalidade, 

no dizer de Teixeira de Pascoaes. Ouçamo-lo: 

a Saudade [é] profundamente nossa (...) é aquela que o povo cantou 

(...) e a de Camões (...). É a Saudade do Céu, divina sede de perfeição e 

Redenção, o eterno Sebastianismo da alma portuguesa e a sua 

transcendente e poética atitude perante o Mistério infinito! (Pascoaes 

1988 D. O.: 105) 2 

O profeta da Saudade, sentida como Deus, subdivide-a nos reinos 

que a compõem – o do Mar e o da Montanha: 

O Mar, no perpétuo movimento das suas ondas, é o reino do Desejo 

(…) No mar, o espírito materializa-se para a Luta (Idem: 166). 

A este reino do Mar ou do desejo sobrepõe-se e articula-se o reino da 

Montanha, ou da lembrança, cantada por Pascoaes: 

A Montanha é o reino da Lembrança. O silêncio das suas altitudes, 

negras do fogo astral, acorda no espírito do homem o que ele foi, 

internando-o na noite do Passado até aquele ponto em que ela parece 

amanhecer... (Idem: ibidem)  

 Enfim, ganham dimensão sagrada o Mar e a Montanha, as “ondas 

de Camões” (Pascoaes 1986:72) e Marânus de Teixeira de Pascoaes. O Mar e 

a Montanha são duas formas que se harmonizam e dissolvem num 

panteísmo a que o Poeta chamou  

                                                           
2 PASCOAES, Teixeira de (Outubro 1913): «Os meus comentários às duas cartas de 
António Sérgio». In: A Águia. Vol. V. 2ª Série. Nº 22: pp. 104-9. In: 1988 D.O.: 105. 
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saudosista, por ele traduzir o estado emotivo e sentimental da alma 

pátria, que teve a sua origem na paisagem e no cruzamento das 

tendências hereditárias de natureza sensual e espiritual (Pascoaes 

1991: 118).  

A fim de transformar a turba desorganizada estrangeirada e 

positivista3 numa nação orgânica, Pascoaes tinha de insuflar nos 

Portugueses uma alma viva. Tinha de dar-lhes um novo código moral e um 

novo corpo de leis: a Saudade redentora. É esse o estribilho das suas 

alegorias em torno do Marão físico e mítico. Assim, a viagem da 

personagem Marânus pela montanha tem de ser vista como cumprimento 

de um percurso da Saudade e o coroar da primeira viagem quinhentista: 

A Saudade procurou-se no período quinhentista, sebastianizou-se no 

período da decadência, e encontrou-se no período actual (Pascoaes 1912, 

apud Gomes 1988: 49)  

Da procura ao encontro: eis o percurso proposto por Pascoaes, em 

torno do sentimento saudoso nacional. No seu Saudosismo de dimensão 

lusitanista, Pascoaes vai mais longe, sendo verdadeiro anunciador 

messiânico de um novo ciclo gnosiológico, antropológico e histórico da 

humanidade. É este o sentido do percurso do homem luso em Mâranus:  

E, no Infinito onde subiu, a Aventura, feita Messianismo, penetrou-se 

de vigor celeste; e rasgando o nevoeiro da manhã sebastianista, reaparece na 

terra de Portugal, vestida espiritualmente em luz de sol –, e é a nova 

Saudade pela nitidez viçosa do seu perfil, em cujos lábios a tristeza ri: a 

tristeza, lembrança do Passado, iluminada de esperança, prometendo a nova 

Era Lusitana... (Pascoaes D.O. 1988: 74) 

                                                           
3 Contra o positivismo e a maquinização do homem insurge-se Pascoaes, quando afirma: 
“Oh! Que ilusão, que estúpida ilusão a do homem que tenta matar a divina fome de 
espírito, dando-lhe a roer carvão e ferro. Ele confunde o movimento simples com a vida 
complexa, o que se desloca no espaço com o que sonha no infinito (A Era Lusíada) 
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Este trecho do opúsculo pascoalino O génio português na sua expressão 

filosófica, poética e religiosa parece resumir, em prosa, a obra poética e alegórica 

Marânus, em que a paisagem do Marão se transfigura, dando lugar ao 

messianismo: 

Eu creio que um novo Messias há-de baixar, saudoso e quixotesco 

do céu da Ibéria (Pascoaes 1987: 174). 

Mas é claro que o conceito messiânico de ressurreição só é passível 

de ser forjado num contexto sociocultural de decadência. Daí o propósito 

redentor pascoalino, em Arte de Ser Português, de que “deve competir ao 

povo português” converter “a ideia da Renascença, (…) génio colectivo”, 

(Pascoaes 1991: 113) “em concreta realidade social ou nova civilização” 

(Idem: ibidem). 

 Na verdade, a aventura colectiva da Renascença dada por Camões e 

além dele, a visão desse mundo aberto oferecida ao (e pelo) homem 

português, de dimensão transnatural e trans-humana será recriada por 

Pascoaes, de acordo com a visão mística da pátria, da poesia e da 

espiritualidade portuguesas, em Marânus. 

A Os Lusíadas, os “Evangelhos do Mar” (na acepção de Pascoaes) 

seguem-se os Evangelhos da Montanha. Estes estarão em relação àqueles 

como continente englobante de um conteúdo: o espírito (Saudade como 

reino da lembrança) gera-se no corpo (Saudade como reino do desejo). 

Num percurso a dois momentos de “vida” da Saudade: o do Mar e 

o da Montanha, o homem luso dirige-se – através dos génios da raça – para 

um novo tempo: o da Era Lusíada anunciada por Pascoaes. Trata-se da 

sublimação do povo luso, elevado a uma “supra-humanidade espiritual”. 

À demanda messiânica de um império telúrico que se anuncia em 

Camões, sobrepõe-se com Pascoaes a descoberta auroral de um novo 

mundo, no reconhecimento da identidade saudosa portuguesa, ou antes, a 

demanda messiânica de um mundo transcendente do espírito. É na lógica 

deste contexto que António Cândido Franco afirma que “o maronesco 

substituiu o marítimo” (Franco 1992: 59) e que “o livro que se segue a Os 
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Lusíadas de Luís de Camões não é a Mensagem de Fernando Pessoa, mas sim 

o Marânus de Teixeira de Pascoaes” (Idem: 61). Nesta obra, a aventura de 

Marânus na “alta e santa montanha omnipotente” (Pascoaes 1990:36), só 

tomada na sua dimensão transpessoal revelará, nessa personagem, o 

português de sempre “o eterno peregrino / das solidões da terra e do 

infinito” (Idem: 86). 

A missão transoceânica dos Descobrimentos cantada n‟Os Lusíadas e 

representada pelo Gama não é alheia ao caminho iniciático do “luso 

peregrino da Aventura”, personagem central de Marânus. Consideramos ser 

a sua condição: na verdade, a descoberta do mar imenso abre campo à 

descoberta da montanha sagrada, em que a regeneração nacional e humana 

toma as proporções de uma Redenção (Teixeira 1993: 66-69; Cunha 1998: 

83-95; Gama 1998: 305-315).  

A visão do mundo de Pascoaes adere indubitavelmente a uma 

perspectiva religiosa. Questões como a manifestação do sagrado, a fé, a 

revelação, a existência ou inexistência de Deus ocupam a sua obra, porque 

estão no panorama das suas preocupações. É claro que todos estes 

conceitos filosóficos são integrados e culminam na sua Saudade redentora. 

Esta  a um tempo “génio”, “espírito” e “alma portuguesa” (Pascoaes 

D.O.1988: 39) 4  crê o poeta ter revelado em “verdadeira interpretação” 

(Idem: 70), na sua obra Marânus. 

Num ritmo retrospectivo de memória, de recuperação, no 

esplêndido isolamento sibilino do Marão (montanha, a um tempo, real e 

mítica), Marânus procura captar todas as cintilações do Ser português, na sua 

verdade originária. 

Em concentração meditativa e profunda, que se abre em diálogo 

com várias entidades, o “luso peregrino da Aventura” (Pascoaes 1990: 18), 

no fluxo vário da vida, caminha em busca da “sublime e final revelação” 

(Idem: 25), a sua Verdade.  

                                                           
4 PASCOAES, Teixeira de (1912): «Renascença (o Espírito da Nossa Raça)». In A Águia. 
2.ª Série. N.º 2. In Gomes (1988) D.O: 39. 
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Não é a verdade científica da verificabilidade ou verificação, mas 

aquela Verdade inverificável, que o corpo vela e desvela: a sua alma  via 

que, por último, vai dar à Transcendência e Liberdade. 

Numa linha semelhante de ascensional progressão, que é nítida 

opção do Eterno, Pascoaes conclui em Marânus: 

Pois tudo, tudo há-de passar, enfim 

o homem, o próprio mundo passará, 

mas a Saudade é irmã da eternidade  (Idem: 153). 

Finda o poema Marânus com uma abertura à Esperança redentora, 

porque, afinal, “tudo o que existe de animado / (...) pode alcançar a vida 

eterna” (Idem: 152). 

No místico português encarnado em Marânus, na aventura espiritual 

dessa personagem, conglomeram-se todos os tópicos do descobridor e 

daquele que, pela memória, persegue o Amor  essa realidade semi-divina e 

ausente, que obsidia a mente do poeta e o conduz ao encontro da morte 

como revelação. Marânus é ainda o peregrino caminhante, para além das 

sombras da caverna, ao encontro da Transcendência e da sua alma, 

personificada por Pascoaes em Eleonor: 

 Marânus é como uma lírica aventura da alma solitária extasiada 

diante da Natureza, transtornada pelo Desejo, espécie de Lusíadas sem 

outro herói que Marânus. Adamastor eternamente rodeado de Eleonor 

(Lourenço 1990: XII)5 

Eleanor é a amada inacessível que o cerca pela lembrança e pelo 

desejo. É pela lembrança e pelo desejo, que é Esperança (“desejar é querer, 

e querer é esperar” Pascoaes 1988 D.O: 47) que se justifica essa caminhada 

de Marânus, percurso interior de busca da identidade, percurso ao encontro 

da sua psique: a Saudade. Esta, onde está configurada a alma nacional, “é a 

                                                           
5 LOURENÇO, Eduardo. Prefácio a Marânus. 
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nova Flor, a Flor d‟Os Lusíadas, filha daquelas duas flores que perfumaram o 

mundo...” (Idem: 47)6; “Vénus e a Virgem Maria”(Idem: ibidem). 

Parece-nos importante reverter aqui para essa dialéctica que 

enforma a Saudade e que se exprime poeticamente, em Marânus, pela 

existência polar das já referidas figuras femininas: a Pastora e Eleonor.  

Eleanor  através da qual se revelará ao homem português, decaído 

da sua antiga grandeza, esse outro mundo ultra-sensual  é a anima ou face 

espiritual de Marânus. Como face vivente e não abstracção, Eleonor é a 

deusa (Pascoaes 1990: 21)7, ser idealizado, que esse homem cultua de acordo 

com todas as regras codificadas pela tradição petrarquista platonizante:  

E Eleonor, tão alta e inacessível, 

no seu divino encanto e formosura, 

emanava outra luz espiritual (Pascoaes 1990: 21). 

Eleonor, com ascendência remota na donna angelicata, é, como ela, o 

ser sem contornos físicos evidentes. Sabemos apenas que surge ante os 

olhos do poeta como “Alta figura /.../ Como Deusa de eterna formosura...” 

(Idem: 44); aquela “luz eterna e sempre clara” (Idem: 23), cuja voz, “etérea 

chama”, vai “as trevas dissolvendo” (Idem: ibidem). 

Esta mulher-anima, Eleonor, “belo corpo... / Que uma névoa 

inefável esbatia”, de “fronte lúcida” e “nimbada duma auréola indefinida” 

(Idem: 38) provoca também os mesmos efeitos no amante: o êxtase 

contemplativo. Marânus, “deslumbrado eternamente” (Ibidem), “sobressalta 

/ seu coração” (Ibidem), deixando-o “atónito, surpreso” (Idem: 6). 

Tal como na tradição stilnuovista assumida pelo Renascimento, 

Eleanor assume idênticos contornos e o poeta declara a incapacidade ou 

insuficiência do canto para dizer o seu sentir: 

                                                           
6 Na sua conferência O espírito lusitano ou o saudosismo, Pascoaes clarifica que a alma 
portuguesa se gerou a partir de dois ramos étnicos: o ária e o semita de que descende a 
Saudade pelo desejo (Vénus) e pela dor (Virgem), respectivamente. Cf. p. 47. 

7 A expressão reitera-se ao longo da obra Marânus. Cf. e.g.: “minha Deusa” (Idem: 9); 
“aquela Deusa” (Idem: 15 e 44); “essência divina” (Idem: 24), etc. 
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Amo-te mais por tudo o que não sei 

dizer, quando te vejo! Pelo verso 

imortal e divino, que eu sonhei 

e, inominado, paira no meu canto (Idem: 38) 

Marânus, “lívido de espanto” (Idem: 39), sofre daquele êxtase 

tradicional e reverente do sujeito amante em relação ao objecto amado, 

“ignota Aparição” (Idem: 7): 

Marânus ajoelhando, fervoroso, 

pendeu a fronte ardente sobre o peito 

e algum tempo ficou silencioso 

e não ousava olhá-la, face a face (Idem: ibidem) 

Quando o ser amado é, em sua beleza, apenas exaltado pela 

imaginação, daí resulta aquela mulher inventada8 que se projecta nessa imagem 

estética ou literária que é Eleonor, de Pascoaes. 

Como para os poetas clássicos, Eleanor é ascese espiritual, auto-

revelação ou, como adiante veremos, é um ego ideal que se torna ideal do ego. 

Daí o desejo da amada como desejo de essência de “beber na fonte 

original” e “ir além da vida e além da morte” (Idem: 40). 

Até aqui Eleonor é a figura de mulher idealizada, “claro perfil 

angélico, sorrindo...” (Idem: 10), de acordo com todas as regras codificadas 

pela tradição clássica renascentista. Mas é por essa tentativa do “corpo 

contingente” em comunicar com a “Imagem / De sonho...” (Idem: 27), com 

a amada inacessível ou com o Além, que Pascoaes bebe indubitavelmente na 

fonte petrarquista. 

Pascoaes, na peugada do mestre, recria a situação em Marânus. 

Eleonor, a um tempo, é: “Aparição! Sonho encarnado! Amor! / Alma tão 

                                                           
8 O poema considerado por FERREIRA, José Gomes como “cântico supremo à Mulher 
Inventada que o vento veste nas velas dos navios...” é a “Elegia do Amor” de Pascoaes. 
Vide: “Quando Teixeira de Pascoaes vinha a Lisboa”, In: Obras completas. Teixeira de Pascoaes 
(Introdução e aparato crítico por Jacinto do Prado Coelho). Vol. VI: p. 277.  
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evidente que era corpo” (Idem: 21) e “Imagem / de sonho que se perdia no 

Invisível”(Idem: 27). 

Mas o paragramatismo explicita-se. A “sombra amada/ e bela de 

Eleonor que se aproxima” (Idem: 33) é perseguida pelo desejo de Marânus: 

E logo o dominou de tal maneira 

que, num profundo enlevo a foi seguindo (Idem: ibidem) 

E Marânus, em deslumbramento perante essa força espiritual do 

Amor que “conforma” (Camões 1973:126) e “reforma a matéria” (Idem: 

372), 

Para ela caminhara à luz do sol; 

mas logo, diante dele, de repente, 

se faz estranha Sombra grandiosa. 

Parecia surgir da própria terra, 

toldando e fluindo o espaço cristalino (Pascoaes 1990: 39) 

A intertextualidade hetero-autoral deste passo de Marânus com o 

soneto camoniano “Quando de minhas mágoas...” é notória pela tentativa 

de união, pelo sonho, do finito com o Infinito. Mas, complica-se e renova-se 

ao conjugar-se com o episódio do “Adamastor” d‟Os Lusíadas (Ramalho 

1980: 35-44). Tal como Adamastor metamorfoseado em promontório quer 

impossibilitar a unidade de dois mundos (Oriente e Ocidente), assim o “luso 

peregrino da aventura” é impedido por uma Sombra que lhe quer 

“entoldar” (Pascoaes 1990:40) o conhecimento de Eleonor, ou a união do 

seu corpo com a sua alma: 

Sombra que me apareces e dominas 

em que fundos de treva e de agonia, 

em que lôbregas furnas deste mundo, 

foste criada? Fala! Não és mais 

que um sentimento obscuro destes montes? 

e, em vagas atitudes espectrais, 

ergues teu vulto emudecido? 
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Vens de anímica e viva intimidade 

das cousas? Vens de Deus? Acaso viste 

aquela pétrea face que nos volve 

a enevoada esfinge, sempre triste? (Pascoaes 1990: 39) 

Enquanto a aparição profética de Adamastor (que se interpõe no 

caminho dos nautas) fala e, se fala, revela, a “Sombra” que se interpõe a 

Marânus e Eleonor encobre, silencia: 

Tu sabes o princípio e o fim de tudo? 

Tu sabes quem eu sou? Responde, fala! [...] 

Eu quero ouvir teu grito de alma a arder! 

Esse grito de luz reveladora...” (Idem: ibidem) 

Os vaticínios de Adamastor, evocação dos desastres “trágico-

marítimos” dos Portugueses, no momento de criação do poema e profecias 

futurantes, quando se supõem enunciadas pelo “monstro horrendo” 

(Camões 5.49), são dupla revelação, dos tormentos nos mares reservados à 

“gente ousada” (Idem: 5. 41-49) e de si próprio, o “oculto e grande Cabo” 

(Idem: 5. 50-55). 

Quanto ao silêncio da “Sombra” pascoalina, que é o silêncio do 

próprio Deus, ele encobre duplamente a face espiritual de Marânus 

(Eleonor) e a sua face corpórea (a Pastora), a tal ponto que ele se interroga: 

Alma e corpo, que sois? E quem és tu, 

Ó voz que os interrogas? Quem sou eu? 

Sombra da terra, fala! Ó tu, que és feita 

Talvez de toda a luz que tem o céu! (Pascoaes 1990: 41) 

A “Sombra”, como “Adamastor”, é ainda indissociável da ideia 

prometeica do inferno de amor. Prometeu agrilhoado e consumido nas 

entranhas pela águia é comparável ao gigante mítico cercado pelas ondas de 

Tétis, amada presente quanto inacessível. De igual modo, a Sombra, na obra 

pascoalina, representa essa impossibilidade de acesso a Eleonor, alma 

distante e próxima, “tão evidente que era corpo” (Idem: 21). 
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É o mesmo transtorno do desejo, continuamente insatisfeito, esse 

que se exprime no Adamastor e em Marânus “pobre espírito ansioso” (Idem: 

40) a quem “a Sombra que dos montes se elevava / entoldava (...); que mais 

ermo, / crepuscular e vago se tornava” (Idem: ibidem). 

É ainda idêntico o êxtase amoroso que leva, em Marânus, ao 

aparecimento da “Sombra grandiosa” surgida “da própria terra” (Idem: 39) e 

n‟Os Lusíadas à conversão do Adamastor num acidente telúrico, um 

promontório. É como se o êxtase amoroso dissolvesse o amante, ora 

conformando-o, consubstanciando-o com a amada, ora convertendo-o em coisa, 

dissolvendo-o na matéria inerte ou no doloroso não-ser.  

Em Marânus o percurso descendente na escala zoológica, que já 

Camões anunciava nessas conversões do amante em acidentes da terra, 

exprime-se, ao modo modernista pela des-substancialização do ser, em 

busca da sua identidade: 

Ando à procura de mim próprio; eu ando 

ao longo de infinita solidão 

e de forças ocultas, que se cruzam, 

num sítio, que é meu triste coração! 

Eis que me perco em grande labirinto! 

E, perturbado e doido, apenas vejo 

onda fatal de comovido instinto, 

que me impele, violento, para um negro, 

misterioso abismo... (Idem: 40) 

Este abismo de Marânus ou desconhecimento do seu corpo e da sua 

alma, sabemo-lo superado no decurso do seu caminhar. Ocultada Eleonor,9 

ego espiritual e ideal narcísico, a identidade de Marânus é recuperada pela 

Saudade, “a Virgem do mundo lusitano (Idem: 59): 

 

                                                           
9 Cf. Cap. “Marânus e a Sombra do Marão”: “Mas, depressa, Eleonor (visão estranha!), / 
num secreto desejo feminino, / ocultou-se no espectro da Montanha” (Idem: 44) 
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Marânus contemplando a sua face da Saudade 

vira o seu próprio coração! (Idem: 58) 

Esta Saudade, “Deusa eterna e redentora” (Idem: ibidem), não é 

meramente alma, como Eleonor, mas a “Virgem cristã” (Idem: ibidem) da 

terra lusitana. 

Tal como a Virgem Maria é o templo humano do Espírito Santo de 

Deus, assim a Saudade é a Virgem ou o templo do espírito santo lusíada. 

Tem, portanto, além da face espiritual, uma faceta terrena que falta a 

Eleonor. Por isso, no capítulo “Marânus e a Saudade”  em que esta surge 

pela primeira vez aos olhos de Marânus como entidade personificada  é a 

Saudade10 uma clara imagem da Pastora. 

Serás tu, na verdade? Ou reflectida 

imagem que, em meus olhos, aparece[...] 

E a Donzela [...]: 

 

Tu julgas ver aquela que cingiste 

nos teus braços humanos? E, depois, 

abandonada, além... ficou mais triste 

do que uma sombra morta caminhando? 

 

Oh, a doce quimera! Tenho pena 

que esta minha aparência imaginária, 

esta vida translúcida e serena, 

não seja o corpo em flor do teu desejo! (Idem:54) 

Em Pascoaes, a memória do objecto é algo mais real do que o 

objecto memorizado, ou seja, a imagem saudosa da pastora é eterna e mais 

perfeita do que a pastora, em seu “corpo / terreno, material” (Idem: 55): 

                                                           
10 É claro que o sentimento saudoso está subjacente a toda a obra, mas a Saudade como 
persona surge, pela primeira vez, no capítulo VII: 51-59. 



 53 

Ah, quem sou eu? Apenas a saudade 

da Pastora que, um dia, te encontrou, 

à luz do sol,[...] 

Sou a eterna saudade que levaste 

dessa pastora, simples e adorada (Idem: 54). 

Contrariamente a Eleonor, reconhecida essência ou “aparição” 

(Idem: 6), a pastora é a realidade tangível ou  na concepção platónica à qual 

Pascoaes adere  é “aparência”: 

... Logo vi 

que eras pura ilusão dos meus sentidos (Idem: 18) 

A realidade sensível, no entendimento platónico pascoalino, é 

“mundo de sombras”, virtualidade, ilusão: 

Mas  dirá Pascoaes  também que me importa, se eu vivi 

essa ilusão? (Idem: ibidem) 

Eleonor, qual forma de exprimir, materializando-a, a alma do 

homem luso ainda e sempre é criatura angelical, idealizada, de essência 

divina, objecto de culto, motivo de auto-revelação e ascensão espiritual do 

amante ao “ser perfeito e livre, isento e virgem” (Idem: 28). 

A segunda  o amor tangível, sensual  está recriada, no universo 

hierarquizado de Pascoaes, na Pastora, como componente “carnal e 

transitória” (Idem: 23) do Homem luso. É que nele, 

Há tão grandes distâncias como aquelas 

Que inundam de penumbra e de silêncio 

O espaço que medeia entre as estrelas (Idem: ibidem) 

Na persona íntima de Marânus, dois reinos se separam e 

conglomeram, sendo Eleonor o cume espiritual dessa natureza sensível e 

básica que é a Pastora. Aquela é “a essência divina” e esta apenas “a beleza 

(...), que a vária sorte / em efémero barro quis moldar” (Idem: 24).  
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Assim se relacionam em cadeia a Pastora e Eleonor, que afirma: 

E eu que sou para ti? O mesmo que és 

para as flores do campo; o novo ser 

dum novo Reino; a lama, a esplendidez, 

em que a vida, por fim se converteu. 

 

Tu pastora és o amor amante; eu Eleonor sou o amor 

amado. Eu sou a vida e tu somente, 

és aquilo que vive. Eu sou a dor 

e a dor não sofre, não, mas é sofrida (Idem: 25) 

A Pastora  contrariamente a Eleonor, “que nasce do Desejo 

insatisfeito” (Idem: 16)  é “Verdadeiro milagre da Beleza” (Idem: ibidem), é 

“deste mundo, e filha do desejo / consumado!” (Idem 17). Tem um retrato 

físico evidente. É: 

Bela, formosa e linda em sua graça, 

tangível e corpórea, o sangue vivo 

inundava de rósea claridade 

O seu busto perfeito. Um primeiro 

ar inocente e agreste lhe aquecia 

a brancura da testa. E, nos seus olhos 

dum negro sério e místico, sorria 

a infância, a idade de oiro (Idem: 14). 

Esta “Pastora” pascoalina é uma feliz conjugação de um fundo 

autóctone da inspiração, engastado de tópicos renascentistas e camonianos, 

ao serviço de um elevado conteúdo filosófico-ideológico: a saudade. 

Em Pascoaes, o “corpo vivo e sensível” (Idem: 15) da pastora é 

idealizado, fonte de desejo que deixa o sujeito “deslumbrado” (Idem: 45), 

embora sendo criatura carnal: 

Ó minha flor dramática e animal! 

Eva, filha do amor, em ti saúdo 
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o divino pecado original 

e a dor que multiplica as criaturas (Idem: 15). 

Esta mulher invocada em apóstrofe, fruto da emoção carnal 

humana, é entrevista à “distância” como “uma donzela” (Idem 14) 

tradicional que, em “sua virgem, / diáfana atitude harmoniosa / subia, para 

o céu, da terra escura” (Idem: ibidem). 

Cumulada de todas as bênçãos da natureza, a pastora  neste caso 

algo próxima de Vénus  é identificada ao sensual natural. A comunhão da 

mulher com a natureza da qual participa e onde o seu vulto se espraia em 

extensão ou em altitude é sobrevivência daquela linha pictural de Boticelli: 

A imaculada seiva da paisagem 

corre nas tuas veias, revigora 

a tua moça e delicada imagem 

pela eterna Beleza trabalhada. 

E, depois, tua fronte emoldurando, 

tornou-se negro, esparso, é teu cabelo; 

e seus fios remotos vão prender-se 

à estrela da alva, à lira, ao sete-estrelo! (Idem: 15) 

Em Pascoaes, a pastora é, enquanto mulher sensível, fonte do 

desejo que “exalta” e “embriaga” Marânus. É ela o ser, confessa-o o sujeito: 

[...] que me aviva 

esta fome carnal do meu espírito, 

que ele tem fome, sim, de carne viva! (Idem: 17) 

 Contudo, em Marânus de Pascoaes, o ideal feminino e amoroso só é 

alcançado messianicamente, pelo encontro do homem luso com Eleonor, 

inacessível quanto próxima, pois é a própria alma revelada e reencontrada: 

Mas tu pelo meu nome de Eleonor 

não me conhecerás. É necessário 

que interpretes a voz do teu amor 
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Pois falará por mim teu coração! (Idem: 10) 

Em termos psicológicos, Eleonor é primeiramente o Ego ideal, 

registo do imaginário exterior a Marânus, que começa a emergir como uma 

formação ou componente irredutível no Ideal do Ego. Este Super-eu 

(Laplanche; Pontalis 1979: 172), correlativo da afirmação de si mesmo ou 

estado de plenitude perfeita da consciência, é o culminar de todo o percurso 

de Marânus, através do inconsciente e do pré-consciente. 

Em termos de hermenêutica nacionalista e saudosista, a caminhada 

do homem luso processa-se entre a Pastora e Eleonor, o “instinto” e a 

“consciência” (Pascoaes 1988 D.O.: 40)11, estado “em que, por assim dizer, a 

alma portuguesa abre, pela primeira vez, os olhos sobre si própria” (Idem: 

ibidem). 

Este texto de A Águia, verdadeira chave de interpretação da 

ideologia nacionalista subjacente a Marânus, documenta igualmente o 

decorrer da evolução da Saudade / Como “força espiritual”, com um 

percurso que é o do homem luso (Idem: 39). 

Eleonor e a Pastora ou a desestruturação inicial de Marânus 

reunificam-se no luso peregrino como integrantes duma identidade 

espiritual, a “alma do nosso povo”. Essa alma  engendrada num passado 

ideal, que se projecta e reconquista outro, messianicamente no porvir  “é, 

entre as almas dos outros povos, a que descende mais directamente da Terra 

[a Pastora] e do Céu Eleonor; é a (...) mais autêntica do Universo e, por 

isso, tem diante de si um glorioso futuro” (Pascoaes 1988 P.S.: 89)12 

O sonho messiânico da raça, revelada pelo sentido profundo da 

Saudade; eis o culminar do percurso de Marânus como percurso de amor. 

                                                           
11 Lembramos que o período do instinto “produziu Camões”, entre outros, e que “o actual 
é período consciente” cf. PASCOAES, Teixeira de (1912). «Renascença (O Espírito da Nossa 
Raça)». In A Águia. 2.ª Série. N.º 2. In: A saudade e o saudosismo: dispersos e opúsculos. Cit.: p. 40. 

12 PASCOAES, Teixeira de (1911). A Águia. 1.ª Série. N.º 3 (artigo de recensão à obra O 
pão e as rosas, de Afonso Lopes Vieira). In: GUIMARÃES, F. Poética do saudosismo. Cit.: p. 89 
(Itálicos nossos). 
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O “luso peregrino” inserido no corpo Pastora é parcialmente 

dependente dele. O reconhecimento da sua natureza orgânica significa 

concordância consigo próprio. O alheamento do sensível é sinónimo de 

incompletude, de vivência mutilada. Que não se deve menosprezar a 

natureza e o amor é o que se extrai do poema Marânus de Pascoaes13.  

E se, por ser espírito, o homem deve sentir o natural sensualmente, 

de modo inversamente proporcional, a sua força  por ser matéria  

repousa precisamente no facto de se poder libertar do corpo e alcançar o 

espírito. Por isso, Apolo anseia harmonizar-se com Cristo, esse “Deus do 

Espírito”, cuja função é elevar “as almas para além da Natureza” (Pascoaes 

1990: 74): 

O meu sonho perfeito é comungar 

teu ser espiritual...(Idem: 75) 

Na lógica deste contexto, no nome falante de Marânus combinam-

se as “duas faces do Mistério”: a do Mar e a do Marão: 

Seu coração, marítimo e serrano, 

era o mar e a montanha. Dentro dele 

tomavam por milagre aspecto humano 

águas revoltas, nuvens e saudades... (Idem: 80). 

Como harmonização ou síntese unificadora – do Mar e do Marão, 

de Apolo e Cristo, de Vénus e a Virgem, da face material de Marânus (a 

Pastora) com a sua face espiritual (Eleonor) – está a Saudade. No seu corpo 

místico e no génio português que se caracteriza pela sua essência saudosista e 

“que quer atingir o além das expressões materiais e restritas da Vida” 

(Pascoaes 1988 D. O.: 159), resolvem-se todas as antimonias. Em face da 

morte, a Saudade oferece a Marânus a descoberta simultânea da sua situação 

no Cosmos, da incomensurabilidade divina e da sua Identidade.  

                                                           
13 A ideia reitera-se em passos de outros poemas. Cf. PASCOAES, Teixeira de. Versos 
pobres. In: Obras completas. Cit. VI: p. 40. Aqui, o poeta chega a afirmar: “O meu desejo é a 
essência do meu ser”. 
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Na total tomada de consciência de si próprio, enquanto homem e 

português, Marânus em “seu mundo interior com serra e mar” (Pascoaes 

1990: 69) vem, por sua vez, oferecer uma Pátria ao Infinito Saudosista 

Por isso, no final da obra, a Saudade dirige-se a Marânus, – que, 

sendo o luso peregrino é o homem Português – dizendo: 

Na verdade, me pertences! 

Agora, serás meu, por todo o sempre! (Pascoaes 1990: 153). 
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O culto de acontecimentos e personalidades implica 

necessariamente a desvalorização e esquecimento de episódios e feitos 

individuais e/ou colectivos que, não obstante o desconhecimento que deles 

tem a generalidade dos cidadãos, não deixa, por isso, de ter um relevante, e 

até surpreendente, interesse para a compreensão da história e da cultura do 

país e das regiões que o constituem. Nesta perspectiva, é nosso objectivo 

não deixar no esquecimento individualidades que com os seus feitos 

contribuíram para a evolução da cultura portuguesa.  

Situada em pleno Alto Douro Vinhateiro, a aldeia Castêdo do 

Douro viu nascer, a 30 de Abril de 1931, um dos maiores poetas da região 

de Trás-os-Montes e Alto Douro. Atrevemo-nos mesmo a dizer que 

António Joaquim Magalhães Cabral, falecido a 23 de Outubro de 2007 em 

Vila Real, foi um dos maiores poetas portugueses do século XX.  

Não inflamando polémica envolta da excelência de Miguel Torga, 

António Cabral foi um dos mais distintos emissários da cultura nordestina e 

um dos grandes poetas do Douro vinhateiro. “ (…) se Miguel Torga, 

marcado desde muito cedo por um conflito religioso e existencial, nunca 

conseguiu libertar-se de uma visão lírica e telúrica da região natal, António 

Cabral escreve já uma poesia realista (na linha da mais representativa 

modernidade da jovem poesia portuguesa), onde se significa a realidade 

geográfica e humana da região duriense.” (Rocha 1968 in Jornal de Notícias). 

A sua poesia atingiu uma qualidade incomum e à qual, até agora, não se fez 

a devida justiça.  
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Nesta apresentação focaremos, ainda de que forma breve, o seu 

percurso de vida e a adaptação que o escritor faz da região Transmontano-

Duriense na sua obra poética intitulada Antologia dos Poemas Durienses. 

António Cabral termina o ensino primário na sua aldeia em 1942 e 

com o apoio dos pais, família muito religiosa, faz matrícula no seminário de 

Vila Real. Dá por término to os seus estudos de teologia em 1954, mas 

ainda no décimo ano publica o seu primeiro livro de versos intitulado, 

Sonhos de Anjo. A sua inclinação para as letras provém da grande influência 

do plano de estudos, Literatura Clássica e Literatura Portuguesa, exercida no 

seminário. Frequenta o ensino universitário e em 1954 termina o curso de 

Teologia na Universidade do Porto o que lhe permitiu ser docente nas 

escolas de S. Pedro, Camilo Castelo Branco e no Magistério primário de 

Vila Real. Aliada a esta prática de docência está a sua imagem como 

explicador, pois era muito procurado pelos alunos para sedimentar os seus 

estudos regulares. 

Profissionalmente, desempenhou várias actividades, todas elas 

aliadas ao desenvolvimento cultural da Região Transmontana. A par destas 

actividades, António Cabral, foi pároco em Cotorinho, freguesia da Campeã 

em Vila Real. 

O Cotorinho  

(…) Anda gente pelas ruas, 

Descalça, calos nas mãos. 

Os quelhos são estrumeiras 

As ruas ´strumeiras são. 

Vejo-vos lavar no rego, 

Muitas vezes sem sabão, 

Onde bebe, e talvez mais, 

Onde bebe o porco e o cão 

Cotorinho, Cotorinho, 

Terra linda, pois então!, 

Põe-te ao nível do progresso, 

Do progresso da Nação.  
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As pessoas carenciadas eram a sua principal preocupação e assume-

se como Homem de esquerda, preocupando-se com o trabalho dos 

pequenos lavradores durienses. 

O seu respeito pela região foi de tal ordem que foi dinamizador de 

um movimento cultural que agita a cidade nos anos 60, o chamado 

Movimento Setentrião. “ Tratava-se de um grupo constituído na sua grande 

maioria por jovens, unidos pelo mesmo anseio de mudança política, alguns 

dos quais se viriam a revelar interventivos na sociedade portuguesa” (Pires 

Cabral 2009:7). Proveniente deste movimento funda a revista Setentrião 

(1962) que tinha como principal objectivo alicerçar todo o tipo de 

actividade cultural da região transmontana.  

Em 1963 sai a sua obra, Poemas Durienses, que o caracterizará como 

um escritor defensor dos problemas sociais do homem duriense. O ano de 

1964 ficou marcado pelo 2º lugar da sua peça O Herói num concurso de 

textos de teatro III Festival Brasileiro de literatura. O ano de 1972 foi um 

ano de grandes mudanças na sua vida. Após a permissão da Santa Sé, casa 

com Maria Alzira Gonçalves Vilela da qual tem duas filhas, Eva Maria e 

Lídea. Entre 1974 e 1976, António Cabral é cada vez mais visível na 

sociedade transmontana, devido aos seus discursos políticos interventivos e 

ao seu novo cargo de Delegado Regional e coordenador Regional da Zona 

Norte do FAOJ que o leva a organizar, em 1977, os I Jogos Populares 

Transmontanos em Vila Real. A primeira revista Tellus é publicada em 

Setembro de 1978 e, no ano seguinte, funda o Centro Cultural Regional de 

Vila Real que através do qual faz surgir o mensário Nordeste Cultural (1980). 

A sua intervenção e o seu conhecimento sobre os jogos populares são 

extraordinários e em 1982, António Cabral na qualidade de “expert”, 

participa no II estágio Alternativo Europeu sobre Desportos Tradicionais e 

Jogos Populares, bem como em 1984 accionou os I Jogos Populares Inter-

Universitários.  

A sua missão tem por base princípios solidários.  
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“António Cabral, desde o seu primeiro livro, mostrou exactamente 

aquilo que sempre o norteou: o social. E esta preocupação «do 

social» fez dele “um homem solidário”, sempre com uma palavra 

amiga, mostrando a capacidade de estimular pessoas, quando 

vislumbrava talento” (Pires Cabral citado por Ribeiro Aires 2007: 

http:/www.noticiasvilareal.com/índex.php?action) 

Recebe duas medalhas de Prata de Mérito Municipal, uma atribuída 

a 3 de Junho de 1985 pela Câmara Municipal de Alijó e outra pela Câmara 

Municipal de Vila Real a 13 de Junho de 1990. Refira-se ainda que entre 

1988 e 1991 trabalha como bolseiro pelo Ministério da educação para a 

Investigação de Jogos populares e Teoria do Jogo e publica o primeiro 

romance, Memória Delta. 

A 23 de Outubro de 2007, António Cabral morre em Vila Real 

sendo sepultado na terra que o viu nascer, Castêdo do Douro. 

Após a sua morte, o poeta António Cabral, foi, já, recordado 

algumas vezes e as palavras proferidas transmitem sempre apreço pelo 

homem singular que falava e defendia os da terra. Esta apetência pelo 

serviço de comunidade fez dele enquanto cidadão alguém sempre 

interventivo, capaz de batalhar pelas suas ideias e de fazer a sua cidadania.  

O escritor procura reflectir nas suas obras, quer poéticas, quer 

ensaísticas, quer ficcionais a problemática da ruralidade. “Dificilmente 

poderemos encontrar um escritor com tanta e tão assumida vivência rural 

duriense como António Cabral” (Pires Cabral 2009:17). A descrição 

pormenorizada é constante na sua obra e os locais da sua eleição vão 

“negritando” as folhas de papel e contribuindo para o deleite de quem as lê. 

As paisagens, os locais, os instrumentos da lavoura, a arte de podar, as 

vinhas, as festas populares, o rio Douro e as suas margens, as gentes da 

terra, as quintas, caracterizam a sua vasta obra literária.  

A título de exemplo, na obra A Noiva De Caná, o escritor faz alusão 

ao fresco ambiente de uma típica quinta duriense, com as suas vinhas, o seu 

lagar, a feitura do vinho, o ritual de o beber. O romance retrata a história de 
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uma mulher sedutora e de espírito forte que representa toda actividade 

realizada nas vinhas da quinta. “A poda, o sulfato, a vindima, o esmagar do 

mosto, até ao corpo concentrado de sol e de fraga, doce, celestial e ao 

mesmo tempo terreno como a vida e a morte” (Machado 1998). 

Na obra poética, “Antologia dos Poemas Durienses”, afirma-se 

como fiel depositário da Cultura Duriense e assim contribui para a 

grandiosidade do Património Imaterial da região do Douro. “ (…) Sem 

perda de ternura, ironia, desenvoltura, modernidade sem afectação e outros 

valores que fazem merecer a esta escrita maior reconhecimento do que o já 

alcançado” (Bélard, in Expresso 1994). 

Num folheto publicado pelo Movimento Setentrião, a que foi dado 

o título de Documentos, notas e notícias. Folhas nº 1 – Janeiro de 1964, 

vemo-lo teorizar sobre neo-regionalismo, «o nome dum movimento 

artístico que tem de impor-se no nosso país.» Este neo-regionalismo não era 

uma negação, antes uma espécie de prolongamento, do neo-realismo, 

movimento que, não obstante as suas realizações, tende a ver as «estruturas 

humano-telúricas do nosso meio rural […] a uma luz citadina». Era urgente, 

diz António Cabral, «olhar as coisas de dentro não de fora». De qualquer 

modo o nome não vingou. (Pires Cabral 2009: 45). 

A cultura é a reinvenção, a recriação e a reescrita de “ todos aqueles 

objectos ou operações que a natureza não produz e que lhe são 

acrescentados pelo espírito de um determinado povo” (Saraiva 1993:11). 

São estes processos que fazem surgir características identitárias que, 

alicerçadas num passado comum, proporcionam a existência de um ideal 

colectivo e que, estando sujeito aos sucessivos fenómenos de 

transculturalidade, procura a firmeza de uma identidade própria no futuro.   

Em Portugal existem regiões cujas características se apresentam bem 

delimitadas, porque são segundo Jorge Dias, “ (…) fruto, não só de 

condições ambientais diferentes, como de ascendência cultural e 

possivelmente étnica diversas” (Dias 1995: 11). 
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A região do Alto Douro corresponde a esta definição porque é por, 

excelência, uma região com características únicas bem definidas que 

proporciona às suas gentes uma identidade própria, logo uma cultura 

particular.  

Com a pós-modernidade e o surgimento das novas tecnologias da 

informação, torna-se difícil a compreensão dos limites do que chamamos 

“identidade cultural” de determinada sociedade. 

Na região do Douro o povo conservou ao longo dos tempos uma 

alma colectiva, pois ela manifesta-se nas criações populares. A cultura 

duriense mais do que qualquer outra está associada à forma como o homem 

vive o seu quotidiano: “Faz todo o sentido falar-se numa cultura duriense, 

caracterizadora do modus vivendi do Homem do Douro, normalmente 

determinado pela necessidade de responder aos seus problemas de 

subsistência e de organização de recursos” (Grácio&Cristovão, 

http://home.utad.pt/~des/cer/CER/CONTEUDO/05.HTM) e é essa 

vivência do dia-a-dia que se faz tema da poesia de António Cabral. 

São muitos aqueles que imortalizaram a região duriense nas suas 

obras ou porque nasceram nesse lugar “maravilhoso” ou porque ficaram 

apaixonados pelo seu encanto. As inspirações surgem por diversos factores, 

como os elencou Assunção Monteiro, ou seja, pela 

rica diversidade dos seus contrastes: vales, gargantas profundas, 

precipícios incontáveis e dantescos, abismos, penedos, socalcos, 

montanhas, escarpas, planaltos, barragens, povoações, etc., aliados à 

ímpar riqueza cromática, permitem encarar o Douro como fonte 

inesgotável de inspiração, uma gigantesca tela onde todas as correntes 

artísticas se podem enquadrar de acordo com os impulsos e 

imaginação de cada criador (…) (Castelo, citado por Assunção 

Monteiro 2002: 10). 

Autor de uma obra muito diversificada, é como poeta que António 

Cabral tem o seu lugar na literatura portuguesa. Por isso António Pires 

Cabral, escritor transmontano, entende que António Cabral é o grande 

http://home.utad.pt/~des/cer/CER/CONTEUDO/05.HTM
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poeta do Douro laboral perpetuando usos e costumes, tradições e hábitos 

que se vão perdendo. Segundo as suas palavras, António Cabral “É o poeta 

que mais canta a região em quantidade e que presta mais atenção ao Douro 

laboral. Não propriamente a paisagem muito bonita, mas os dramas 

humanos que se passam no Douro, como o cultivo ou a exploração do 

trabalhador” (Pires Cabral citado por Correia 2009: 

http://www.mdb.pt/noticia/1673).  

No poema “Homo, mensura”, incluído em Poemas Durienses, de 

1963, escreve: “Eu não irei convosco, puros habitantes do sonho. / O meu 

lugar é aqui, entre os homens:/ falo a sua linguagem, sinto as suas dores 

(…)” (Cabral 1963: 28). O poeta mantém com os outros homens um pacto 

de união, pois através da sua arte e da sua voz mostra uma consciência 

solidária cantando com e para o seu povo, as dores, as lágrimas e angústias 

do Douro humano.  

Segundo o poeta a região do Douro é “o paraíso do vinho e do 

suor” fortemente marcada pelo rio Douro, que lhe corre nas veias com todo 

o seu caudal de sofrimento, mas também de esperança. Este sentimento 

revela-se no trabalho árduo dos “homens de camisas empastadas” (Cabral 

1999: 13) que de sol a sol redram “videira a videira, / pegados à enxada,/ 

comendo poeira”(Cabral 1999: 47). Os montes por lavrar provocam 

desespero, mas é este chão que lhes pode dar alimento para a sua 

subsistência, daí um amor pela terra e uma esperança que o fazem sonhar 

por um futuro melhor. No poema o “Lavrador Percorrendo a vinha”, o 

poeta descreve o sentimento de satisfação ao andar no terreno cuidado por 

si: “ (…) Uma vide que toca é um músculo vibrando;/um cacho que 

descobre é um pensamento novo” (Cabral 1999: 38). 

Já na “Carta ao Jorge”, o sujeito poético convida a personagem, 

Jorge, estrangeiro e poeta, a olhar as encostas trabalhadas pelo braço do 

homem "desde a podoa ao tractor” (Cabral 1999: 45). Sugere que ambos 

desçam até ao rio e que voltem a subir a encosta desenhada por “ (…) geios 

de vinha, / escadas, uma raiva de escadas” (idem: 45) (…), porque só (…) 
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“suando, compreenderá(s) o suor/ e as ideias, ora cravos, ora cardos das 

(…) “ faces que enrugam,/ paralelas ao sonho” (idem: 45). O poeta canta o 

desgaste físico daquele que trabalha na terra. As mãos ossudas e calosas, os 

lábios gretados da secura do sol, o rosto rochoso como as vinhas fazem o 

poeta criar um hino ao lavrador duriense, no poema “Aqui, o Homem”. 

AQUI, O HOMEM 

(…) 

Nem Baco nem meio Baco! 

             Aqui é o homem 

Que nada há que não suporte, 

Mas suporta e persiste. 

Aqui é o homem até à morte. (Cabral 1999: 21) 

O trabalho nas vinhas preenche a vida dessa gente, sendo a época 

das vindimas, que decorrem entre os meses de Setembro e Outubro, o 

ponto alto da azáfama nas encostas. No poema “Uma vindima”, o poeta 

descreve o “paraíso dourado das vindimas”, da alma que faz trabalhar as 

rogas numa só direcção e com um mesmo objectivo, a produção de vinho: 

VINDIMA 

É muito simples uma vindima: 

As mulheres 

Falam alto, cortam as uvas, 

Fazem de comer e sonham, sonham muito. 

Os homens 

andam com os cestos às costas, assobiam, 

baralham as ideias, assobiam, 

pisam as uvas, envasilham 

e dizem: pró ano será melhor. 

 

(No ano seguinte é a mesma coisa) (Cabral 1999:40) 
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Esta paisagem natural lavrada/trabalhada/manipulada pela mão do 

homem resulta em cenários esplêndidos que extasia quem os visita. É o 

“Paraíso da aguarela forte das vinhas/ que entram em ondas verdes pelos 

olhos.” (Cabral 1999: 13). 

Durante longos períodos o rio Douro foi a principal via de 

comunicação do Alto Douro. O rio (…) “Douro passa como um rei 

soberbo” sob “fragas cheias de musgo” (Cabral 1999: 19) e sob “os montes 

de pedra dura”, “nasce na serra de Urbion/ em Espanha, ao pé de uma 

erva, /e vai desaguando/ na erva seca de muitos olhos/ que calculam a sua 

própria distância em vinho. (Cabral 1999: 143). 

Este Douro é também anunciado como o “Paraíso dos nove meses 

de Inverno/ e três de inferno” (Cabral 1999:13). O poeta deixa bem patente 

os contrastes do clima rigoroso da região no poema “Aqui, Douro”: 

(…)  

Outubro a Junho, é o nevoeiro, sanguessuga 

que morde até aos ossos e às palavras; 

Julho a Setembro, é o sol em lâmina 

que fere os olhos até ao pensamento. (Cabral 1999: 13).  

O Douro é também “paraíso das romarias”. Nos poemas de 

António Cabral há referências a festas espalhadas pelas várias terras que 

compõem esta região. São referidas as romarias da Senhora da Piedade, do 

Viso, de S. Leonardo da Galafura, da Assunção, com principal destaque 

para a Nossa Senhora dos Remédios, por ser considerada a festa com maior 

relevo. O sagrado e o profano evidenciam uma dimensão sagrada da vida, 

da existência de uma panóplia de sentimentos do povo duriense. As gentes 

chegavam à terra de Lamego para subir de joelhos o escadario de pedra e no 

Santuário pagar promessa, acompanhar a procissão e ver no final da noite o 

arraial iluminando os céus escuros traduzindo a euforia de uma boa festa. O 

poema “A Senhora dos Remédios” é ilustrativo desse alvoroço, provocando 

nos jovens grande ansiedade, pois era nestas festas populares que rapazes e 

raparigas aproveitavam para dançar e começavam a namorar: 
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A SENHORA DOS REMÉDIOS 

Em Setembro é a Senhora dos Remédios. 

(…) 

Aquilo é que é uma festa, mãe. Disse o João 

 que nem o Viso nem o S. Leonardo juntos 

chegam aos calcanhares da Senhora dos Remédios. 

Muita gente, muita gente, foguetes,  

Arcos, música e ruas largas, muito largas. 

(…) 

Mãe, deixe-me ir à Senhora dos Remédios. 

Já tenho dezassete anos, já não uso tranças 

E sei-me portar como uma senhora. 

Mãe, deixe-me ir à Senhora dos Remédios. 

O João, este ano, também vai… (Cabral 1999: 30-31). 

A religiosidade, a crença, a superstição são elementos antinómicos, 

mas raiam as vivências durienses. Estes elementos são fruto de uma fé, 

muitas vezes associada às suas actividades agrícolas, as que levam ao fabrico 

e transporte do vinho do Porto. Nas casas das famílias durienses havia 

pequenos altares, locais de eleição na casa, ainda hoje existentes, pois aí 

pediam ao Divino que as colheitas corressem pelo melhor e que os seus 

navegadores chegassem a bom porto com as suas cargas. Os lugares de 

devoção embelezam a paisagem natural e fazem, também, do Douro “o 

paraíso das sete ermidas”, lugares de exaltação.  

A confirmação está no poema “Sete notas para uma sinfonia” onde 

o poeta informa que “Os homens põem capelas no cimo dos montes/ para 

que os ouçam à distância. / Eis uma forma elegante/ de dialogar com os 

mortos (Cabral 1999: 122). Perante a visualização de pontos brancos, que 

muitas vezes não são mais do que capelas abandonadas, “os homens 

passam/ e tiram o chapéu encardido de suor // e poeiras; as mulheres 

benzem-se, baixando/ olhos lugentes sobre a cruz acabada/ de traçar” 

(Cabral 1999: 156), aí o vento corre a grande velocidade e o sol faz reluzir as 



 71 

cores de uma bela paisagem, criando nas mentes de quem por ali passa um 

imaginário alusivo às diversas lendas e contos que foram passando de 

geração em geração contando o “aparecimento de determinada imagem ou 

o relato acerca de manifestações do divino” (Pereira e Barros 2001: [s/p]).  

António Cabral refere ainda o “paraíso dos caminhos tortuosos” tão 

característicos desta região e deixa transparecer nos seus poemas os 

sentimentos que os mais diversos passeios lhe proporcionavam, relatando 

momentos vividos e experienciados pelo seu olhar. Os seus cinco sentidos 

eram verdadeiros aliados para a produção poética e os elementos da 

natureza eram a fonte de inspiração. A descrição do voo inóspito de 

codornizes, a pressa com que a raposa passa pela vinha, o voo amplo do 

grifo predador, o voo vígil do milhafre, o pombo bravo, o gato, a rola, o 

pato bravo, a perdiz quando é encontrada pelo cão no acto da caça, bem 

como a intensa vegetação são merecedores de versos sentidos que o ajudam 

a enaltecer os cheiros, as luzes, os usos e costumes que os inícios e fins de 

dia lhe proporcionavam. O poema “Momento” é exemplificativo da 

descrição pormenorizada de uma paisagem natural:  

MOMENTO 

Nesta manhã de Abril a terra fala 

e cada coisa diz uma palavra: 

o sol, as árvores 

e aquele melro, 

carvão aceso numa urze em flor. 

Trazemos os pés húmidos da relva, 

mas, sob o pólen fulvo dos pinheiros, 

que a aragem leva, 

uma forte volúpia 

nos dilata as narinas e transborda 

nos olhos ledos como poços cheios. 

Tudo é florido, estevas e carquejas… 

Não há ave sem canto, 
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não há ramo sem flor. 

Amarelo, lilás, vermelho, branco, 

cem cores, ao passarmos, nos saúdam; 

e este cheiro fresquíssimo 

diz-nos que por aqui há rosmaninho. 

O sol é um cântico. (Cabral 1999: 18). 

A sua obra deixa ainda transparecer referências às quintas durienses 

como a Romaneira, Roriz, Síbio, Smith, dos Frades, do Merouço e Roncão. 

As quintas foram “no Douro a unidade de exploração agrária por 

excelência, vocacionada para a vinicultura. Nelas se integram a casa de 

habitação, uma diversidade de estruturas de apoio à actividade produtiva e 

às terras, cultivadas ou de monte” (Mansilha 2002: 159). Nos hectares 

circundantes às quintas, os proprietários ou caseiros cuidavam de todas as 

outras culturas que eram adaptadas tendo em conta os declives, a escassez 

da água e os solos de xisto. Esta região era para António Cabral, “o paraíso 

das hortinhas e dos pomares”. Os poemas “Amendoeira”, “Oliveira” e 

“Castanheiro” imortalizam a diversidade de culturas, permanentes 

implementadas nas adversas encostas do Alto Douro. Estas culturas a par 

com a vinha, matizavam amplas manchas de matos mediterrânicos que eram 

desbravados pela mão do homem: 

Quebrar a pedra, construir muros, degraus e caminhos, plantar as 

vinhas a as árvores, apanhar as uvas e trazê-las pelas encostas abaixo, 

lavrar o solo, fazer o vinho e o azeite, carregar os barcos, rio abaixo, 

… Esta é a história desta paisagem e daqueles que a criaram 

(Mansilha 2002: 152). 

As terras e lugares são também temas da sua poesia. O poema 

“Azulejos” revela particularidades singulares de cariz popular das mais 

diversas terras e lugares que constituem a região.  

A Mulher, tratada de forma ímpar na sua poesia, associada à 

educação dos filhos e do cuidado do lar, é, em muitas passagens, um ícone 
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de força física quando anda nas lides agrícolas. Alguns dos seus poemas são 

escritos de forma similar aos da poesia trovadoresca, e o ambiente familiar, 

onde a mãe surge como a matriarca a dar conselhos às suas filhas, bem 

como ambiente amoroso são uma constante nas suas descrições. O poeta 

enaltece com pormenor e subtileza a sensualidade dos corpos das moças 

formosas que cantavam nas ceifas, e o modo como se escondiam no meio 

dos tojos à beira rio, aquando da passagem dos barcos rabelos dirigidos 

pelos seus marinheiros. Mas não é com menos pormenor que trata a força 

daquelas que são mais desajeitadas e que carregam “molhos de giestas” 

descalças, levando o filho “ranhosito” pela mão. 

Os seus poemas, fazem notar, ainda, factos e figuras históricas que 

envolveram a região em determinadas épocas e momentos, como é exemplo 

o poema “O Barão de Forrester” que descreve a descida do rio do Barão, 

juntamente com Antónia Adelaide Ferreira (a Ferreirinha), e na qual foi 

vítima dum naufrágio no Cachão da Valeira.  

Nada parece fugir ao olhar deste cantador de um dos mais belos 

paraísos do mundo, a região do Douro. As palavras da sua poesia têm sem 

dúvida um grande objectivo central, a busca e a defesa de uma identidade 

cultural duriense. Os traços particulares e distintivos, que a diferenciam das 

demais, contribuem para a exaltação de um património e memória cultural. 

António Cabral enaltece, sobretudo, a dimensão humana das gentes que o 

viram nascer procurando, através das suas vivências, partilhar e perpetuar 

esse património e essa memória às gerações vindouras.  

Não será por isso exagerar dizer que António Cabral é por direito 

próprio uma voz do Património Imaterial duriense, um poeta da paisagem 

humana natural e paisagem cultural da região do Douro. 

No entanto, e apesar destas considerações finais, António Cabral diz 

“Não tenho uma personalidade poética, /Não quero ter uma personalidade 

poética, /Isso de uma personalidade poética é um artifício, /uma 

abstracção, /um limite, /um bluff” (Cabral: entrevista cedida à escola de 

Sabrosa). 
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Fruto deste comprometimento com os homens, viu alguns poemas 

seus serem cantados por Adriano Correia de Oliveira, Manuel Freire e 

Francisco Fanhais. A sua obra poética é muito extensa: Sonhos do meu anjo 

(1951), O mar e as águias (1956), Falo-vos da montanha (1958), A flor e as palavras 

(1960), Poemas durienses (1963), Os homens cantam a nordeste (1967), Quando o 

silêncio reverdece (1971), A hierarquia dos na(ba)bos (1976), Emigração clandestina 

(1977), Aqui, Douro – This is Douro – Ici, Douro (1979), Entre o azul e a 

circunstância (1983), Novos poemas durienses (1993), Bodas selvagens (1997), 

Antologia dos poemas durienses (1999), O peso da luz nas coisas: poemas de Natal 

(2000) e Ouve-se um rumor (2003), que traz anexo Entre quem é. 
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«Socalcos do Olhar: O Douro de Oliveira e de Agustina» 

Anabela Branco de Oliveira 

Departamento de Letras, Artes e Comunicação 

UTAD (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro) 

 

Manoel de Oliveira e Agustina Bessa-Luís projectam, em Vale 

Abraão, olhares sobre o Douro, vozes sobre a magia, a força e a alavanca 

simbólica de um rio. Projectam a omnipresença de um Douro de socalcos, 

quintas e ancoradouros. Constroem a imagem de um Douro de rituais 

vinhateiros e de desejos imaginários e analisam a inevitável atracção que ele 

exerce sobre as personagens. Nos dois olhares, o do cineasta e o da 

escritora, projecta-se o Douro das palavras, das imagens, dos planos 

narrativos e dos planos cinematográficos.  

Omnipresente e omnipotente nos dois documentos, o Douro 

enuncia, na sua força criativa, os socalcos eternos do Olhar.  

No filme, na sequência da prova do vestido de noiva de Ema, as 

duas mulheres suspendem a tarefa e olham para fora de campo 

comungando o rio. Manoel de Oliveira e Agustina Bessa-Luís projectam o 

Douro como percurso de uma intensa comunhão. Palavras-imagens e 

imagens-palavras cruzam-se e completam-se continuamente:  

Nas vésperas do casamento Ema abriu a janela do quarto e pousou 

os olhos sobre o Romesal, e pareceu-lhe que o rio na curva mole que 

se ia desfazendo desde a Régua trazia no ventre inchado algo de 

monstruoso. Era um rio que descera de Espanha com o seu cardume 

de grandes peixes negros e que eram aprisionados em viveiros nas 

margens. Depois sofreu assaltos de barqueiros e pestes que 

dizimaram as espécies; saltavam na água apenas uns bodiões e percas, 

pouco apreciados. Mas Ema pensou que, porventura no fundo, havia 

ainda desses peixes gigantes, que raramente assomavam das 
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profundidades a cabeça brilhante. Voltou-se, assustada, porque 

Marina a chamava.  

- Olha além... O rio não está diferente?  

- Não... É o rio Douro, que esteve ali sempre 

Mas Marina chegou-se à janela para ver melhor. Uma tromba de água 

levantou a massa lamacenta das bordas; algo se movia sobre a toalha 

de água. (Bessa-Luís 1991: 39)  

Agustina alia ao olhar de Ema a história de um rio que:  

descera de Espanha com o seu cardume de grandes peixes 

negros e que eram aprisionados em viveiros nas margens. 

Depois sofreu assaltos de barqueiros e pestes que dizimaram as 

espécies (Bessa-Luís 1991: 39)  

Manoel de Oliveira define, na câmara subjectiva de Ema, as águas 

do Douro, ocupando a totalidade do campo, num plano longo e intenso. 

Com Mário Barroso, director de fotografia e voz off omnipresente ao longo 

de todo o filme, Manoel de Oliveira projecta um olhar intenso e misterioso 

sobre o Douro - “o rio da minha aldeia”1 - num conjunto de planos fixos e 

longos. O Douro de Agustina é um Douro de palavras, rituais, personagens, 

emoções, jogos e conflitos ao mesmo tempo revoltos e constrangidos.  

Segundo Maria de Fátima Braga de Matos (Braga de Matos 2001: 60):  

É o Douro um corpo sensual, ventre-receptáculo de uvas, de energia 

e de pensamento que, com a luz do sol, se defende do nosso olhar e 

nos cega. Precisamos de névoa, espécie de película protectora de que 

fala Manoel de Oliveira, para vermos melhor, para conseguirmos ver.  

                                                           
1“Como homem do Porto e do cinema fiquei mais apegado ao Douro, que este sim «é o rio 
da minha aldeia». Nele me vejo e revejo como num espelho multifacetado” (OLIVEIRA, 
2001: 56) 
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A fragmentação temporal no romance de Agustina traduz a 

temporalidade do Douro na fragmentação das paisagens e dos mitos:  

o rio descrevia uma curva, como se obedecesse a uma ordem 

dada de cima dos penhascos. Lugar de muitas bruxas e de 

laranjais calados como lápides. (Bessa-Luís 1991: 131)  

Tal como no olhar de Ema, a intemporalidade de Oliveira, projecta-

se no violino do jovem Semblano, apontado para o Douro.  

Os olhares de Oliveira sobre o Douro fundem-se na voz off 

projectora do texto de Agustina e são construídos na perseverança dos 

socalcos. Agustina olha um Douro intenso, de altas paredes de granito 

negro que moldam as águas, omnipotentes e constantes nos passeios de 

Ema e de Osório.  

Manoel de Oliveira olha os socalcos em planos gerais, fixos e 

intensos identificadores da luta do homem contra a montanha na 

construção dos imensos vinhedos espelhados no rio e olhados por 

Cardeano.  

Agustina enuncia os socalcos através dos binóculos que Ema crava 

continuamente na paisagem perante o olhar escandalizado da tia Augusta. 

Os socalcos constroem-se na paixão de Ema por comboios “asmáticos” e 

pelos vagões de tábuas que trepam os desfiladeiros do Tua.  

O comboio de Manoel de Oliveira enuncia os travellings laterais que, 

sob a voz off do texto de Agustina, definem o olhar compassado, fugidio 

mas intenso de um Douro de socalcos.  

No percurso fragmentado pelo rio, Agustina projecta o olhar através 

das varandas durienses. Na varanda do Romesal, a presença de Ema 

provoca distracções e consequentes acidentes; a varanda duriense “é uma 

espécie de ventre que se projecta sobre a rua”(Idem, 1991: 57) e que 

enquadra o olhar de Ema sobre o rio:  
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Da varanda Ema ouvia o salto das bogas no rio e via os pescadores 

retirar os muges mortos dos ceirões de ouriços que se acumulavam 

no fundo das margens quando do tempo das castanhas. (Ibidem: 58)  

Manoel de Oliveira constrói o olhar sobre o Douro através das 

varandas floridas que, num plano fixo, são o enquadramento dos vinhedos e 

dos socalcos. Os quadrados de vidro das varandas durienses filtram os 

olhares de Cardeano e de Ema.  

As varandas são os olhos das quintas durienses. Agustina percorre o 

ambiente ficcional do Romesal, do Vale Abraão, da Quinta da Caverneira, 

do Paço das Jacas e da Quinta do Vesúvio. Manoel de Oliveira percorre o 

espaço cinematográfico da Quinta de Monsul, da Quinta da Pacheca e da 

Quinta do Vesúvio, em planos fixos, gerais e de conjunto. Estabelece, 

através da presença e da tenacidade destas quintas rodeadas de socalcos, um 

percurso identitário, porque, para ele, o passado, a história, a psicologia e a 

significação das casas estabelecem a identidade do próprio filme (Baecque 

1999).  

O Douro olhado por Manoel de Oliveira e Agustina Bessa-Luís é 

também o Douro da vinha e dos rituais vinhateiros. Em Agustina,  

A região demarcada do Douro, que ocupa quase na sua totalidade a 

margem direita, prova pelo menos que o reflexo solar tem efeito no 

negócio dos homens e lhes determina a morada. (Ibidem: 7)  

O Douro dos vinhos finos é o tema de conversa entre Carlos Paiva 

e Cardeano; é o vinho que caracteriza a herança da primeira mulher de 

Carlos “fortuna regular em vinho generoso” e, para Carlos, a abundância do 

Romesal:  

é um vício do ganho miraculoso dos vinhos finos entesourados nas 

adegas, e por fim resgatados para a mesa dos opulentos, com o 

carácter dum pacto selado. (Ibidem: 32)  

É o vinho que protege e percorre as lavadeiras no lavar das toalhas 

“manchadas de vinho espesso e roxo”, a sabedoria de Ritinha que “sabia a 
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casta da uva só de ver a sua nódoa”(Ibidem: 17) e o olhar contínuo de Ema 

que observa as terras vindimais e os cachos negros escondidos na folhagem 

ruiva.  

Manoel de Oliveira permite o olhar sobre um Douro de rituais 

vinhateiros construído por gigantes:  

O termo Gigantes tem um duplo sentido: designa, ao mesmo tempo, 

as montanhas e as gentes que estão nas montanhas, gente que são 

pequenos homens, mas que fazem trabalhos de gigantes. Fazem tudo 

manualmente. Trabalham a terra, fazem os socalcos, as plantações, 

carregam as uvas nos cestos, sessenta quilogramas por homem, 

estrumam a vinha... Fazem isto a cantar, e no fim do dia, depis de 

terem comido, dançam à noite. (Baecque 1999: 147)  

No baile das Jacas, o grande plano sobre o cálice, na troca com a 

carteira de Ema, traduz o confronto das personagens e a irresistível atracção 

que o Douro exerce sobre elas.  

Ema senta-se em bancos de xisto, observa o rio e os vinhedos e, 

vestida de um “macacão azul deslavado” lança-se em passeios de barco a 

motor.  

Manoel de Oliveira projecta uma inesgotável cumplicidade entre 

Ema e o Douro. O rosto de Ema espelha-se no rio, o olhar e o riso 

projectam uma intensa felicidade, liberdade e, no texto de Agustina, alguma 

imprudência.  

Numa amálgama de planos gerais e médios e de travellings, o Douro 

entra na composição da personagem. O Vesúvio é o refúgio de uma Ema 

que se procura e se constrói na presença da memória e do mito:  

As águas negras do rio, no local do Vesúvio, pareciam conter uma 

pilha imensa de factos, precipitados ali com o ritual dos antigos 

povos que deixavam afundar-se nos lagos virgens e mancebos, e 

jóias, e flores, não apenas como rito sacrificial, mas sobretudo como 

política de construir a memória. (Bessa-Luís 1991:142)  
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No percurso da memória mítica do Vesúvio, Ema encontra e 

modela a cumplicidade com a Senhora - personagem sem nome mas 

referida com maiúscula, num texto perpassado de episódios biográficos e 

comentários históricos, em Agustina, e verdadeiramente identificada através 

de um célebre e inquestionável retrato em Manoel de Oliveira. A Senhora é 

D. Antónia Adelaide Ferreira.  

Nas sequências finais, o retrato de D. Antónia Ferreira, filmado em 

contre-plongée, torna-se confidente de Ema, e antes de uma decisão ou de uma 

aceitação, recebe dela o olhar e o ramo de flores. O olhar das duas mulheres 

define o cruzamento entre Ema e a identidade do Douro numa relação 

eterna e indissolúvel projectada na aproximação da morte.  

João Bénard da Costa (Costa 2001: 25), na análise desta última 

sequência do texto fílmico, afirma:  

Fita-a e segue depois pelo laranjal até à ponte onde sabia que as 

tábuas estavam podres. E um travelling inadjectivável, como que 

sugando a balouçante mulher, acompanha-a para a morte e para o 

fundo do rio.   

A relação entre Ema e o rio constrói-se no espaço de um 

ancoradouro. O ancoradouro do Vesúvio “pontão de tábuas onde a água 

batia com um rumor sinistro” (Bessa-Luís 1991: 81) é chave dessa intensa 

cumplicidade e um indício de morte. O indício de uma relação inabalável 

que é enunciado por Lumiares:  

Lumiares achava-a soberba. Estava convencido de que Ema um dia 

desapareceria de vez; a sua intuição do irreversível avisava-o. (...) 

Sendo a salvação, era também o presságio da sua perda, porque o 

Vesúvio, onde o rio tinha uma profundidade tumular, era o seu 

destino. Lumiares pensava que, um dia, Ema seria chamada a 

precipitar-se na cratera da água amansada pelas barragens, mas não 

por isso menos sinistra e provocadora. (Idem, 1991: 208)  
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O pontão de tábuas, sinal de perigo e exigência de prudência, não 

era esquecido por Ema:  

Ema passou a conhecer melhor o pontão, a esquivar-se dos seus 

estalidos, a saber onde vergavam as madeiras; eram só uns segundos 

de perigo, depois encontrava-se, como num ventre macio, dentro do 

barco, cujas almofadas azuis a rodeavam. (Ibidem: 233)  

Manoel de Oliveira define-o em grande plano, focando uma tábua 

podre, mais escura, numa recorrência de imagem e de pressentimento.  

O Vesúvio define o percurso de Ema ao encontro da morte num 

Douro palco de uma simbiose entre a personagem e o percurso vinhateiro:  

Quando chegava ao Vesúvio, não era para se reunir com Fernando 

Osório; mas para navegar a sós naquele rio escuro, sabendo que o 

barco podia voltar-se pelo risco que lhe impunha duma velocidade 

exagerada para o seu calado. Quando ia pela toalha de água fora, 

parava no lugar onde se afogara o procurador da Senhora, e deitava 

na água um cálice de vinho. Esperava sempre ver sair da 

profundidade a cabeça lívida e sem olhos, para agradecer, abrindo as 

narinas como um provador experiente e farejando o sarro do vinho. 

(Ibidem: 232)  

Agustina projecta Ema como a “mulher do Apocalipse, um rio 

correria no seu encalço para a afogar, e ela não poderia contar com as asas 

da águia para voar para longe.” (Ibidem:237), uma mulher que  

Ao saltar para a embarcação, sentiu, debaixo dos pés, o ruído aziago 

das pranchas podres. Estavam a ceder e ameaçavam abrir sob o peso 

de alguém. Como Ema era leve, elas apenas gemeram e pareceram 

resistir. Mas, subitamente, esboroaram-se como cogumelos negros, 

dos que crescem nas árvores e anunciam a sua morte. Ema não teve 

tempo de agarrar a beira do barco, o lodo fez-lhe fugir das mãos o 

casco, que ficou a balançar suavemente, sem ruído. Ela afundou-se 

rapidamente, arrastada pelo peso das botas que se tinham enchido de 
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água. Por um último traço de orgulho, não se debateu nem chamou 

por socorro. (Ibidem: 301)  

O grande plano do pé de Ema entrando na tábua partida do pontão 

e a força do Douro no plano seguinte deixam, no texto fílmico, no texto 

literário e no texto crítico, uma dúvida: acidente ou suicídio? António 

Barreto considera que “para Oliveira, o Douro é uma mulher” (Barreto 

1993: 33) Não há acidente nem suicídio: Ema protagoniza uma forte, 

inexplicável e inadjectivável ligação ao Douro porque Ema é o próprio 

Douro.  

Os olhos de Leonor Silveira estão cravados nos socalcos durienses. 

O olhar de Agustina e de Manoel de Oliveira funde-se no Douro porque os 

socalcos durienses são socalcos do olhar.  
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«Arado de A.M. Pires Cabral em diálogo com a ecocrítica» 

Isabel Maria Fernandes Alves 

Departamento de Letras, Artes e Comunicação 

UTAD (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro) 

 

Comece-se por lembrar as palavras de Italo Calvino: “A literatura só 

vive se se propuser objectivos desmedidos, mesmo para além de qualquer 

possibilidade de realização. Só se os poetas e escritores se propuserem 

empresas que mais ninguém ouse imaginar, é que a literatura continuará a 

ter uma função. Desde que a ciência desconfia das explicações gerais e das 

soluções que não sejam sectoriais e especializadas, o grande desafio para a 

literatura é o de saber tecer conjuntamente os diferentes saberes e os 

diferentes códigos numa visão plural e multifacetada do mundo.” (Calvino: 

134) Com esta afirmação, Calvino quer vincar a vocação da literatura: dar 

forma à multiplicidade da vida, aspecto reforçado quando o mesmo Calvino 

propõe: “oxalá fosse possível uma obra concebida fora do self, uma obra que 

nos permitisse sair da perspectiva limitada de um eu individual, não só para 

entrar noutros eus semelhantes ao nosso, mas também para fazer falar do 

que não tem palavra, o pássaro que pousa no beiral, a árvore na Primavera e 

a árvore no Outono, a pedra, o cimento, o plástico....” (Calvino: 145) 

A estas palavras juntam-se as de Boaventura Sousa Santos: “A 

superação da dicotomia ciências naturais/ciências sociais tende assim a 

revalorizar os estudos humanísticos. Mas esta revalorização não ocorrerá 

sem que as humanidades sejam, elas também, profundamente 

transformadas. O que há nelas de futuro é o terem resistido à separação 

sujeito/objecto e o terem preferido a compreensão do mundo à 

manipulação do mundo” (Santos: 43-4). 

As considerações acima referidas vêm ao encontro de um dos 

movimentos literários e culturais mais conseguidos das últimas décadas: a 

Ecocrítica. Dentro do pensamento desta escola crítica a literatura pode, por 
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analogia ”tecer conjuntamente os diferentes saberes e os diferentes códigos 

numa visão plural e multifacetada do mundo” (Calvino), assinalando como 

centro dos seus interesses a compreensão do mundo, mais do que a 

manipulação do mundo” (Santos). Essa compreensão realiza-se sobretudo 

através de uma consciência ambiental, ou seja, através de uma visão baseada 

no princípio básico da ecologia: tudo está relacionado entre si. A partir de 

um olhar ecocrítico, o estudo hermenêutico dos textos centra-se nas 

interacções aí existentes entre o homem e o mundo natural. Nos dias de 

hoje, o discurso científico mostra que não consegue solucionar todas as 

complexidades em redor das diferentes crises que afligem a sociedade, e 

muito em particular a crise ambiental, por isso, o discurso das Humanidades 

propõe-se contribuir para a compreensão dos problemas. Não possuindo as 

ferramentas que solucionem a crise de modo objectivo, a crítica literária, 

alicerçada na convicção de que a crise ambiental é também uma crise 

cultural, propõe, através de um trabalho hermenêutico, desenvolver a ideia 

de que um conhecimento holístico do mundo possibilita um melhor 

conhecimento desse mesmo mundo. Como refere Joaquim Gonçalves em 

“Ambiente e Linguagem”, alicerçada em possibilidades e não em definições 

aprisionadas, “a linguagem natural [por oposição à linguagem científica] e a 

sua privilegiada expressão, a literatura, são um processo em aberto, 

acolhendo e estimulando novas e múltiplas interpretações, possibilitadas 

pelo tempo, precisamente para valorizar, cada vez mais, a realidade e 

ampliar, por isso mesmo, o seu sentido” (17). Em defesa dos códigos 

literários, diz ainda o mesmo autor: “as figuras que a linguagem científica 

repele, designadamente a metáfora, são, afinal, molas constitutivas da 

linguagem natural, revelando o seu poder de transformação e de 

enriquecimento – de unificação, de universalização e de diferenciação” 

(ibidem). Por isso, e no que respeita a degradação ambiental, reclama-se 

“uma recuperação qualitativa do saber, de molde a salvaguardar o valor 

intrínseco desse património natural e cultural, que, por definição, é sempre 

um organismo vivo, globalmente considerado” (ibidem). E de novo se 
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regressa às considerações de Boaventura de Sousa Santos e à visão que o 

paradigma emergente propõe; entendendo que hoje não se trata tanto de 

sobreviver mas de saber viver, entende-se que “é necessária uma outra 

forma de conhecimento, um conhecimento compreeensivo e íntimo que 

não nos separe e antes nos una pessoalmente ao que estudamos. A incerteza 

do conhecimento, que a ciência moderna sempre viu como limitação técnica 

destinada a sucessivas superações, transforma-se na chave do entendimento 

de um mundo que mais do que ser controlado tem de ser contemplado. Um 

mundo que, apesar de domesticado, nos mostra cada dia a precaridade do 

sentido da nossa vida por mais segura que esteja ao nível da sobrevivência 

(Santos: 53-4). O que está aqui em jogo é pois pugnar pela biodiversidade, 

por um lado, e por uma literatura que integre e respeite a realidade na sua 

máxima diversidade. 

Sublinha-se aqui a ideia da contemplação; de um ponto de vista 

ecocrítico, ela é importante pois permite abordar o mundo natural fazendo 

sobressair a humildade, contrariando o olhar dominante e utilitário 

prevalecente nos últimos séculos no mundo ocidental. Assim, a ecocrítica 

pretende aplicar conceitos ecológicos à leitura de textos, ao ensino da 

literatura e à escrita literária, de modo a que literatura se transforme num 

lugar de conhecimento do mundo, ensinando a viver e traduzindo um saber 

prático. Hoje em dia é reconhecida a necessidade de intervir no modo 

destrutivo como o homem tem lidado com os sistemas naturais, algo que, 

entenda-se, tem repercussões na vida do próprio homem. Aplicando o 

princípio básico da Ecologia, já aqui referido, de que tudo está relacionado 

ente si, a linguagem pode servir para estabelecer relações entre a literatura e 

o bem-estar da bioesfera. Os poetas, os criadores ostentam nas suas obras 

uma visão de unidade que, muitas vezes, no leitor não vê ou compreende 

porque a sua consciência não está desperta para olhar o mundo como uma 

teia, imagem que sintetiza a pluralidade da vida, onde bichos e homens 

comungam uma mesma realidade. Como o ciclo da água, os poemas brotam 

dos poetas, circulam na atmosfera, caindo depois sobre o leitor sob a forma 
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de chuva, alimentando o espírito e a criatividade; e em cada leitura, o poema 

é reciclado: de novo é energia e água que alimenta e faz viver. 

Como professores, fica a pergunta: como podemos contribuir para 

uma regeneração ambiental? Podem os textos literários ajudar a perceber as 

interacções entre o homem e o mundo natural? Pode a literatura afirmar-se 

como um meio de despertar consciências para o problema ambiental que o 

ser humano defronta neste início de século? No artigo “What is Education 

for?” David Orr afirma que toda a educação é educação ambiental, na 

medida em que só faz sentido, por exemplo, pensar a economia de acordo 

com os princípios da ecologia, ou seja, assumindo que tudo está relacionado 

entre si, organismos humanos e não humanos. Por outro lado, e 

dependendo do que escolhemos ou não ensinar, ensinamos – ou não – aos 

alunos que eles fazem parte do mundo natural. Escolher ensinar que a 

natureza é um organismo vivo é algo que se reflectirá ao nível das práticas 

sociais, daí que uma leitura ecocrítica sugira o modo como os textos 

literários reflectem a responsabilidade humana sobre o ambiente natural.1 

Ao crítico, ao professor, cabe a tarefa de interpretar as metáforas e as 

imagens centrais de um texto no que respeita considerações ecológicas, ou 

seja, não permitir que o mundo natural permaneça na sombra e no silêncio 

de um texto, de um poema. Como já se referiu, numa análise ecocrítica 

conta o princípio fundamental da ecologia, tudo esta interligado, mas 

também da física quântica que vê a realidade como totalidade indissociável, 

ou seja, uma rede de relações. Assim, e sustentando a importância da 

ecologia literária, William Rueckert afirma: 

The conceptual and practical problem is to find the grounds upon 

which the two communities- the human, the natural- can coexist, 

cooperate, and flourish in the biosphere. All of the most serious and 

                                                           
1 Ver Teresa Andresen sobre os termos „natureza‟, „paisagem‟ e „ambiente‟. Em síntese: 
„natureza‟ são todos os componentes bióticos e abióticos; „ambiente‟: aplica-se às relações 
entre seres vivos e o seu meio; „paisagem‟: entende-se como o resultado da interacção 
espacial e temporal da relação entre o ser humano e a natureza. 
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thoughtful ecologists...have tried to develop ecological visions which 

can be translated into social, economic, political, and individual 

programs...All this may seem rather remote from creating, reading, 

teaching, and writing about literature; but in fact, it is not. I invoke 

here...the first Law of Ecology: „Everything is connected to 

everything else.‟ (107-108). 

O professor deve, pois, guiar o aluno numa leitura que transcenda a 

dualidade humano/natural, e apresentar uma leitura do texto – do mundo – 

que privilegie as inter-relações entre o homem e o natural. Está assim 

estabelecido um território crítico onde a ética e a estética contribuem para 

uma renovada forma de olhar o lugar do homem na cadeia dos organismos 

que habitam este planeta. Através de um olhar atento e conhecedor do 

mundo natural que o rodeia, o escritor, o artista, o poeta conduz o leitor a 

experimentar, de uma forma renovada, esse mesmo mundo, tendo 

despertado nele a sensibilidade e a capacidade de espanto. Desse modo, os 

escritores podem tornar-se também eles guias de geologia, de botânica ou 

de ornitologia. É que as pedras, as flores e as aves não surgem nos seus 

textos como meros cenários, mas fazendo parte de uma comunidade, de um 

habitat, contando uma história de um mundo em relação. Como refere John 

Elder, a fim de se entender alguns textos, é necessário partilhar com os 

poetas a chuva, o vento, o sol; é necessário ouvir o canto de cada ave; é 

necessário trazer na retina o efeito fulgurante do raio. Só assim, o poema 

atinge o pleno efeito, o saber redondo e maduro que nasce da experiência e 

do saber concreto dos seres e das coisas (Elder: 658). 

É neste sentido, cultivando uma perspectiva ecocrítica, que se leu o 

último livro de poesia de A. M. Pires Cabral, Arado (2009). Não se defende 

aqui a tese de que esta obra terá sido escrita com preocupações ecológicas 

no espírito; o que aqui se propõe é que este livro, não tendo como âmago 

uma mera leitura do mundo natural, apresenta, no entanto, poemas onde 

aves, plantas e pedras dão conta de um mundo que sendo em primeiro lugar 

recorte geográfico, aquilo que o poeta num primeiro livro designou por 
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Algures a Nordeste (1974), é também um local onde o homem, enleado em 

condições físicas muito próprias, vive, trabalha e defronta o 

envelhecimento, o esquecimento e a morte. 

Uma leitura do índice de Arado envia o leitor ora para títulos 

relacionados com o mundo não humano – “Melro em gaiola”, “Andorinha 

ou Tudo é relativo”, “Lavandisca na cidade”, “Irmã cotovia”, “Glicínias”, 

“Vinha morta”, “Alguns dos meses” – ora para títulos que denunciam uma 

angústia metafísica. Assim, ainda que formalmente o livro não surja 

dividido, uma leitura dos poemas permite separar em dois as imagens e as 

metáforas que, finalmente, pretendem chegar a um maior conhecimento do 

homem. O que se sublinha é que quando se constrói um poema como „O 

pardal‟, não são apenas as características morfológicas da ave a conferir 

verdade ao poema, mas também o seu comportamento, o seu cantar – uma 

„máquina de altercar‟ -, o seu possível fim – o „dia do gato‟. Por outro lado, 

sublinhe-se também, o sujeito observa o pardal e dele colhe um modelo 

para a vida humana. Já que o alumia „o mal explicado/ lume que à falta de 

melhor dizemos vida, / possa o pardal – máquina de altercar – / encher-nos 

a alma com o seu estrépito/ e intensa vitalidade.‟ É a imagem do pardal que, 

fazendo-se linguagem, permite um novo olhar sobre esse pardal que habita 

os dias do poeta e (possivelmente) do leitor. O mesmo se pode dizer do 

poema vizinho, da ave vizinha, a lavandisca. De novo, um saber baseado na 

observação atenta da realidade: „Veio do campo, mas tem modos expeditos/ 

de quem viveu desde sempre na cidade. / (…) Faz questão de marcar a 

diferença: /não se vende às migalhas nem ao milho (…) prefere as 

contingências da caça: /mal avista ao longe algum insecto, /desfere uma 

carreira sobre a relva, /com a fácil leveza de quem tem/a dança por 

profissão.‟ Mas o mesmo poema que convida a um olhar empenhado sobre 

a ave, é também aquele onde a solidão dos velhos nas cidades não passa 

despercebida e onde o „glorioso esplendor da cor cinzenta‟ da lavandisca „é 

um bem-vindo sol intrometido/ no nevoento dia da cidade.‟ Porque, deduz-
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se, a lavandisca é imagem de vida, de beleza e movimento contra uma outra 

imagem: a da solidão e do desamparo. 

A descrição presente nestes dois poemas mais longos, contrasta com 

a brevidade de poemas como „A andorinha ou tudo é relativo‟ e „Pomba‟, 

onde numa pincelada rápida o sujeito lírico faz deter a sua atenção sobre um 

pormenor associado a cada uma destas aves. „Da andorinha dificilmente se 

dirá/ que é um animal feroz. (…) Mas a grácil andorinha abre/ para o 

mosquito uma boca aterradora.‟ Por outro lado, num poema tão 

formalmente sereno como „pomba‟, onde abundam as consoantes „m‟, „b‟ e 

„v‟, sons que prolongam a mansidão da ave („m‟, „b‟), mas que acompanham 

também o voo e o vento („v‟) que cada pomba traz dentro de si, está-se 

perante um poema que desconcerta, que desfaz a imagem-esteriótipo da 

„pomba: apenas uma ave, /dizem incompletamente. // Porém há gente que 

sabe/ que é também irmã do vento// quando a deixam soltar/ todo o 

vento que traz dentro.‟ Como se vem referindo, um texto (um poema) lido a 

partir de uma análise ecocrítica deve ajudar o leitor a articular a sua 

compreensão com o mundo que o rodeia, com o mundo não humano. No 

caso de Arado, esse mundo, como já o dissemos também, chega 

essencialmente através das relações de um observador, o sujeito lírico, com 

uma paisagem, um animal ou uma planta. Essencialmente, diríamos, com a 

paisagem e com os animais. 

A propósito da presença da flora e da fauna em Arado (como em 

muitos dos outros livros de poesia de A.M. Pires Cabral), acrescente-se que 

esta, fazendo parte de uma geografia poética, é também uma herança 

cultural e literária, pois os textos de tradição oral constituem eles próprios 

um herbário e um bestiário digno de registo e o poeta já afirmou o seu 

gosto pelas tradições populares.2 Neste contexto, trata-se sobretudo de 

sublinhar o conhecimento que o poeta manifesta acerca da observação do 

comportamento animal e da morfologia das plantas, um conhecimento que, 

                                                           
2 Referimo-nos à entrevista mais recente de Pires Cabral à revista Ler «Hoje já não é 
tempo». 
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sublinhe-se, advém da experiência e de uma arte de atenção. Uma atenção 

que, por seu lado, evidencia uma visão mais biocêntrica, uma concepção 

mais alargada de comunidade de modo a integrar nela, como sugere Aldo 

Leopold, „os solos, as águas, as plantas e os animais‟ (190). Claro que o 

poeta não se despe de um olhar humano, e, em última análise, é sobre 

homem que se fala, mas, como se referiu, abrindo a possibilidade de acolher 

através da linguagem o que na paisagem aparentemente não tem voz.  

Assim, em Arado as aves – e que outros animais estarão mais 

próximos de representar a liberdade da imaginação, o desejo do infinito? – 

são uma presença significativa: o pardal, a pomba, a lavandisca, o melro, a 

andorinha, desenham um bestiário que é ao mesmo tempo pulsão e 

prosódia da natureza (António Guerreiro) e um caminho directo para o 

fundo mais trágico da animalidade humana (António Cortez). Veja-se, em 

relação ao primeiro caso, os exemplos da lavandisca e do pardal, presenças 

de forte vitalidade, e por isso reparadoras do espírito cansado: „a lavandisca 

– ave travestida de cometa/(por causa da longa cauda e também/ do 

glorioso esplendor da cor cinzenta),/por milagre equilibrada sobre pernas 

débeis como fios de cabelo/ e que tanto correm - //é um bem-vindo sol 

intrometido/no nevoento dia da cidade.‟; “mas enquanto o alumiar o mal 

explicado/lume que à falta de melhor dizemos vida, /possa o pardal – 

máquina de altercar -/encher-nos a alma com o seu estrépito/ e intensa 

vitalidade.” Por outro lado, as aves oferecem um olhar sobre o lado mais 

sombrio do homem, como é o caso do poema “Melro em gaiola”: „o melro 

na gaiola aprende depressa/ a proporcionar o voo e a voz ao espaço que 

tem. /O impulso é maior do que o espaço disponível. /E canta – isto é, ri-

se – como se fosse dono/duma fatia de mundo razoável‟; algo que afecta o 

poeta que vê naquele comportamento um pouco de si, um pouco dos 

homens: “E todavia, /as risadas do melro na gaiola/fazem-me rasgões por 

dentro/como se em vez de riso fossem pranto.” Dividido em seis partes, 

este poema permite interrogar o comportamento do homem para com os 

animais: “ (…). Alguém que odeia o riso/ encerrou o melro na gaiola. 
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/Alguém a quem o riso à solta/ fazia espécie/ quis ter aquele riso 

encarcerado, / só para si, à mão de semear.” Mas o poema traduz também 

uma “lição a reter: as expectativas/ são um lugar/ só aparentemente 

degradável. /Podem sempre encolher, mas nunca morrem.” Reconhece-se a 

capacidade de adaptação do melro (de alguns homens) a território mais 

estreito, sem que isso retire a satisfação do riso (do melro) e da perseverança 

(do homem).  

Esta persistente referência a animais faz pensar no mundo medieval 

(a que voltaremos quando referirmos o ciclo dos meses), indiciando que a 

poesia de Pires Cabral é uma poesia que se funda numa tradição já antiga – 

e para isso basta pensar no seu gosto pelo texto clássico e bíblico, pelas 

afinidades com um mundo rural que, em muitos aspectos, lembra um 

tempo em que a convivência entre os homens e os animais era prática 

quotidiana. Da observação dos animais, resultava que estes surgiam, muitas 

vezes, como modelos de comportamento, identificados com valores morais 

e vícios particulares. É o caso, por exemplo, da proposta de S. Francisco de 

Assis, figura da igreja que manifestava, no século XII, o que hoje se designa 

por preocupações ecológicas, defendendo que as pedras, as árvores, as 

flores e os animais deviam ser tratados com respeito e cuidado. S. Francisco, 

nomeadamente, reconhecera na cotovia os atributos de humildade, de 

discrição e de apego às alturas. Vêm estas considerações a propósito do 

belíssimo “Irmã cotovia”, poema onde a ave surge definida por um habitat e 

comportamento próprios: uma vida rente ao solo: ‟é no solo/que faz ninho 

e sacia a fome/com as coisas do chão e em silêncio‟. // „Porém, quando 

precisa de cantar, /muda de elemento: deixa a terra, /sobe altíssimo, até 

onde/nenhum outro pássaro se arrisca‟. /Dir-se-ia/ que precisa de um 

palco. //Então dos limites do voo, quase imóvel, / vai derramando breves, 

repetido/jorros de júbilo, assim como quem diz:/ vejam como estou alto, 

sustentada/por tão frágeis asas. // „Depois que desafogou o peito/das 

inadiáveis premências da voz, /apeia-se, torna ao solo, /dissimula-se na cor 

parda da terra, //como se nunca tivesse voado.‟ Este belo poema manifesta, 
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sem sombra de dúvida, um olhar atento ao mundo não humano, onde o ego 

do poeta surge menos visível a fim de que outros elementos do mundo 

natural tomem o lugar de personagem principal. Repare-se que não se trata 

apenas da nomear a ave, mas evidenciar um conhecimento relativamente a 

um habitat, a uma história particular. Depois, alarga-se o espaço literário do 

poema (e poder-se-ia aqui referir outros poetas, nomeadamente românticos, 

que escreveram sobre a cotovia) para dar conta de uma continuidade, de 

uma voz anterior, neste caso, o Franciscanismo e a valorização da 

humildade, da discrição, do viver “com as coisas do chão e em silêncio.” Se 

a observação do comportamento animal inscreve verdade e real no poema, 

ao mesmo tempo, o leitor não pode não ser sensível ao arrojo do voo e ao 

fogo que dentro do peito „desafogou‟. O poeta fala do poeta. A cotovia 

comunga de um „vínculo à terra‟, mas também de um „apelo das alturas‟, do 

apelo do infinito, tal como o poeta. E, se como diz, a cotovia tem mais asas 

e uma voz mais nítida e chã, o poeta sabe imitá-la.  

E se „Irmã cotovia‟ se torna central numa perspectiva ecocrítica, um 

outro poema nos parece particularmente relevante: „Parábola da erva‟. O 

poeta parece apostado em dar-nos lições, dar-nos ferramentas morais e 

estéticas com as quais se aprende a manejar a diversidade e pluralidade do 

mundo. Ecoando, por um lado, a linguagem bíblica, e por outro, a 

linguagem profana de Whitman, „Creio que uma folha de erva não vale 

menos que a jornada das estrelas‟, o poeta fala-nos da humilde erva para nos 

falar do orgulho dos homens. Dividido em três partes, o poema começa por 

avisar: „nada no mundo deve ser subestimado‟. A seguir, diz da utilidade da 

erva: „Esta erva apesar de tão humilde, / sempre nos ensina alguma coisa. 

//A perseverança, por exemplo‟. „Claro que é sempre possível eliminá-la.‟, 

diz ainda, assinalando formas de morte de que o homem é capaz : através da 

química, da remoção de folhas, do arranque da raiz. Na parte III do poema, 

o poeta dá-nos a visão final, a lição última: a perseverança da erva é afinal 

uma manifestação de como „subir os degraus partidos/ da escada da 

eternidade‟. Aliado de uma sabedoria ecológica – a dinâmica dos ciclos das 
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plantas – o poema torna possível entender a erva como exemplo de 

perseverança e sobrevivência: „Podemos matá-la mas nunca suprimir/a 

vontade impressa nela de se perpetuar. /Na sua ardilosa fragilidade é uma 

leoa, /quando se trata de competir por um território, /ou por água, ou por 

sol – /as coordenadas da vida. „ Uma sabedoria antiquíssima, adaptável e 

dinâmica permitiu à erva gerir a sua sobrevivência: quer através das 

sementes quer através da própria morte: „ e sobrevive ainda quando 

morta/e seca se transforma no estrume/que alimenta as do seu sangue/que 

deixou semeadas. /Sabe que se alimenta a si mesma/ quando alimenta a sua 

geração‟. Se o nosso propósito é, neste momento, acentuar uma sabedoria 

acerca do mundo natural apoiada na experiência e na observação, não passa 

despercebida uma lição paralela: o poeta, empenhado bicho na procura das 

coordenadas da vida, deixa nas palavras que semeou nos sulcos abertos pelo 

arado do tempo, a semente que sobrevirá à morte do corpo e alimentará a 

sua e outras gerações. 

Na poesia de Pires Cabral, o mundo natural adquire protagonismo, 

não só através do recurso a uma linguagem e a metáforas do mundo rural 

mas, como já se disse, cedendo o palco a um conjunto de elementos que a 

história do homem ocidental tende a desconsiderar, a ver apenas como algo 

que existe para satisfazer as suas necessidades. Assim, em Arado as plantas, 

as aves, a terra mater como que sobem ao palco, às alturas, para aí dizerem a 

sua canção. É certo que apenas num ou dois casos, “Formiga de asa ou o 

Ícaro da Mirmecolândia‟ e “Mantis Religiosa” se dá voz ao animal, uma 

primeira pessoa que sublinha a encenação do verso; no resto dos poemas há 

sobretudo a divisão do poema em duas ou três partes, como se de 

teatralização se tratasse, dando-se, num primeiro momento, a apresentação 

daquilo que é olhado, para depois se apresentar uma maior intimidade, um 

maior conhecimento do animal ou da planta, até àquele momento de maior 

tensão dramática em que se encena uma fusão entre o eu e aquilo que é 

retratado (‟mas o arado perpetua-se em mim‟; „e todavia, /as risadas do 

melro na gaiola/fazem-me rasgões por dentro‟; a vinha.../perdura viva em 
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mim‟), uma carnavalização, que permite ao poeta entrar no mundo animal 

ou vegetal e trajar-se como se um deles se tratasse. E este processo de 

desdobramento nasce, como se tenta mostrar, de uma experiência física, 

corporal, uma experiência paralela à do agricultor cujo labor diário se faz 

com o corpo e cuja sabedoria advém do contacto com a terra, com o vento, 

com a água, com os animais e plantas.  

A encenação é de novo importante num outro conjunto de poemas 

que reforçam, a nosso ver, a possibilidade de uma leitura ecocrítica de 

Arado; falamos dos poemas que, sob o título geral de ´Alguns dos meses‟, 

apresentam particularidades associadas a um dado mês do ano. Ocorre 

pensar nas iluminuras do livro “Les Très Riches Heures du Duc de Berry”, 

século XV, onde o sentido de cada pintura é completado pelo nome do mês 

que lhe está associado. Ali, naquelas pinturas, a vida do homem da Idade 

Média é enquadrada pela mutação da terra e das estações; ali, o mundo 

humano e não humano comungam de um mesmo destino: viver sob o signo 

de um determinado mês. Igualmente se sente na poesia de Pires Cabral, e 

nos poemas assinalados, um mesmo enquadramento cíclico da vida do 

homem „situado aqui a norte‟. O leitor acompanha, como se de iluminuras 

se tratasse, um facho de luz lançado sobre uma particularidade de um dos 

meses: assim, por exemplo, „Janeiro ri de mau‟, Março, mês em que se 

cumpre a Primavera, pode revelar-se não mais do que „o descanso do 

Inverno guerreiro‟, em Abril pode acontecer a „dolosa ocultação da 

Primavera‟, de Maio pode esperar-se‟ a gloriosíssima desordem‟, em 

Dezembro entram em cena „a faina da azeitona‟, mas também „a noite 

prematura e alongada, /as ilegíveis páginas da águas,/ às vezes neve‟. Estes 

são momentos da vida a Nordeste. E se em toda a obra, se encontra 

presente um tempo que ao passar causa ruína e morte, este convive com a 

passagem de um outro tipo de tempo, o cíclico, o que anuncia a ressurreição 

depois da morte. Já na obra Têmporas da Cinza, Pires Cabral mostrara uma 

inclinação relativamente à existência de um calendário sagrado, de um 

tempo outro, um tempo de encontro entre o homem e o transcendente. 
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Nesse sentido, a presença dos meses, mais do que um calendário sobre a 

mudança das estações é, a meu ver, uma ruminação sobre o ciclo da vida 

humana.  

Começámos no Nordeste e estamos já em território do 

transcendente. Que nem os versos „sei de lugares onde há pedras /que 

conversam comigo‟ desdizem, pois o poeta quando escuta a natureza é o 

transcendente que ouve. Não por acaso se refere San Juan de la Cruz (1542-

1591). A presença do mundo não humano do nordeste – plantas e bichos e 

pedras - bem pode representar um modo de diálogo com o divino, com o 

mistério da existência humana. Sem voz, esses seres partilham com o poeta 

uma certa condição de silêncio e de solidão. A sua presença é, no entanto, 

vital para que tudo o resto aconteça; veja-se o efeito demolidor de uma 

simples borboleta atirada à cara: “Uma simples borboleta, quem diria? /e 

passa a gente metade da vida/a procurar sentido para a outra metade -

//quando de tudo o que precisamos, afinal, para tudo entender e pôr no 

sítio,/é apenas de uma boa borboleta quotidiana.” 

Pelo que ficou exposto, julgo que se justifica entender a poesia de A. 

M. Pires Cabral como uma das vozes que contribui para a moderna 

consciência ambiental. O apelo de um regresso à terra, à Terra Mater, terá 

certamente como objectivo não um regresso a um tempo de pobreza, 

ignorância, mas uma chamada de atenção para o que um afastamento da 

terra provoca: a desorientação, o desnorte, o empobrecimento do espírito. 

Esse poderá ser o sentido de um poema como „Algures a Nordeste Parte 

Dois‟, em diálogo com o livro publicado em 1974, onde a presença do 

Nordeste era tida como „o oitavo modo de estar‟ no mundo. Agora, em 

Arado, o poeta orienta o olhar e os sentimentos do leitor para a 

desertificação, para o esquecimento; desse „estridente livro verde‟, pouco 

resta: „tudo está mudado do que foi‟. Agora: „Foi como se tivessem 

removido/da bússola a oitava direcção, /aquela que apontava para um norte 

mais lavado.‟ Sem o mais fresco lado e o mais fresco vento, o Nordeste são 

„campos em ruínas, infestados/ de plantas ruins.‟ Por isso, cresce „uma 
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angústia funda, como se/nem sequer restasse já/a mínima memória do 

Nordeste‟. Mas, como se diz num outro poema, a terra mater „ainda se vê‟, 

„ainda emociona‟, „ainda chama‟. Apenas o modo de aproximação é 

diferente; num diálogo com a terra, o poeta diz: „só com a chave do silêncio 

posso/abri ainda uma porta no teu corpo de azeite// e penetrar em ti como 

num templo.‟ Daí o assumir a convicção primordial, a voz primeira: „Ah, 

mas eu mantenho-me fiel. // Como um cão dormido no seu ninho, 

/redondo de sono, / assim me enrosco no Nordeste/ e respiro contente o 

que dele ficou, /por pouco ar que seja.‟ O poeta devolve o olhar à terra, 

convidando o leitor a olhar com ele. E nesse gesto, o poeta regressa à terra e 

à linguagem. Afirma Joaquim Magalhães: “Os animais, as plantas, os lugares 

tornam-se os lugares mais densos por onde a linguagem poética reaprende 

intensidades perdidas nas melífluas procuras de jogos vocabulares com que 

a vida pouco tem a ver. Não se trata de fazer a poesia recuperar temas 

ligados ao mundo natural, trata-se de revitalizar a linguagem poética por um 

confronto com esse mundo” (Magalhães 161).  

Quando no poema “Sabedoria” se proclama: “em verdade a terra é/ 

(…) a única resposta idónea para a fome/eterna, aquela que não se deixa 

iludir/por nenhum pão// – e por isso me traz/morto de fome” sabemos 

que a sabedoria é literal e metafórica: só a generosidade da terra fornece o 

cereal e o pão; só uma relação franca com a paisagem pode alimentar o 

espírito. O poeta diz em versos, o que o filósofo propõe: “A paisagem é o 

espaço do sentir, o foco original de todo o encontro com o mundo (Besse 

80). No contacto com os lugares e com os devaneios da matéria, procura-se 

um sentido; através do contacto com a „paisagem terrosa de searas sobre 

outeiros‟, de „casas pardas de xisto‟, o poeta (o homem) procura encontrar-

se consigo mesmo. 

Pelo que se disse, e num país que cultiva uma generalizada 

indiferença pela sua paisagem, ler Arado de Pires Cabral é certamente uma 

forma de questionar os modernos problemas da perda da biodiversidade e 

da desertificação. Por outro lado, é encontrar uma resposta: todo o 
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empenho começa no olhar de cada um, na escolha do que decidimos 

perscrutar neste mundo, no simples reconhecimento de que homens, 

animais e plantas vivem estreitamente ligados e interdependentes. Deste 

modo, a literatura transforma-se num lugar de conhecimento do mundo, 

ensinando a viver: “dolo ou delírio:/escolhe um, vive com ele.” 
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A linha condutora da reflexão que aqui se propõe sobre o romance 

de A. M. Pires Cabral foi sugerida pelas palavras do Padre Salviano Taveira 

que, numa narrativa em primeira pessoa, há-de relatar ao leitor a história, ou 

antes histórias ligadas à figura do Cónego Francisco Benigno Ochoa. Diz 

Salviano a propósito da história do Cónego:  

“Quando há versões diferentes de um facto, alguém mente. Ou não 

diz a verdade toda, que é ainda uma outra forma de mentir. Isto 

parecia-me indiscutível. Mas quem mentia? Porquê? Logo a seguir 

também me parecia que se podia dar o caso de ninguém mentir 

verdadeiramente e de as peças precisarem apenas de pequenos 

ajustamentos para encaixarem perfeitamente. Nesta altura dei-me 

conta de que já confundia as fronteiras entre verdade e mentira, e via 

com inquietação que se infiltravam em mim, que sou um adepto 

intransigente do absoluto em questões éticas, as dúvidas oportunistas 

do relativismo.” (Cabral 2007: 82) 

A técnica narrativa de A. M. Pires Cabral tem merecido uma atenção 

privilegiada da nossa parte. Em anterior trabalho debruçámo-nos sobre O 

diabo veio ao enterro, texto híbrido do ponto de vista genológico, mas com 

uma técnica narrativa muito próxima da utilizada neste romance de que 

agora nos ocupamos e, verdade seja dita, utilizando um narrador com uma 

configuração muito próxima da de este Salviano do romance. Muito embora 

desapareça a marca autoral, a sua configuração no universo narrativo é 

muito semelhante e as suas preocupações também. 
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Consideraremos neste estudo dois pontos fundamentais: uma ampla 

problematização de natureza genológica e uma questionação periodológica 

que nos parecem ser os pilares em que assentam as reflexões insistentes 

sobre verdade e mentira. 

Optando por uma narração em primeira pessoa, o Autor procura 

uma maior aproximação em relação ao objecto em que se centra e, 

simultaneamente, procura alcançar uma maior credibilidade junto do leitor. 

A narrativa, como afirmámos, vai ter vários momentos de pausa na 

apresentação da história para ser problematizada a questão da 

verdade/mentira, sendo a preocupação com a verdade quase uma obsessão 

do Padre Salviano, o narrador.1 

Três categorias genológicas são referidas explicitamente no 

enunciado do romance: o diário, a biografia (retrato) e o romance em 

folhetim; a estas três categorias acrescentaremos ainda uma quarta, a 

crónica, que nos parece de relevo essencial. 

Desta forma, o romance, dando a conhecer a história através de 

uma técnica folhetinesca, parece ter um movimento de aproximação ao 

diário, à biografia e à crónica. É assim que o romance se questiona a si 

próprio como género: ele debate, relativiza, dilui as suas fronteiras 

genológicas. Vejamos como tudo se passa. 

Salviano de Jesus Pinto Taveira é nomeado pároco de Vilarinho dos 

Castelhanos, uma povoação no interior transmontano pertencente à diocese 

de Bragança-Miranda; Salviano vai substituir o Padre Agostinho que se 

encontra acamado. O Padre Agostinho morre (cf. p. 19) e Salviano diz ao 

leitor que lhe dará conta das “páginas que fui escrevendo como um diário 

sôfrego” (19) nos dias em que conviveu com o Padre Agostinho. Desde 

logo somos confrontados com a noção de escrita fragmentada pela sua 

                                                           
1 No Prólogo à Primeira parte da Crónica de El-Rei D. João I de Boa Memória, Fernão Lopes 
revela idêntica preocupação com a objectividade: “nosso desejo foi em esta obra escrever 
verdade sem outra mistura” (p. 85). Lopes, Fernão (1977): Crónica de El-Rei D. João I de Boa 
Memória. Mem Martins: Livros de Bolso Europa-América. 
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natureza intercalada; a este tipo de escrita podemos ainda associar o 

“folhetim dos jornais” (107) que, como se sabe, terá proliferado no 

Romantismo, associado a uma mutação do público leitor. 

Por outro lado, a matéria fundamental do seu diário/folhetim é o 

“retrato que andava a compor” (77) de Francisco Benigno Ochoa, o 

Cónego.2 

A esta polimodalidade genológica, devemos associar também a 

crónica na medida em que o “retrato” que preenche as páginas do 

diário/folhetim aparece circunstancialmente acompanhado pelo contexto 

histórico-cultural em que se inscrevem a vida do retratado e das 

personagens com quem o Padre Salviano ainda contacta em Vilarinho dos 

Castelhanos, havendo o propósito de registar, guardar na memória a fim de 

preservar, de lembrar como as coisas se passavam num determinado tempo. 

A forma como a história do Cónego é captada pelo Padre Salviano 

traz ao paradigma genológico deste romance um outro contributo. O Padre 

Salviano, à semelhança da actividade de um Fernão Lopes, procura as 

fontes, orais e escritas, confronta versões, confronta os seus informantes 

com dúvidas que lhe ocorrem, num vaivém que traz à construção da trama 

romanesca a metodologia usada na recolha da tradição oral: procuram-se e 

ouvem-se os interlocutores para depois se registar o que deles se ouviu 

dando mesmo a conhecer diferentes versões: “Em quem podia confiar, num 

universo de informadores em que os testemunhos de um eram 

invariavelmente o desmentido dos testemunhos do outro, e vice-versa?” 

(Cabral 2007: 211).  

O ambiente em que o Padre Salviano se encontra com os 

informantes merece também alguma atenção: é, em geral, ele que vai ao seu 

encontro, apesar de raras vezes ser por eles chamado.  

As conversas com o Padre Agostinho, que se encontra acamado, 

decorrem no quarto, estando o Padre Salviano no aconchego de um 

                                                           
2  Num momento posterior do romance, diz-nos o Padre Salviano: “Poderia mesmo vir a 
escrever a sua biografia” (155). 
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brasido: “Sente-se então aí à braseira. / Puxei a cadeira e obedeci. / E o 

padre Agostinho começou a contar uma história” (47). Os relatos são 

interrompidos quando o Padre Agostinho está cansado:  

“- Creio que por hoje bastará, senhor padre Agostinho. Já fez esforço 

demasiado para o seu estado de saúde. Amanhã me contará o resto. 

Concorda? 

- Sim, meu amigo, tem razão. Creio que contar esta história me está a 

fazer mal. Mas nunca a contei a ninguém, tenho que a contar a si. É 

talvez o único legado que lhe deixo, quando em breve a língua se me 

calar de vez.” (Cabral 2007: 54). 

Um outro contador é o senhor Herculano e o ambiente em que 

ocorrem os relatos faz lembrar aquele em que decorreram os relatos das 

histórias de O Diabo veio ao enterro. As intervenções de Herculano têm uma 

cor local etnográfica, a partir da qual poderemos obter informações sobre 

usos e costumes transmontanos: 

“Entrámos para a cozinha, onde a senhora Carlota, sua mulher, tinha 

acesa uma lareira acolhedora. Não esperava a minha visita, mas 

recebeu-me com os oxalás devidos ao pároco, enquanto varria em 

sinal de cerimónia a pedra do lar cheia de cinza, carvão e gravetos 

meio ardidos. O senhor Herculano ordenou-lhe que trouxesse uma 

caneca de vinho e algum presigo. Eu protestava que não queria 

comer, apenas queria conversar um pouco, ouvir uma história ou 

duas, mas a hospitalidade daquela gente era um muro intransponível. 

Submeti-me, e em boa hora o fiz, porque qualquer das iguarias que a 

senhora Carlota pôs sobre a mesa do escano – um pão de centeio 

cozido de véspera, umas febras de presunto, um salpicão, uma malga 

de azeitonas e outra de alcaparras – era de facto excelente. E o vinho 

também.” (Cabral 2007: 68) 
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“Entrados na cozinha, a senhora Carlota, bochechuda e prazenteira, 

tão daimosa como o marido, indicou-me o lado do escano onde me 

havia de sentar: 

- Ali, daquele lado, que não apanha tanto fumo. […] 

Rapidamente foi baixada a mesa basculante do escano, colocada 

sobre ela uma toalha de linho, e sobre a toalha os mesmos petiscos e 

a mesma caneca de vinho da véspera. Mas a merenda era mais 

completa: sobre uma grelha apoiada nas brasas do lume, duas alheiras 

assavam e rescendiam, enchendo a cozinha de um cheiro 

intensamente estimulante. A lareira transformara-se num borralho, 

difundia um calor discreto mas aconchegador. Por cima de nós, o 

glorioso baldaquino das chouriças e salpicões. Começámos pelo 

presunto, enquanto as alheiras não tostavam. 

A certa altura, interrompendo o senhor Herculano, que falava sem 

cessar já nem sei bem sobre quê, puxei a conversa ao que mais me 

interessava.” (Cabral 2007: 102) 

São ainda participantes na construção da história do Cónego 

Gervásia, D. Virgínia e D. Eduarda. 

Todas as conversas ocorrem em espaço interior; Gervásia interpela 

ou é interpelada na cozinha, D. Virgínia manda entrar Salviano para “uma 

salinha aconchegada que dava directamente para a cozinha” (118) onde se 

encontra uma mesa com braseira: “Por baixo da camilha ardia 

pachorrentamente o borralho” (118); D. Eduarda recebe Salviano na sala de 

uma forma muito própria, correspondente também à sua condição:  

“dirigia-se naquele preciso momento ao galinheiro levando no regaço 

uma abada de couves-galegas segadas. Estranhou ver-me entrar no 

curral e ficou a olhar para mim muito séria. Saudei-a e perguntei 

urbanamente se incomodava. 
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- Ora essa, senhor padre, não incomoda nada. Ia só acomodar as 

galinhas. 

Respondi que o que me trazia ali era de pouca urgência e que podia 

esperar até que as galinhas estivessem acomodadas. 

- Então, se me dá licença, venho já. Faça o favor de ir subindo. A 

porta da sala está aberta. 

No Trás-os-Montes do „entre quem é‟, um convite daqueles equivale 

sempre a uma intimação.” (Cabral 2007: 153) 

De tudo o que vê, ouve, sente e pensa dá o Padre Salviano conta ao 

leitor, transformando-se numa espécie de cronista inquieto, qual Fernão 

Lopes, problematizando, nos momentos de pausa do relato, a verdade e a 

mentira, preocupado que está em se aproximar o mais possível da 

verdadeira história do Cónego. São vários os momentos em que essa 

reflexão ocorre, terminando mesmo o romance com uma reflexão final 

sobre esta linha mestra dos seus propósitos: “eu queria mesmo chegar à 

verdade” (58), “descobrir a verdade” (79), “já confundia as fronteiras entre a 

verdade e a mentira” (82), “Contou-me a verdade? Contou-me a sua 

verdade? Uma fracção dela? Disse mentiras?” (208), “A verdade. O que é a 

verdade?” (318). 

O Cónego é um romance de personagem, aproximando-se da 

biografia. Se considerarmos a estratégia da narração, deveremos 

problematizar a convergência do diário, da crónica e da técnica folhetinesca, 

que o Romantismo viu nascer nos órgãos de imprensa. 

No conjunto destas considerações ganha um certo relevo uma 

espécie de retoma romântica que a diversos níveis ocorre neste romance de 

A.M. Pires Cabral: retoma romântica a nível do hibridismo genológico que 

acabámos de destacar, da própria preocupação com a verdade dos factos 

que nos lembra o Garrett de Viagens na Minha Terra que, logo no início da 

obra, esclarece o leitor que "de quanto vir e ouvir, de quanto eu pensar e 
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sentir se há-de fazer crónica."3 e nos remete também para a concepção 

romântica da verdade artística, que põe em causa a mimese aristotélica, 

cultivada pelo classicismo; tal como Garrett procede em Viagens na Minha 

Terra, esta é também uma narrativa em primeira pessoa onde merecem 

destaque aspectos de natureza histórico-cultural ligados à região onde se 

passa a história (por exemplo, o esclarecimento sobre a função do feitor nas 

casas ricas transmontanas – p. 192, a base anti-republicana do clero e da 

diocese de Bragança-Miranda, com a participação directa do Cónego e de 

outros padres na acção de Paiva Couceiro)4, a construção de uma espécie de 

lugar mítico acarinhado (locais da região transmontana mais profunda e a 

figura de ascensão mítica do Abade de Baçal que estudou a arqueologia e a 

etnografia transmontanas). Mas retoma romântica também a nível da 

concepção da personagem central do romance que se “via a si próprio 

como um herói romântico” (p. 302). E, de facto, Benigno Ochoa persegue 

uma tensão que deixa traduzida no epitáfio desejado, proveniente do 

                                                           
3 Garrett, Almeida (1972): Viagens na Minha Terra. Lisboa: Publicações Europa-
América. Livros de Bolso 26: p.9. 

4 O romance alude à Traulitada que conduziu à Monarquia do Norte. A contra-revolução 
monárquica sucedeu quase de imediato à proclamação da República, em 5 de Outubro de 
1910 e teve como objectivo primordial organizar um movimento político-militar capaz de 
derrubar as instituições do novo regime e restaurar a situação vigente até àquela data. O 
chefe carismático da contra-revolução monárquica foi, sem dúvida, Henrique de Paiva 
Couceiro. Refugiado político na Galiza, comandou duas frustradas incursões no norte do 
País, em 1911 e 1912. No início de 1919, conseguiu subverter as instituições da parte do 
território continental que ia do Minho à linha do Vouga, restaurando a monarquia durante 
25 dias. Em nome do Rei e estrategicamente, restaurou a Carta Constitucional de 1826. 
Contudo, o seu objectivo maior era o regresso à Monarquia Integral, medieval, católica e 
corporativa. Foi fugaz a experiência da Monarquia do Norte, durante a qual uma Junta 
Governativa presidida por Couceiro revogou toda a legislação republicana promulgada 
desde 5 de Outubro de 1910, restaurou a bandeira e o hino monárquicos e legislou intensa 
e infrutiferamente. A sublevação monárquica de 1919 haveria de abortar, ao não lograr 
obter apoios fundamentais que poderiam garantir a sua sobrevivência. O malogro da breve 
experiência monárquica era inevitável. 

Informação recolhida em Coimbra, Artur Ferreira (2000): Paiva Couceiro e a contra-revolução 
monárquica (1910-1919). Braga: edição de autor. Dissertação de Mestrado. 
https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/6989. 
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expoente máximo do Romantismo espanhol no domínio da poesia, José de 

Espronceda: “Estive quase a ver o sol, contentei-me com a lua”: tensão 

entre o apolíneo e o lunar que marcou a vida tumultuosa do 

homem/cónego Francisco Benigno Ochoa. 

O Padre Salviano diz ao leitor em enunciado tendencialmente lírico, 

no capítulo décimo-sétimo: “O Cónego. Anjo ou demónio, mar ou navio, 

carne ou faca. O Cónego, esse precipício, essa vertigem, esse desvario” (p. 

126). 

Tais reflexões permitem-nos problematizar a figura central do 

romance em termos de herói romântico. Será o Cónego um herói 

romântico? Quem é o Cónego, qual foi o seu trajecto de vida, como viveu? 

De ascendência nobre, desde cedo ingressa no Seminário para seguir 

a carreira eclesiástica. Antes, porém, dessa tomada de decisão já Benigno 

Ochoa convivia de forma assídua com a lascívia do prazer feminino, 

convívio que vai manter mesmo depois de ter saído do Seminário, como 

temos conhecimento logo no início do romance pela informação de que 

tem uma filha, Eduarda. Mais à frente, acabamos por obter a explicação da 

sua paixão repentina por uma rapariga de olhos bonitos que encontra na rua 

e que virá a transformar-se em sua amante e mãe de sua filha – Patrocínia. 

Que relação, de facto, estabelece esta personagem com o elemento 

feminino? 

O leitor conhece três mulheres com quem Francisco Ochoa se 

relacionou: Patrocínia, dona Virgínia e Gervásia, isto para respeitarmos a 

ordem pela qual o narrador dá a conhecer os factos. 

Dona Virgínia, em tom confessional, diz ao padre Salviano, 

construtor do retrato do Cónego: 

“acho que posso finalmente confessar uma coisa que tenho guardada 

comigo e nunca confessei a ninguém, salvo à pessoa envolvida. O 

grande amor da minha vida foi o cónego Francisco Benigno Ochoa. 

[…] quando chegámos à idade dos amores, olhámos um para o outro 

e creio que nos apaixonámos” (Cabral 2007: 122 e 123) 
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Apesar de Francisco Ochoa ter optado pelo Seminário, durante as 

férias, os seus encontros com Virgínia continuaram, como ficamos a saber 

através do relato que o senhor Herculano terá feito ao Padre Salviano: 

“Francisco, muito compenetrado no seu papel de quem seria 

proximamente ordenado (acabara de completar o penúltimo ano do 

Seminário) não reparava muito nela; pelo contrário, prestava atenções 

a Maria Virgínia, da Casa do Prado, que a Gervásia não passavam 

despercebidas. Francisco e Virgínia conversavam muito e repeliam 

com enfado Gervásia, que era sete ou oito anos mais nova de que 

eles, quando ela se procurava imiscuir na conversa. Chamavam-lhe 

„emplastro‟ e „raposinha‟, achavam que não pertencia ao mundo 

fidalgo deles. Trocavam-lhe as voltas, escondiam-se dela. Ela 

vingava-se espreitando-os perfidamente quando se julgavam a recato. 

Um dia, Gervásia apanhou Francisco a sós e disse-lhe: 

- Ontem vi o que estavam a fazer na tulha. 

Francisco sobressaltou-se: 

- O que viste tu? 

- Vi…” (Cabral 2007: 197) 

A prova de que Ochoa agia por impulso donjuanesco é o seu 

também súbito interesse por Gervásia, quando Virgínia parte para férias: 

“Quando Virgínia se ausentou a banhos na Póvoa do Varzim, como fazia 

todos os anos na segunda quinzena de Agosto, a Francisco pareceu bem 

aquela alternativa de Gervásia e resolveu divertir-se com ela” (Cabral 2007: 

197) 

Mas esta propensão amorosa da personagem central do romance é, 

desde o início, tornada evidente. Francisco Ochoa, nomeado Cónego muito 

jovem, encontra uma rapariga na rua, repara nos seus olhos e apaixona-se 

por ela, iniciando uma busca desesperada no sentido de a encontrar. 

A personagem vai-se construindo de forma dual: demónio e anjo, 

sol e lua, mais demónio e lua que anjo e sol. Este carácter dual é 

convergente com a questionação do estatuto de santidade associado aos 
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membros da Igreja. Estará Francisco Ochoa condenado a uma espécie de 

maldição na medida em que lhe pedem que abdique da sua parcela de 

homem? Neste contexto, que sentido fará o próprio celibato? O leitor vai 

tomando conhecimento, guiado pela falsa ingenuidade de Salviano, em 

múltiplos exercícios de ironia romântica, de outros casos em que a 

sexualidade do homem se sobrepõe ao voto de castidade do religioso.  

É também neste contexto que a estreita ligação entre o padre 

Agostinho e Gervásia, sua ama, é comentada. 

Francisco Ochoa possui, igualmente, também o vício do jogo que é 

revelado com a mesma atitude por parte do narrador que decide contar a 

história do Cónego: 

“Também se metia em jogos de azar, principalmente a batota, o 

monte e até o sete e meio, que é mais coisa de rapazes. Eu não devia 

talvez revelar-lhe esta faceta, porque receio que possa influenciar 

negativamente a imagem que tem do Cónego. Mas também não 

quero falar-lhe só do que ele tinha de bom. No fim de contas era 

homem, com as suas virtudes e defeitos como qualquer um de nós, 

não é verdade? 

- Claro. 

- Às vezes pegava em mim, mesmo à força se preciso fosse, e levava-

me com ele para Macedo, onde naquele tempo se armavam mesas de 

batota assanhadas pela noite fora, numa taberna que havia ali para os 

lados da estação.5” (Cabral 2007: 147) 

A participação do Cónego na Traulitada quer activamente, quando 

se alia a Paiva Couceiro, quer passivamente, quando, em 1917, 

ardilosamente faz o aproveitamento da pressuposta aparição da Virgem às 

crianças da aldeia (cf. Fraga da Santa) em favor da causa monárquica, é 

                                                           
5 Saliente-se que esta técnica narrativa é própria do relato oral, deixando pressuposto que 
os interlocutores conhecem o referente. 
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também um aspecto que ajuda a configurar a personagem como herói 

romântico: 

“O Cónego, pelo contrário, era um talassa intransigente que se 

transfigurava quando falava da República e se enervava com a 

frouxidão política do seu amigo. Nas horas lutuosas para a 

Monarquia – o regicídio, a proclamação da República -, pôs crepes 

negros nas janelas de casa. E, em todos os momentos em que foi 

preciso combater de armas na mão pela restauração, o Cónego lá 

esteve na primeira linha. Via-se a si próprio como um herói 

romântico e tentava aliciar o padre Agostinho para que o emulasse e 

seguisse nessas aventuras.” (Cabral 2007: 302) 

Se, no plano da personagem central do romance, existe uma 

aproximação ao herói romântico, no plano da personagem feminina, essa 

aproximação faz também todo o sentido que se problematize. O romance 

apresenta quatro personagens femininas: dona Virgínia, Gervásia, Patrocínia 

e Eduarda (filha do Cónego). 

Dona Virgínia Botelho recebe uma educação adequada à mulher da 

nobreza rural – “chegara a ter preceptora que a cultivara, mas nada além do 

preciso a uma menina da nobreza rural: um pouco de francês, outro tanto 

de piano, dois ou três livros de versos, outros tantos romances, muita 

etiqueta” (p. 300). Apaixona-se, desde tenra idade, por Francisco Benigno 

Ochoa, mas este troca-a pelo sacerdócio. Acaba por casar, mas sem amor. É 

em tom confessional e, portanto, através de um discurso em primeira 

pessoa que o leitor acede a esta informação: “acho que posso finalmente 

confessar uma coisa que tenho guardada comigo e nunca confessei a 

ninguém, salvo à pessoa envolvida. O grande amor da minha vida foi o 

cónego Francisco Benigno Ochoa” (Cabral 2007: 122-123). É uma grande 

leitora de Camilo Castelo Branco. Desenha-se, pois, esta personagem com 

traços românticos. 

Gervásia é outra personagem feminina cuja configuração se 

aproxima do paradigma da personagem romântica. Órfã de mãe, entregue 
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aos tios, acaba por se envolver com Francisco Ochoa numas férias deste, 

quando Virgínia vai para banhos. Depois de se ter envolvido com o 

seminarista, percorre um trajecto de queda: com o casamento marcado e 

depois desfeito o compromisso, quando o noivo soube do seu passado, 

“começou a agravar a sua reputação, tornando-se fácil aos caprichos 

passageiros de alguns rapazes da aldeia e até de aldeias vizinhas” (p. 203), 

matando de desgosto a tia. Mais tarde, foge para o Porto com um rapaz que 

lhe rouba o ouro que levava consigo e a abandona. Regressa depois à aldeia 

e acaba por se tornar ama do padre Agostinho e sua amante. É, pois, uma 

proscrita, personagem muito ao gosto do figurino romântico. 

Patrocínia assume um estatuto distinto no plano das personagens 

femininas do romance. Possuindo uns olhos irresistíveis, ela está longe de 

poder configurar-se como mulher fatal. De frágil e submissa, figura apagada 

e silenciosa no início da história do Cónego, ela vem a revelar-se uma 

mulher com uma enorme dignidade. O leitor assiste a um reverso da 

posição inicial: sai da sua condição de fragilidade submissa para fazer avultar 

a fragilidade cobarde de Francisco Ochoa, ganhando uma profunda 

admiração por parte do leitor. Semelhante a ela é Eduarda, filha de ambos. 

Depois de nascida a criança fruto do amor proibido, o Cónego 

encarrega-se de a despedir de sua casa, revelando Patrocínia uma profunda 

submissão: 

“Passados dez dias de convalescença, Patrocínia estava pronta para 

regressar à sua casinha da Rua do Fervença, lance de que o Cónego já 

a tinha prevenido. 

- Patrocínia, é necessário que a partir deste momento nos separemos 

para sempre – disse o Cónego à rapariga lavada em lágrimas. – 

Esqueçamos este ano negro das nossas vidas que o diabo inspirou, e 

que cada um siga doravante o seu caminho, implorando a Deus 

perdão pelo seu acto. Eu regresso à aldeia, onde encontrarei a paz 

que em Bragança não posso ter. A senhora regressa a sua casa, donde 

nunca devera ter saído e onde encontrará aconchego que eu não lhe 



 113 

posso continuar a dar. Mas não se dirá que a abandono à sua sorte. 

Mandarei que lhe entreguem mensalmente uma quantia bastante ao 

seu sustento e ao da menina. 

- Está bem… – murmurou em voz sumida Patrocínia, que teria 

talvez sonhado com outro desfecho para os seus amores. 

O Cónego confidenciaria mais tarde ao padre Agostinho que, naquele 

momento e naquela mansa submissão, Patrocínia lhe lembrou a 

Virgem Maria dizendo ao anjo Gabriel: „Eis aqui a escrava do Senhor, 

faça-se em mim segundo a tua palavra‟” Cabral 2007: 171-172) 

Não estamos já perante a mesma atitude de Amaro, quando retira de 

Amélia o fruto de semelhante amor proibido e se encarrega de o matar, mas 

estamos ainda perante a mesma submissão de Patrocínia e uma atitude de 

desprezo pela dignidade do outro por parte de Francisco, apesar de mais 

atenuada. 

No entanto, Patrocínia vai sofrer uma evolução que não aconteceu 

na personagem queirosiana, que a memória literária obriga a convocar. 

Confrontada, numa fase adiantada do crescimento da filha, com a 

escassez de dinheiro para fazer face à vida, e depois de ter enviado várias 

missivas ao Cónego, decide ir ao seu encontro a Vilarinho dos Castelhanos. 

Vai, mas não é recebida por Francisco Ochoa, revelando este uma grande 

cobardia. O narrador relata um episódio através do qual podemos ler a 

dignidade da personagem feminina: 

“O padre Agostinho estugou o passo e foi encontrar Patrocínia 

sentada na varanda, com ar choroso. Ignorando-a, entrou em casa à 

procura do Cónego. Disseram-lhe que estava trancado no quarto dos 

fundos, com o irmão a bater-lhe à porta com brandura, tentando 

persuadi-lo a sair. […] O padre Agostinho, mesmo travado no passo 

pelo Cónego, conseguiu sair e dirigiu-se à varanda. Patrocínia 

continuava lá. 
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- Minha senhora, o senhor Cónego Ochoa, com quem julgo deseja 

falar, não se encontra neste momento em condições de a poder 

receber. 

- Posso aguardar algum tempo. 

- Não adianta. As coisas não se resolvem com essa ligeireza. Mas eu 

posso servir de intermediário. Pode vossa excelência dizer-me ao que 

vem? 

- Quer dizer que ele não me quer receber? Não recebe a mãe da sua 

filha, que lhe vem falar em nome da mesma filha? 

- Receio bem que não o possa fazer. Mas queira dizer ao que vem, se 

daz favor. 

Patrocínia levantou-se. 

- A nada. Verdadeiramente, não venho a nada. Pode sossegar o 

senhor Cónego. Eu vou-me já embora, arrependida de ter vindo. 

- Posso ao menos, em nome do senhor Cónego, oferecer-lhe um 

refresco? 

- Não, obrigada. Pode dizer ao senhor Cónego que não quero que 

tenha sequer essa despesa comigo. Vou-me embora e não voltarei a 

incomodar, pode o senhor Cónego ficar descansado. 

Desceu as escadas e, porque estava de facto muito calor, bebeu água, 

ostensiva e longamente, na bica do largo. 

O padre Agostinho ficou a vê-la. Era uma mulher do povo, simples e 

inculta, mas naquele momento a sua grandeza era avassaladora” 

(Cabral 2007: 175-177) 

Fica desta forma vingada a Amélia de Eça pela força desta 

personagem que revela um poder de rebelião „avassalador‟. O Cónego, 

romance de A. M. Pires Cabral, parece situar-se, em alguns planos, numa 

linha de continuidade do romance de Eça O Crime do Padre Amaro. Essa 

sugestão intertextual ocorre desde o início da narrativa. 

“O meu nome é Salviano Taveira. Salviano de Jesus Pinto Taveira, 

para ser mais preciso e completo. Tenho vinte e seis anos. Sou sacerdote” 
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(p.7). A presença da personagem Amaro de Eça de Queirós surge pela 

activação da memória literária do leitor. À semelhança de Amaro6, também 

Salviano  

“desde muito novo me sentia bem, deliciosamente bem, portas 

adentro da igrejinha da aldeia, como se aquele fosse o meu lugar 

natural. […] Abandonava muitas vezes os brincos infantis, para me 

esgueirar para a igreja. Os seus cheiros afagavam-me o olfacto: a 

combustão da cera, o incenso nas alturas próprias dos ofícios divinos, 

mesmo aquele bafio adocicado de velhos retábulos a impregnarem-se 

de humidade e a apodrecerem. O olhar também se sentia exaltado: 

ficava-me horas a admirar os prodígios da talha retorcida dos altares, 

em que ignorados imaginários do séc. XVIII tinham esculpido anjos, 

alguns só com caras, asas e pés, outros de corpo inteiro incluindo as 

vergonhas, e aves de grandes bicos comendo com gula bagos de uva 

e conseguindo ao mesmo tempo manter um ar vigilante. O altar das 

almas, em especial, impressionava-me vivamente” (Cabral 2007: 9-10) 

Merece a pena fazer, finalmente, e no contexto de uma certa 

aproximação do romance ao Romantismo, uma referência particular ao 

escritor Camilo Castelo Branco. A biblioteca do padre Agostinho inclui três 

romances de Camilo Castelo Branco: Amor de Perdição, O Retrato de Ricardina 

e Os Brilhantes do Brasileiro. Dona Virgínia dirige-se nestes termos a Salviano: 

“E há-de pensar também: „Este raio desta velha deve ler muitos romances 

de Camilo‟. E é verdade que leio. Há-os por aí às pazadas.” (Cabral 2007: 

123).  

                                                           
6 “Aos onze anos ajudava à missa, e aos sábados limpava a capela. Era o seu melhor dia; 
fechava-se por dentro, colocava os santos em plena luz em cima duma mesa, beijando-os 
com ternuras devotas e satisfações gulosas; e toda a manhã, muito atarefado, cantarolando 
o Santíssimo, ia tirando a traça dos vestidos das Virgens e limpando com gesso e cré as 
auréolas dos Mártires.” (O Crime do Padre Amaro. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da 
Moeda. 2000: p. 139) 
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A novela camiliana O Retrato de Ricardina inicia-se com um 

preâmbulo onde o Autor problematiza a questão da verdade, dizendo desde 

logo que o autor terá conhecido as personagens e sabido como as coisas se 

passaram de facto, aspecto que aproxima Camilo de Garrett. O Abade de 

Espinho, pai de Ricardina é, à semelhança do Cónego Francisco Ochoa, um 

homem conservador (é miguelista e Francisco Ochoa monárquico), com 

muito poder, de temperamento irascível e não respeita o voto de castidade. 

Ricardina e Bernardo apaixonam-se pelo filtro do olhar. Benigno deseja a 

mulher que se esconde atrás de uns olhos que o encantam. 

Em Os Brilhantes do Brasileiro, Camilo debate as relações de amor 

entre classes sociais distintas: a nobreza (de onde era proveniente Ângela) e 

o povo (de onde provém o seu verdadeiro amor, Francisco); este conflito é 

ateado pela oposição do pai de Ângela que, no final da novela, porque 

necessita de Francisco, perdoa à filha e aceita Francisco. Também no 

romance de A. M. Pires Cabral existe um conflito social que opõe a 

nobreza, de onde é originário Francisco Ochoa, e o povo ao qual pertencem 

Gervásia e Patrocínia, avultando nesse conflito o menosprezo votado às 

personagens com quem se relaciona. Por outro lado, à semelhança do pai de 

Ângela, também o Cónego acabará, por necessidade, de chamar Eduarda, 

sua filha, para junto de si. 

Por último, dona Virgínia Botelho conserva o seu grande amor por 

Francisco Ochoa intacto. E o enigma com que nos são apresentados os 

versos de Espronceda, esconde também ele que Virgínia tinha sido o grande 

amor da sua vida? Porque figuram os versos de Espronceda como epitáfio 

na sua sepultura? O terceiro texto de Camilo – Amor de Perdição – presente 

na biblioteca do padre Agostinho dará ao leitor alguma resposta? 

O romance de A. M. Pires Cabral parece convocar a memória 

literária do leitor e apelar a uma convergência de leituras no sentido de ser 

captada uma transversalidade necessária à análise dos fenómenos humanos 

que não cabem nos compartimentos estreitos dos períodos e géneros 

literários. 
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Regressando ao início da nossa reflexão e convocando o explicit do 

romance, Pires Cabral, através de Salviano, problematiza as fronteiras entre 

a verdade e a mentira para chegar à conclusão de que “as duas são uma só e 

a mesma coisa […] A contrapartida comum de ambas é a dúvida – a eterna, 

opressiva, vexatória e voracíssima dúvida.” (p. 318) que persiste através dos 

tempos e cuja questionação exige uma compleição genológica híbrida 

compreendida já pelo homem romântico que entendeu que a natureza 

humana era feita de uma indecifrável argila. 
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A. M. Pires Cabral tem, no domínio da narrativa, um número 

considerável de obras em que a questão do fantástico pode ser levantada. 

São frequentes nos seus textos os acontecimentos que estão para além do 

que é verificável, cognoscível, explicável, por outras palavras, são frequentes 

os fenómenos meta-empíricos, na terminologia de Filipe Furtado, e 

atravessa-os, muitas vezes, a ideia de que o mundo, o quotidiano, pode, a 

qualquer momento, ser perturbado, virado do avesso, escapar à razão e 

tornar-se dúplice, equívoco, impossível de apreender na sua totalidade numa 

análise objectiva. O acontecimento, por si só, não faz o fantástico, mas o 

seu carácter inadmissível, inexplicável ou impossível define-se em relação à 

solidez do mundo real. A construção ficcional desse mundo é extremamente 

importante. Fantástico e, nas suas margens, maravilhoso e estranho 

assumem contornos diversificados nas obras de que a seguir falaremos, ora 

tocando de leve as narrativas, quase só condimentando-as, ora constituindo-

se seu tema central. A sua presença é quase uma constante na ficção de 

Pires Cabral e a construção das atmosferas em que o acontecimento insólito 

se insinua, ou irrompe, um laborioso trabalho de detalhe e coerência. 

Do ponto de vista teórico, destacamos apenas, e muito brevemente, 

três aspectos que foram basilares na leitura do fantástico na obra do Autor: 

Primeiro, do ponto de vista genológico, concebemos o fantástico 

como um modo derivado, uma categoria transhistórica e universal que tem 

vindo a ser historicamente actualizada, sobretudo nos géneros conto e 

romance, um conceito aproximado por Carlos Reis do conceito de 

essencialidade apontado por Roman Ingarden, que diz: 
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Estas qualidades (essencialidades) não são „propriedades‟ objectivas no 

sentido habitual e em geral também não são „características‟ destes ou 

daqueles estados psíquicos mas revelam-se normalmente em situações e 

acontecimentos complexos e frequentes vezes muito diversos entre si como 

uma atmosfera específica que paira sobre os homens e as coisas que se 

encontram nestas situações e que tudo no entanto penetra e com a sua luz 

transfigura. [...] A vida corre, se nos é permitido assim dizer, „sem sentido‟, 

cinzenta, desprovida de significado [...]. E então eis que vem um dia – como 

uma graça – em que, talvez por motivos imperceptíveis, inadvertidos e 

geralmente também ocultos se dá um „acontecimento‟ que nos envolve a 

nós e ao mundo em redor com uma tal atmosfera indescritível. (Ingarden 

1979: 318)  

Um segundo aspecto respeita à definição e delimitação do fantástico 

e pretende lembrar a periferia ou contiguidade das narrativas maravilhosas e 

do estranho que, de igual modo, encenam uma fenomenologia meta-

empírica e que, em conjunto com o fantástico, formam a designada 

“literatura do sobrenatural”. Elas estão igualmente presentes no universo 

das obras de que iremos falar, distinguindo-se das narrativas fantásticas pela 

ausência ou diferente tratamento daquela que é – e aqui chegamos já ao 

terceiro ponto no plano teórico que não queríamos deixar de referir – uma 

característica fundamental da construção do fantástico: a ambiguidade. A 

narrativa maravilhosa, apesar de recorrer a situações sobrenaturais, fá-lo 

assumindo claramente o seu carácter simulado e criando um mundo 

paralelo sem hipótese de contaminação com o mundo real. Já no estranho, 

as ocorrências insólitas são-no apenas a prazo, a aparência extra-natural com 

que são apresentadas dilui-se com uma explicação racional que, no decurso 

da intriga, vem negar o seu carácter sobrenatural e remetê-las para o mundo 

familiar do quotidiano.  

De facto, do ponto de vista da construção narrativa, e indo ao 

encontro do postulado por Filipe Furtado, a permanência da ambiguidade é 

uma característica fundamental do fantástico. A instauração e manutenção 
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da ambiguidade na percepção dos acontecimentos é conseguida através de 

um tratamento específico de determinadas categorias da narrativa, o qual 

permite que, ao nível do sintagma textual, se mantenha sempre em aberto 

um debate entre dois mundos cuja coexistência parece, em princípio, 

impossível. Esta concepção centra a análise do fantástico no plano da 

construção da narrativa, não permitindo que ela dependa de factores que lhe 

são em certa medida externos, como os reflexos emocionais eventualmente 

suscitados no destinatário da enunciação. A configuração narrativa que 

mantém em aberto o debate entre o mundo empírico e o meta-empírico, o 

real e o imaginário, o racional e o irracional, o verosímil e o inverosímil, a 

transparência e a ocultação, a espontaneidade e a sujeição à regra, valores 

positivos e valores negativos, é conseguida pela utilização de processos 

premeditados que afectam categorias literárias comuns a outros tipos de 

textos, mas que tornam perfeitamente discerníveis os seus elementos e 

formas de organização. Assim, é sobretudo em virtude de um específico 

tratamento de categorias como o narrador, o narratário, as personagens, o 

espaço e, ainda, o estatuto e funções assumidas pelas categorias a partir das 

quais se processa a focalização narrativa, que o fantástico consegue instalar 

e manter a ambiguidade sobre uma fenomenologia meta-empírica encenada 

num contexto aparentemente normal, envolvida em verosimilhança e alheia 

a uma racionalização plena. 

Passemos, agora, a recensear casos de subversão do real que têm 

lugar na ficção de Pires Cabral. 

No romance Sancirilo assistimos à encenação de um fenómeno 

insólito que consiste na liquefacção do sangue de São Cirilo, supostamente 

recolhido à data do seu martírio, no século IX, um dia quinze de Novembro 

de ano incerto, pelas onze horas e dezoito minutos, e conservado desde 

então numa ampola, onde cada ano, na referida data, pontualmente e sem 

intervenção exterior, retoma por momentos o estado líquido. 

Em Crónica da Casa Ardida uma série de indícios do sobrenatural, 

introduzidos no relato de estranhos acontecimentos que marcaram a vida da 
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personagem Jacinto Tarnego, culminam na estranha morte de seu filho, 

Tristão, anunciada por inquietantes prodígios, aberrantes e insólitas 

manifestações da natureza.  

A ocorrência estranha em Raquel e o Guerreiro surge encenada na 

história da «Mulher entrevada», uma história contada por Raquel a Narciso e 

que constitui uma das hipodiegeses encaixadas na diegese do romance. João 

Silvestre, o protagonista, é assaltado primeiro pela voz da mulher 

assassinada que lhe repete o ditado profético e a praga proferida à hora da 

morte, “Consumido sejas tu no fogo ateado por tuas mãos!”, vozes que se 

repetem e para as quais deixa progressivamente de poder aceitar uma 

explicação racional proposta por Olinda, a segunda esposa. Acaba por se 

imolar pelo fogo, estranhamente, sem um grito, “deixando-se lamber da 

língua lasciva das chamas, compenetradamente, quase como quem cumpre 

uma promessa ou se verga à tremenda eficácia de uma praga para poder ter 

descanso enfim” (Cabral 1995: 226). 

Em O Diabo Veio ao Enterro são inúmeras as ocorrências de 

aparência sobrenatural. Os temas do maravilhoso popular, a que o narrador 

se refere perto do final da narrativa, apresentam, em convivência pacífica, 

duas facetas: a cristã e a pagã. Este maravilhoso tem um importante valor 

histórico, social e moral, uma vez que bruxas ou feiticeiras, diabos, sibilas, 

alquimistas e profetas foram, durante séculos, importantes suportes da 

tradição de mitos e ritos religiosos, constituindo directivas éticas de 

comportamento colectivo. A religião cristã aceitou essa herança de crenças 

antigas pagãs e mitos fantásticos que foi progressivamente integrando na 

ortodoxia dos seus ritos religiosos. Não surpreende, portanto, que na obra 

as duas vertentes se conjuguem de forma harmoniosa, ilustradas por uma 

corte do Diabo e de bruxas, em paralelo com a corte de Deus e dos anjos, 

por referências a poções com que as mulheres vergam a vontade dos 

homens, pela crença no revigorador poder das águas do poço dos 

engaranhados, ou pela crença na decisiva intervenção da coruja no destino 

humano. Várias histórias ilustram um universo de ocorrências meta-
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empíricas, embora nem todas possam ser consideradas narrativas 

fantásticas. 

Nos contos de O Homem que Vendeu a Cabeça várias ocorrências 

insólitas têm lugar. «Desidério, Desidério» encena o súbito surgimento de 

uma excrescência carnosa suspensa da espádua do narrador-personagem 

cujo desenvolvimento e desaparecimento se envolvem numa aura de 

estranhas percepções e inquietações, das quais faz parte uma estranha 

relação com uma aranha que persiste em percorrer o corpo do protagonista. 

No conto «A sombra de cada qual» a personagem trava estranhas batalhas 

com a sua sombra de que resultam danos físicos e perturbações emocionais, 

enquanto em «As visitas do Senhor Director» um insólito episódio de 

invasão da privacidade transtorna por completo a personagem central. O 

conto «O homem que vendeu a cabeça», que dá o nome à colectânea, 

encena uma aparição que se reveste de contornos sobrenaturais para o 

protagonista. Do conto «A morte em degraus», o mais marcadamente 

fantástico, ocupar-nos-emos mais à frente. 

No, mais recente, romance A Loba e o Rouxinol é a identificação da 

personagem com um espaço – a casa familiar onde sempre viveu – e a 

morte da personagem coincidente com o abandono desse espaço, que 

assume uma aparência assaz insólita, sobretudo quando analisada por um 

narrador que confessa o seu racionalismo e cepticismo, mas vai permitindo 

e até favorecendo a insinuação do sobrenatural. 

Quando percorremos todas as narrativas atrás apresentadas em 

busca de uma evocação ambígua da fenomenologia meta-empírica, e da 

permanência de uma indefinição, até final da narração, sobre o real e a 

possibilidade simultânea da sua subversão, o leque de potenciais narrativas 

fantásticas, que a encenação dessa fenomenologia abrira, restringe-se 

consideravelmente. Nem todas lançam mão de um conjunto de meios que 

visam “a adesão do destinatário mediato da obra (o leitor) à manifestação 

sobrenatural nela expressa, sem, contudo, o deixar excluir por completo a 

possibilidade de uma saída racional para o enigma” (Furtado 1980: 74), ou 
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seja, a ambiguidade intrínseca da acção nem sempre alastra a todas as 

estruturas do discurso. 

Como vimos, a ocorrência extranatural é comum ao maravilhoso, ao 

estranho, ao fantástico e pode, ainda, ser passível de uma leitura alegórica 

que, a ter lugar, a irradia do universo do fantástico. O conjunto de obras que 

temos vindo a referir inclui exemplos ilustrativos de todos estes tipos de 

narrativas.  

O factor que de forma mais notória se torna responsável pelo 

afastamento de algumas delas do universo do fantástico é o que se prende 

com a inexistência de ambiguidade, que se traduz na pronta aceitação da 

índole meta-empírica dos acontecimentos – o que as coloca no plano do 

maravilhoso –, ou num rápido esclarecimento lógico desses acontecimentos 

– integrando-as, desta vez, no âmbito do estranho. É bom recordar que a 

ambiguidade “não constitui uma categoria pré-existente a que a narrativa 

recorre, mas algo que resulta da acção combinada de diversos processos 

discursivos” (Furtado 1980: 37). 

A ocorrência extranatural que integra o romance Sancirilo constitui 

um dos exemplos de evento meta-empírico que a narrativa acolhe como 

sobrenatural, sem questionar a sua natureza, sem promover, a nenhum nível 

da sua construção, processos tendentes à criação de uma indefinição.  

Também alguns contos integrados em O Diabo Veio ao Enterro se 

podem enquadrar no âmbito do maravilhoso. Recordando algumas 

características da obra facilmente se compreende o favorecimento que este 

nela encontra, nomeadamente pela eleição de um herói que, tomado no 

colectivo, é o povo do nordeste transmontano, e pelas próprias 

características da instância narrativa – narradores e narratários imediatos – 

que ora são aldeões, ora um “Menino-Doutor”, letrado mas oriundo das 

mesmas terras, por elas fascinado, e por isso, não obstante representar “o 

perigo da razão”, disposto a fazer amplas concessões no domínio da 

aceitação do sobrenatural. Há nesta obra inúmeras histórias em que 

intervêm, lado a lado, personagens que podemos considerar “vivas e 
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normais” e outras “sobrenaturais”, bruxas e diabos, sem que as primeiras se 

questionem, duvidem: ou hesitem sobre a natureza das segundas, agindo 

todas como se de uma natural convivência se tratasse. Não há aqui lugar 

para hesitações ou ambiguidades. São histórias do maravilhoso popular. 

No âmbito do estranho situam-se alguns contos de O Homem que 

Vendeu a Cabeça, em que uma ambiguidade efémera se resolve com uma 

explicação aceitável do ponto de vista de uma racionalização dos 

acontecimentos.  

Bem mais próxima da indefinição e da dúvida próprias do fantástico 

se encontra a construção que envolve os casos de mau-olhado e da estranha 

morte de Tristão em Crónica da Casa Ardida. No primeiro caso, o 

protagonista sofre a hesitação própria de uma vítima colocada perante o 

inexplicável, vê o seu testemunho ser sancionado por Severina, cujo 

cepticismo inicial só vem intensificar o efeito obtido com o seu posterior 

convencimento1, e acaba por render-se àquilo que o narrador opta por 

qualificar como “coisa de matriz manifestamente satânica” (Cabral 1992: 

307). No que diz respeito ao segundo caso, até ao último momento o 

narrador equaciona as duas versões explicativas dos acontecimentos 

estranhos que envolveram aquela morte: a natural, apresentada pela justiça, 

e a sobrenatural, aceite pelo povo. Esta obra é atravessada pelo fantástico 

que marca de forma indelével as personagens Jacinto e Tristão. 

No romance A Loba e o Rouxinol vai-se insinuando, muito 

subtilmente, uma natureza estranha para a progressiva degradação da 

personagem Carlos Dinis, que culminará na sua morte. Estes factos 

parecem coincidir com a perspectiva, preparação e efectivação de uma 

mudança que implica o abandono da velha casa familiar. No entanto, em 

virtude da focalização adoptada pelo narrador, só a posteriori, através da 

leitura de um diário dos últimos dias de vida da personagem, se esclarece a 

ligação íntima que Carlos Dinis estabelece entre os dois acontecimentos, 

                                                           
1 Sobre a importância que a figura do céptico pode adquirir na narrativa fantástica, ver 
Furtado (1980): 57. 
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considerando-se vítima de um destino contra o qual lutou ainda, mas ao 

qual acabou por se render. São disseminadas, ao longo do texto, algumas 

interpretações que apontam para a demência da personagem. No entanto, o 

narrador termina o relato com uma tirada ambígua em que afirma uma fé de 

origem desconhecida que lhe dita os contornos sobrenaturais que 

envolveram a morte de seu pai. 

Uma das narrativas em que o fantástico assume maior relevância, 

como referido, é o conto «A morte em degraus», integrado na colectânea O 

Homem que Vendeu a Cabeça. Nesta história, o protagonista é vítima de uma 

série de sevícias exercidas através de um buraco existente na parede de um 

quarto de pensão recentemente alugado. Quando procura provar a 

responsabilidade do utente do quarto contíguo, vê-se confrontado com uma 

inexplicável falta de coincidência entre aquilo que observara através desse 

buraco, a partir do seu aposento, e aquilo que de facto ocorre no aposento 

do lado. Neste conto, o narrador tem a particularidade de se colocar numa 

posição de alteridade em relação ao protagonista, mas a sua voz 

interpelativa, incómoda, descobrindo o que se passa no íntimo da 

personagem, não parece ser a de um outro, antes a voz de um eu que se 

desdobra para melhor se observar e analisar. A sua perspectivação da 

história é em rigor a do protagonista, contudo o seu estatuto não aparece 

claramente definido no texto e o propósito de gerar ambiguidade à volta de 

uma identificação do narrador é notório. 

O protagonista vai propondo explicações racionais para os factos 

estranhos com que é confrontado, não encontrando nunca uma 

confirmação satisfatória das suas suspeitas por parte das restantes 

personagens. Isolado, vai enfrentando acontecimentos que ganham 

contornos cada vez mais insólitos. No final, depois de uma longa 

preparação daquilo que seria um inequívoco deslindar dos estranhos 

eventos, sobre os quais sempre pairou uma aura de dúvida que Basílio 

pretende sanar, a personagem vê goradas as suas expectativas de aclarar 

racionalmente a situação e rende-se por completo ao insólito dos 
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acontecimentos. Para a permanência da ambiguidade contribui também a 

caracterização do protagonista, alguém que desde o início se apresenta com 

um acentuado fascínio pela loucura, o que insinua subtilmente a dúvida 

sobre a sua própria sanidade mental.  

O discurso termina sem que nenhuma frase conclusiva venha pôr 

termo a uma das duas possibilidades sempre em aberto: a da loucura do 

protagonista, que explicaria racionalmente a estranha situação por ele vivida, 

ou a do carácter sobrenatural dos factos que com ele ocorreram. Este é um 

dos exemplos ilustrativos da afirmação de Todorov, segundo a qual “há 

textos que mantêm a ambiguidade até ao fim, o que quer dizer também: 

além. Fechado o livro a ambiguidade permanecerá” (Todorov 1992: 50). 

Para concluir, a criação destes universos ficcionais, ricos, aliciantes, 

perturbadores, constitui uma opção literária que, em nosso entender, se 

inscreve numa linha de escrita que percorre toda a obra deste Autor: uma 

afirmação do homem e do mundo na sua diversidade e complexidade, uma 

voz que se ergue contra o cada vez maior empobrecimento a que a 

modernidade os sujeita, um empobrecimento que passa, também, pela 

sujeição do homem a lógicas impostas e a um excessivo racionalismo que 

restringem a sua humanidade. A insistência na criação destes universos 

constitui uma manifesta vontade de, pela literatura, contornar o filtro do 

racionalismo que empobrece a vida do homem e lhe retira o sabor da 

ingenuidade e da humildade com que, durante milénios, encarou o 

desconhecido, aceitou o poder maior da Natureza, se rendeu a insondáveis 

desígnios, acreditou na existência de outros mundos. A personagem 

fantástica aproxima-se desse homem primitivo, puro, receptivo e 

respeitador do inexplicável, ainda não arvorado em senhor do mundo. São 

também estes os traços que caracterizam ainda alguns homens integrados 

no meio rural nordestino e que fazem deles os heróis de eleição de muitas 

das obras do Autor, pela riqueza interior que lhes é reconhecida. Num 

tempo em que o mundo inteiro parece encaminhar-se para uma civilização 

única, dominada somente pelos imperativos económicos, uma identidade 
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que ameaça desaparecer da superfície de um planeta uniforme constitui um 

estímulo forte capaz de desencadear uma resposta estética que procura 

testemunhar as particularidades dessa identidade. Dela fazem parte 

integrante a atitude existencial do homem perante o desconhecido, a sua 

reacção àquilo que não sabe explicar, o imaginário perpetuado por gerações 

que impõe as crenças e os temores que lhe pautam a vida. Nesta medida, as 

duas importantes vertentes de escrita do Autor, a regionalista e a fantástica, 

inscrevem-se na mesma linha de contestação que põe em causa os modelos 

do homem e do mundo que as sociedades modernas e uma literatura urbana 

tendem a privilegiar. O interesse pelo antagonismo entre as potencialidades 

da espécie humana e as limitações que lhe são inerentes, ou que provêm de 

condicionalismos externos, encontra essas duas formas de manifestação na 

obra do Autor. 
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Conceber uma acção de formação pressupõe, antes de mais, a 

definição de uma determinada forma de saber as coisas, ou seja, a procura 

de um método. Deve, contudo, ser-lhe imposta uma condição primacial: 

que esteja imbuída de um sentido cultural. Quer isto significar que não se 

apoie apenas em captar e justificar conhecimentos e resultados que outros já 

confirmaram, mas que os promova, que os questione, que os reinvente, que 

facilite a sua aplicação. Deve assumir-se, assim, como um produto que 

resulta do pensar reflexivo, da descoberta do não descoberto e da relação 

dialéctica que entre ambos se estabelece, do desmoronar de preconceitos e 

dogmas, da incorporação do avanço imparável do processo científico. 

Incidindo sobre áreas sensíveis como a do ensino-aprendizagem, onde o 

ensino da Língua e da Literatura Portuguesas se insere, não deve, 

naturalmente, fugir à regra. 

Hoje, numa sociedade que se movimenta a uma velocidade 

vertiginosa, o ensino já não se compadece com a simples difusão e 

encaminhamento de saberes que se pretendem ver acriticamente 

reproduzidos e perpetuados, requerendo por parte dos seus intervenientes 

uma atitude de constante questionamento das suas práticas, de uma abertura 

total às mudanças, de procura de soluções que deverão ser sempre 

entendidas como variáveis, provisórias, efémeras. O professor necessita, 

assim, mais do que ser portador de muitos saberes (sem, contudo, os poder 

dispensar), de manter a capacidade de reflectir sobre eles, reequacioná-los, 

                                                           
1 Contos de Gostofrio e Lamalonga, Histórias de Lana-Caprina e Histórias da Vermelhinha. 
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aplicá-los a novas situações. Só assim poderá promover a (re)significação da 

sua acção, percorrer um caminho autónomo que lhe permita enfrentar com 

optimismo as transformações, designadamente as que resultam da 

incorporação de novos paradigmas de comportamentos da sociedade.  

Parece, deste modo, fazer todo o sentido que a escolha do tema que 

presidiu a esta acção se tivesse alicerçado nos seguintes pilares estruturantes: 

a promoção da superação de carências científicas localizadas, capazes de 

reforçar os suportes de uma prática pedagógica que se pretende adaptada às 

novas realidades; a incorporação de processos metodológicos que facultem 

o desenvolvimento da reflexão disciplinada, do espírito crítico, da inovação; 

a conjugação com uma postura de cidadãos intervenientes, apostados na 

transformação de uma sociedade que se pretende mais íntegra, mais 

cooperante, mais equilibrada, mais justa e, por isso, necessariamente mais 

culta. 

A reflexão sobre algumas das configurações da produção contista de 

Bento da Cruz enquadrar-se-ia dentro das condicionantes definidas e pelas 

seguintes razões: porque se debruça sobre uma realidade literária com 

identidade própria; porque, permanecendo ausente das preocupações do 

saber teórico padronizado, carece de uma análise isenta, rigorosa, 

fundamentada e, sobretudo, descomplexada; porque reflecte uma realidade 

que está gradualmente a adquirir contornos de actualidade e exige, por parte 

da escola, uma resposta rápida, fundamentada e coerente; porque pressupõe 

a existência de uma tradição cultural de características ímpares, que importa 

valorizar, preservar e promover. 

Tratando-se de uma aposta, em princípio, credível, constituía-se, 

também, como um desafio: são inúmeras as objecções que circulam à volta 

deste tipo de escrita e deste tipo de escritores, ambos envoltos pelo manto 

de um desqualificado regionalismo. As mais incisivas referem, entre outros 

aspectos: as excessivas preocupações documentalistas e etnográficas; a 

utilização de uma linguagem vernácula, salpicada de termos regionais e 

populares que prejudicam a comunicação; uma temática geograficamente 
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circunscrita, desajustada no tempo e no espaço; a insistência em 

personagens locais, com pouca profundidade psicológica e, por isso, 

desinteressantes; a excessiva aproximação dos textos à oralidade, o que, 

pelas suas limitações estruturais, dificulta a formação da língua literária.  

Contrariamente (ou não) ao expectável, pôde comprovar-se, numa 

primeira abordagem exploratória, que a apreciação crítica que sustenta tais 

afirmações se apoia, regra geral, em argumentos pouco sólidos - baseados, 

grosso modo, em estudos pouco rigorosos - em impressões superficiais e 

generalistas que correspondem, quase sempre, a ideias preconcebidas que se 

disseminam e se aplicam indiscriminadamente, quantas vezes vulgarizações 

de vulgarizações alheias, e, por isso mesmo, repletas de conceitos 

enovelados, duvidosos, pouco abonatórios. 

Justificava-se, deste modo, uma abordagem que se pretendia 

rigorosa, documentada, que contribuísse decididamente para a elucidação do 

problema e das questões levantadas.  

A forma como é configurado o conto foi a primeira das orientações 

seguidas como objecto de análise e obrigou à revisitação e aprofundamento 

dos aspectos teóricos que envolvem as suas origens, bem como a sua 

evolução ao longo dos tempos, considerando as similitudes e pontos de 

convergência do conto de Bento da Cruz com os processos mais remotos 

de inventar e reproduzir histórias. Realçou-se que, partindo de preocupações 

temáticas inerentes à tradição oral, Bento da Cruz sujeita-as a um processo 

de purificação e adequação em termos de contemporaneidade, reformula-as, 

reinventa-as, envereda por um mecanismo de edificação literária capaz de 

harmonizar uma cultura popular, de tradição eminentemente oral, com as 

exigências e as condicionantes impostas pela modernidade.  

Esta particular faceta da sua escrita remete para uma outra questão: 

ao fazê-lo, Bento da Cruz revela uma posição inconformada em relação ao 

contínuo perecimento dos costumes, das tradições, das cumplicidades, dos 

pensares, dos sentires, dos agires do povo que adopta e, por isso, os renova, 

os promove, os fixa, os projecta no futuro. Bento da Cruz opta, assim, por 
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uma forma elevada, soberana, empenhada, no sentido da redescoberta, 

recuperação e regeneração de uma cultura ancestral ameaçada, tendo 

consciência de que a arte literária se institui como o processo mais eficiente 

de conservar e metamorfosear aquilo que, no homem, o tempo distorce ou 

apaga.  

Evidenciou-se, ainda, que o conto surge, para Bento da Cruz, como 

a possibilidade genológica mais adequada aos seus propósitos literários e 

estéticos, porque, bebendo o autor na fonte prístina da essência popular, 

por uma questão de aproximação e coerência, exige procedimentos 

simplificadores, máxima singeleza expressiva e condicionamento estético, 

procura o máximo de expressão com um mínimo de recursos. Também o 

conto se apresenta como utensílio expressivo privilegiado para a divulgação 

de imagens e/ou acontecimentos relevantes, provenientes de factos que a 

memória conservou, que, para se tornarem eficazes, necessitam de concisão, 

brevidade, onde o artístico e o literário procuram a junção harmoniosa, 

como fórmula adequada para a expressão de pequenas realidades contáveis. 

Um outro aspecto considerado relacionou-se com a procura da 

configuração da escrita de Bento da Cruz a partir de recorrências estilísticas, 

temáticas e ideológicas, no intuito de isolar características que a pudessem 

personalizar. Num primeiro nível de análise, pôde constatar-se que o facto 

de ser utilizada uma linguagem com certa predominância de arcaísmos e 

elementos de carácter regional e popular provoca indubitáveis bloqueios de 

leitura – na medida em que não se processa a necessária fusão de horizontes – 

mas não obrigatoriamente o empobrecimento da língua literária, nem 

diminuição de potencialidades de exploração artística e literária.  

Podendo estes constrangimentos ser facilmente evitados - bastaria, 

para isso, que a linguagem utilizada se cingisse à língua padrão - Bento da 

Cruz opta por não o fazer por duas razões cruciais: por um lado, porque, 

para este, não é concebível – fundamentalmente por razões de fidelidade 

cultural e verosimilhança – que a linguagem por si utilizada se distancie do 

falar e da expressão do sentir das gentes que canta, ou seja, a linguagem tem 
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de se identificar com a terra, beber nas suas fontes, e, na medida em que 

com ela se funde, tem de garantir coerência contextual e textual; por outro 

lado, uma vez que percorre toda a narrativa e é comum não só a todas as 

personagens, independentemente do estatuto social e cultural que lhes é 

intrínseco, como também ao narrador, assegura uma certa coesão literária. 

Apesar de a escrita de Bento da Cruz incorporar elementos de uma 

das muitas variantes da língua histórica, o rótulo de regionalista – tantas vezes 

utilizado com o objectivo claro de prematuramente subalternizar, 

subvalorizar, desqualificar este tipo de escrita - apenas terá sentido segundo 

uma concepção genérica. Fazê-lo com legitimidade obrigaria, sempre e em 

qualquer circunstância, a isolar os elementos identificados como desse falar, 

e, consequentemente, verificar o grau de participação dos mesmos no texto. 

Considerando as reais limitações inerentes à fala popular, o processo 

de construção da língua literária em Bento da Cruz, na necessidade de 

procura da expressão justa e da depuração da fala, permite a sua 

transformação num produto de rara e inegável qualidade. Se, por um lado, 

isso se deve à incorporação criteriosa de elementos de incidência regional e 

popular, que imprimem à escrita um invulgar colorido e emoção e que, 

associados a outras características, provenientes de uma ponderada selecção 

expressiva e eufónica, convertem a língua literária num instrumento artístico 

de incontestado valor expressivo, por outro, a aproximação da língua 

literária à fala popular favorece uma organização oracional afectiva, em que 

as palavras se dispõem numa sucessão harmoniosa de ritmos e sons, 

conseguidos através de sustentadas acções reiterativas (comparações, 

anáforas, antíteses) que facultam ao texto um singular poder sugestivo. E 

isso acontece, fundamentalmente, porque, no processo de captação da 

realidade, a linguagem é sujeita a um tratamento particular proveniente da 

fonte popular - o lirismo - que origina uma estrutura discursiva próxima da 

poesia, uma vez que as recorrências fonéticas, morfossintácticas e 

semânticas determinam uma ordem que fomenta a unidade e o ritmo do 

discurso. 
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Desvaneceram-se, assim, as previsões circunstanciadas em juízos 

precipitados, normalmente assentes numa leitura pouco aprofundada dos 

textos, que possam remeter a escrita de Bento da Cruz para uma escrita 

estritamente dominada pela emoção, pelo facciosismo, pela paixão. 

Conciliando de forma exemplar os preceitos do texto literário com as 

potencialidades intrínsecas à fala popular e à oralidade, Bento da Cruz 

encontrou uma forma emancipada e original de quadrar artisticamente a 

língua, uma forma de escrever única e inconfundível, um estilo próprio, 

sustentado por demarcadas preocupações retóricas que pressupõem 

necessariamente meditação, conhecimento, premeditação. 

Não se submetendo a sua prosa àquilo que se poderá considerar 

como regionalismo linguístico, o mesmo já não se poderá dizer em relação aos 

assuntos tratados, que obedecem a um regionalismo temático. Os textos 

raramente se distanciam da diversidade dos temas e motivos que a 

ruralidade, neste caso a barrosã, proporciona e do conjunto das interacções 

que daí resultam. Deste modo, a matéria literária dos relatos surge, 

essencialmente, da preocupação da representação do homem em toda a sua 

essência, na sua simultaneidade existencial com os outros homens e com a 

natureza, bem como – embora limitada pelas condicionantes genológicas – 

da descrição do meio em que este prospera como indivíduo e ser social.  

Considerado o homem como genuíno filho da terra, a relação entre 

ambos ultrapassa o mero vínculo físico, acumulando-se um conjunto de 

práticas e afectos que acabam por reforçá-la e consolidá-la. Deste modo, a 

individualidade deste espaço localizado é composto não apenas pela sua 

especificidade física natural, mas, também, por um sentimento sociológico e 

psicológico. A relação dos seus habitantes com o lugar constitui uma 

panóplia de interacções pródigas em imagens que dão uma dimensão 

material ao espiritual, ao mesmo tempo que a dimensão simbólica inerente 

abre as portas ao espiritual, na medida em que o homem sente a necessidade 

– por razões de equilíbrio – de se identificar com um espaço abundante em 

referentes, um lugar cuja dimensão não encontra paralelo. 
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Ao perspectivar a relação do homem com a terra segundo estas 

premissas, Bento da Cruz, mais uma vez, descortina um problema de inteira 

actualidade, que a denominada globalização e a sua torrente uniformizadora 

tem acentuado, ou seja: a premente necessidade de reflexão sobre a 

hipotética (in) dispensabilidade de identificação do homem com um 

referencial espacial de características únicas e insubstituíveis. 

O espaço surge, assim, como núcleo de projecção de toda a acção, 

onde a aldeia se apresenta como unidade vital, referência de 

identidade/alteridade, proporcionadora de quadros policromados sobre a 

vida, as crenças, a linguagem, os costumes, as tradições. E estes, longe de 

serem apresentados como contextos que o tempo desvalorizou, são 

explorados por Bento da Cruz segundo uma perspectiva axiomática que 

remete o leitor para a reflexão sobre o seu passado, as suas origens, 

elegendo-se como suportes referenciais plenos de actualidade, o que 

contribui para que conceitos como tradição e identidade se descolem da 

tendência para a sua associação a modelos retrógrados e/ou couraça de 

regionalismos, mais ou menos, convictos. 

Reflectindo a escrita de Bento da Cruz, para além de uma grande 

simplicidade formal, uma naturalidade temática que provém da 

singularidade vivencial do povo barrosão, tende - por se tratar de uma 

realidade que se revela afastada no tempo e no lugar – a provocar ao leitor 

evidentes constrangimentos comunicativos. Contudo, aquilo que numa 

primeira impressão se apresenta como um obstáculo pode e deve ser 

considerado como uma oportunidade única de descoberta, de confronto 

com outras realidades e situações vivenciais que facilitam uma melhor 

compreensão do mundo e do papel que ao homem está reservado no todo 

universal. 

Independentemente da feição realista dos textos, estes - pelo seu 

carácter memorialista, que pressupõe obrigatoriamente um distanciamento 

entre o tempo de observação e/ou experimentação e o tempo em que 

ocorre o relatado - acabam por reflectir aspectos da interioridade do autor, 
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assumindo principal destaque, pela sua transversalidade, a dolorosa 

constatação da passagem imparável do tempo e os seus efeitos devastadores 

sobre a terra, as coisas, as pessoas. Todavia, longe de promoverem um 

regresso nostálgico a um passado distante, que relatam como duro, fero, 

profundamente injusto, desumano, irrepetível, insurgem-se, antes, de uma 

forma subtil e implícita, contra a contínua desagregação de um património 

cultural que lentamente se esvai, sem grandes possibilidades de 

estancamento ou retrocesso. Neste sentido, os contos - e na medida em que 

evidenciam incursões pouco escrupulosas perpetradas pela civilização 

dominante – alertam para a necessidade de respeitar e preservar a(s) 

individualidade(s)  cultural(ais), de reforçar a ideia da importância da 

heterogeneidade no fortalecimento do todo nacional, facilitando, assim, a 

sua melhor integração no mundo global.  

Daqui se depreende que – pela forma obsessiva como esta parcela e 

imagem de um maltratado Trás-os-Montes, que é a região de Barroso, é 

encarada e literariamente concebida e embora não se vislumbrem nos textos 

sinais explícitos que indiciem tal facto – os textos acabam por se revelar 

como testemunhos de uma literatura solidária, que nada tem a ver com um 

trasmontanismo romântico e de submissão, quantas vezes envolto no 

ilusório, ineficaz e desacreditado slogan de “Para cá do Marão mandam os 

que cá estão” (Nunca mandaram!). Valoriza-se, sobretudo, o homem em 

toda a sua plenitude, projectando-o em toda a sua humanidade. Dando vida 

a retratos impressivos de uma realidade histórica, os textos penetram na 

transformadora, lírica e demiúrgica assimilação do real, em nome de um 

humanismo frontal, cru, desapiedado, que faz emergir o indivíduo como 

afirmação de unidade vital, nu nas suas congénitas exemplaridades e, por 

essa razão, infinito na sua natureza.  

Ficou claro que não se verificam, em Bento da Cruz, objectivos 

histórico-ideológicos premeditados: por exemplo, as personagens 

apresentam-se sempre como um produto do meio em que estão inseridas e 

não como agentes de transformação desse mesmo meio. Contudo, pela 
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forma despudorada como representa o homem, pela insofismável 

predilecção pelas figuras mais fragilizadas da população, acaba por deixar 

transparecer sintomáticos desejos de justiça, de rejeição de todos os actos 

que firam a dignidade humana, por revelar uma consciência social e literária, 

onde o ético e o estético se fundem num todo de inegável valor artístico. 

É, também, a opção realista seguida que – independentemente das 

contingências genológicas e do carácter ficcional dos textos – permite uma 

reconstrução bastante fidedigna de uma sociedade rural específica e 

historicamente determinada, nomeadamente através de vestígios 

geográficos, etnográficos, histórico-sociais ou mesmo antropológicos, um 

espaço de características únicas, inequivocamente identificável com a região 

transmontana e mais especificamente com a região barrosã.  

Na (re)construção possível do cenário, que se estabeleceu como a 

derradeira das configurações examinadas, nas suas vertentes física, social e 

cultural e suas interdependências, é constatável a ausência de excessivas 

preocupações etnográficas, destacando-se, antes, a representação do homem 

em toda a sua essência, o homem como ser individual, na sua relação com 

os outros homens e com a natureza. Assim, sendo o espaço representado 

indissociável da realidade perfilhada, não deixa de se constituir como uma 

unidade repleta de matizes próprias e originais, determinadas pela 

perspectiva da narrativa e pelo conjunto das estratégias narrativas utilizadas, 

desenvolvendo-se estas mediante rigorosos critérios de fidelidade ao 

homem e à terra, confirmando, desse modo, a sua importância no todo 

nacional, expelindo-os, pela peculiaridade da sua diferença, no todo 

universal. 

Dentro deste contexto, pôde concluir-se que a produção contista de 

Bento da Cruz se alimenta do acervo popular – sendo Histórias da 

Vermelhinha disso um bom exemplo – e/ou de lembranças de factos vividos 

ou observados, apresentando-se com a espontaneidade e a frescura do 

conto oral, seu antecessor, como os diferentes enfoques narrativos o 

comprovam. Mergulhada no mundo aldeão, retrata gestos, atitudes, 
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costumes e vivências das gentes barrosãs, às quais atribui vida cénica, 

destinando-lhes o papel de personagens investidas de uma singular, cálida e 

vibrante humanidade. Ao tomar a Natureza – considerada na fusão de 

complementaridade homem/terra – como matéria artística, Bento da Cruz 

provoca a meditação sobre a inevitabilidade de um percurso comum 

dominado pela passagem inexorável do tempo, sobre a desgraça e/ou a 

comédia humana, põe a nu a vida de uma região, de um povo, com o qual 

se mantém profundamente identificado, moral e sentimentalmente, facto 

que não o impede de, por vezes, se tornar dilacerante para com os homens, 

as situações ou as coisas, adoptando uma postura irónica, satírica ou mesmo 

caricatural, principalmente nos casos de conduta - segundo determinada 

óptica – imprópria ou desregrada. 

Correspondendo a perspectivas pouco ilusórias sobre o devir social 

por parte das personagens, o universo criado remete o leitor para um 

mundo austero, cáustico, céptico, onde se erguem – embora de forma 

diluída – questões axiais, como a necessidade de se reequacionarem os 

alicerces da civilização ocidental - que comanda e domina desde os grandes 

centros urbanos, designadamente através dos seus mitos, das suas crenças e 

dos seus valores estruturantes - de se revisar a história, nomeadamente no 

que concerne à (re)definição dos seus heróis, ou a inevitabilidade de se 

identificarem não só todas as injustiças e arbitrariedades cometidas sobre a 

espécie humana, como também os seus autores e os instrumentos 

repressivos utilizados. Predomina, assim, um mundo onde permanece uma 

grande tensão entre a angústia e a esperança, constituindo-se a primeira 

como condição vital e imprescindível para chegar à segunda, bem como 

para atingir a desejada - mas sempre adiada - emancipação. 

Bento da Cruz revela-se, desta forma, sensível, responsável e 

conscientemente empenhado com a vida da sua terra, características estas 

que justificam toda a carga afectiva e emoção que ressuma na produção 

contista, sendo a realidade barrosã - transmontana por excelência - por si 

apresentada como uma maneira singular, bizarra, extravagante de estar no 
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mundo, ou seja, como uma cultura. Aqui reside a sua originalidade. E se por 

aí peca, é aí que reside a sua maior riqueza e dimensionalidade. Existe, 

assim, uma nítida cumplicidade entre o escritor e a região e se é verdadeiro 

que Bento da Cruz traduz o Barroso, não é menos verdadeiro que o 

Barroso traduz Bento da Cruz. E o Barroso não está apenas inscrito nos 

seus documentos oficiais de registo, elege-se também como sua morada 

intelectual, escolta-o em toda a sua actividade literária, em toda a sua vida, 

como realidade iminente e subjacente. Bento da Cruz não é apenas um 

escritor que fala de Barroso, mas um barrosão que fala de si, de todos os 

barrosões, de todos os transmontanos, companheiros de viagem, parceiros 

de um destino comum. 

Contudo, o grande mérito literário de Bento da Cruz, patente na 

produção contista, assenta em desígnios que coincidem com a escrita 

universal, como o são o elevado poder de comunicabilidade, a clareza de 

ideias e propósitos, a facilidade como capta as qualidades sensíveis do 

Homem, o instinto nato da arte de narrar, mas também – e sobretudo – 

esse infinito amor à vida e a todos os que nela intervêm, quantas vezes 

exemplificado com a crueza e a comicidade que só uma observação isenta e 

descomplexada podem facultar, essa agreste bondade e essa solidária 

compreensão dos outros, tão presente na grande literatura e que hoje alguns 

pretendem subvalorizar. 

Foi dentro desta perspectiva que se perspectivou esta acção, tendo 

como grande objectivo distinguir uma parcela significativa da sua obra, que, 

pelo elevado teor literário, justifica o seu estudo, a sua valorização, a sua 

divulgação.  

Resta, agora, a esperança de que se possa fazer jus às palavras de 

Vergílio Ferreira: “toda a obra é o que é, mais o que se lhe vai 

acrescentando” (Ferreira 1994: 8)2.  

 

                                                           
2 FERREIRA, Vergílio (1994): «Uma melancolia calma …». In: Jornal de Letras, Artes e Ideias. 
Ano XIV. Nº 613: pp. 8-9. 
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«Quando a História oficial se encontra com a Literatura: O Segredo de D. 

Afonso Henriques de Jorge Laiginhas» 

Henriqueta Maria Gonçalves 

Departamento de Letras, Artes e Comunicação 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro) 

 

O Segredo de D. Afonso Henriques de Jorge Laiginhas1 é apresentado 

como romance numa altura em que os paradigmas genológicos sofrem uma 

questionação que, de forma sistemática, tem sido já apontada pela crítica.  

Neste caso, de uma forma imediatamente visível, Jorge Laiginhas 

cruza com o romance a tese académica: poderíamos mesmo falar no 

romancear de uma tese que o Autor do romance diz ter defendido em 

História Medieval Portuguesa. Desta feita, o romance, e o seu estatuto de 

ficcionalidade inerente ao género literário que representa, recebe de uma 

tese académica, segundo nos diz a voz autoral na matéria ficcional, um 

contributo que parece querer negar ao romance a ficcionalidade que lhe é 

inerente para, mais facilmente, em nosso entender, conquistar junto do 

leitor uma adesão que permita corrigir matérias já pertencentes ao senso 

comum, impondo uma lógica persuasiva de maior alcance. Por outro lado, 

parece também querer pôr em causa uma certa conivência entre a instituição 

universitária e o poder político, na medida em que se torna muito difícil 

apresentar uma nova versão da História, sobretudo quando essa versão vem 

questionar a identidade nacional. 

                                                           
1 Jorge Laiginhas nasceu em Safres, uma povoação da freguesia de São Mamede de Ribatua, 
concelho de Alijó, em 1961; licenciou-se em História e tem uma pós-graduação em 
Ciências Documentais; actualmente, desempenha as funções de Director da Biblioteca 
Municipal de Alijó. É autor, entre outras, das seguintes obras: Ressaca em Ribatua. Romance. 
Lisboa: Editorial Escritor, Ldª. 2001; Monárquica paixão. Romance. Lisboa: Editorial Escritor, 
Ldª. 2002; No poisar do silêncio. Romance. Lisboa: Editorial Escritor, Ldª. 2003; O segredo de D. 
Afonso Henriques. Romance. Cascais: Flamingo. 2007; O Padroeiro da Ibéria: D. Nuno Álvares 
Pereira. Lisboa: Bertrand - Quinto Selo. 2008; Viva a República: Diário de um Monárquico. 
Lisboa: Bertrand - Quidnovi II. 2010.  
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José Mattoso, na recente obra em que apresenta a biografia de D. 

Afonso Henriques, afirma na Introdução: “Não é preciso ser historiador 

profissional para perceber que não se pode traçar a biografia de uma 

personagem medieval sem uma grande dose de imaginação. […] os 

historiadores medievais não hesitavam em alterar a narrativa dos 

acontecimentos para melhor atingirem os seus objectivos. Manter a 

hierarquia dos valores, e, por isso, louvar ou censurar, era mais importante 

de que relatar o acontecido.” (Mattoso 2007: 13). 

De uma forma bastante abreviada, a narrativa de Jorge Laiginhas 

põe em causa a ascendência real do primeiro rei português: D. Afonso 

Henriques não seria filho do conde D. Henrique e de D. Teresa, mas de 

Egas Moniz e de sua legítima esposa. O seu “verdadeiro” nome era 

Lourenço Viegas. D. Afonso Henriques, filho de D. Teresa e de D. Egas 

Moniz (no romance), terá nascido com uma deformidade física (que a lenda 

se encarregou de construir à sua maneira) que nunca terá desaparecido. Foi 

por esse facto que D. Egas Moniz trocou as duas crianças, nascidas 

sensivelmente na mesma altura, e faz de D. Lourenço Viegas D. Afonso 

Henriques que se viria a tornar primeiro rei de Portugal: nisto consiste o 

Segredo que dá título ao livro. 

O Romance inicia-se, à semelhança de uma tese académica, com 

uma introdução, a que se seguem argumentos que vão sendo apresentados e 

que vão fazendo „prova‟ da tese que se pretende defender. Na parte final, o 

Autor inclui um índice e uma bibliografia de apoio que, pressupostamente, 

pretende enraizar cientificamente os argumentos utilizados: as obras que 

dela fazem parte são algumas fontes a que terá recorrido o Autor e onde se 

terá apoiado para defender „a sua a tese‟; esta estratégia visa conferir maior 

credibilidade aos argumentos expostos. No decorrer do romance, o Autor 

deixa mesmo verbalizada essa aproximação: “como já dei conta no início 

desta tese” (Laiginhas 2007: 50). 

Mas o interessante desta aproximação é que a tese académica partiu, 

ela própria, segundo nos diz o autor dentro do universo romanesco, de uma 
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lenda, ou pseudo-lenda, que tem também, como se sabe, um estatuto de 

ficcionalidade. Situamo-nos, então, numa espécie de encruzilhada em que 

romance e lenda se encontram, tendo como objecto de partida e de chegada 

o „trabalho académico‟. Desde o momento inicial da narrativa que o leitor 

percebe que lhe está a ser proposto um exercício lúdico. 

Na introdução, o leitor é logo confrontado com a estratégia do jogo: 

o autor terá defendido uma dissertação de Mestrado que punha em causa a 

identidade do primeiro rei de Portugal e, posteriormente, viria a defender 

uma tese de doutoramento onde acabaria por „provar‟ esse facto, tudo tendo 

como base uma lenda. É aqui que começa verdadeiramente o exercício da 

paródia de que falaremos mais à frente.  

A instituição universitária é acusada de ser solidária com a História 

oficial dado que o autor terá sido convidado pelo Presidente do júri das 

ditas provas de Mestrado, que o terá chamado em privado ao gabinete, acto 

não habitual, para remeter para os anexos o facto que poderia pôr em causa 

a versão oficial da História, colocando logo uma reserva ao estatuto daquela 

lenda como se a História Medieval se não baseasse nelas: “A lenda do 

Cachão das Lajas Más não passa disso, uma lenda. Uma lenda que tem 

como protagonista, um tal D. Lourenço Viegas. Não releva para a ciência 

histórica” (Laiginhas 2007: 11). 

A forma como o facto é registado por Jorge Laiginhas permite, 

efectivamente, perceber uma crítica ao conservadorismo da instituição 

universitária bem como à própria construção da ciência histórica: “O 

Presidente do júri que avaliou a minha tese de mestrado chamou-me ao seu 

gabinete e, como se fosse um pai a debitar um bom conselho a um filho, 

aconselhou-me a remeter o assunto para os anexos sob o título Estória 

versus História” (Laiginhas 2007: 10). 

A pouca abertura do Professor universitário à revisitação da História 

para a pôr em causa levanta o véu para, depois de investigações mais 
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aprofundadas, o autor pôr mesmo em causa a História oficial2. Do ponto de 

vista genológico, é neste ponto que o romance nos parece interessantíssimo. 

Parte-se de uma lenda (estória), ou da invenção de uma lenda, desmonta-se 

a lenda ou encontra-se a verdade matricial da lenda através de uma „tese 

científica‟ para se voltar de novo à estória a que o romance dá voz: parte-se 

da Literatura tradicional (de tradição oral) para se chegar à Literatura 

canónica. A Literatura é o ponto de partida para a tese académica e a tese 

académica, por sua vez, a ponte para a Literatura. O romance vem mostrar-

nos que a História registou um discurso forjado, conveniente, baseado em 

matéria também ficcional, propondo-se contar uma nova versão da História, 

a versão de Jorge Laiginhas, também ela pura ficção. 

Estória versus História vai ser, de facto, o filão do romance de Jorge 

Laiginhas que se constitui como uma sátira jocosa e grotesca com vista a 

provocar o desmoronamento da versão da História oficial. 

O romance apresenta-se como um verdadeiro exercício paródico, 

alicerçado numa teia de citações e de pseudo-citações através da qual 

deliberadamente ocorre a “fusão” da História com a ficção. Discurso dito 

científico e pseudo-científico é glosado para se mostrar como se constrói a 

ficção da História, revelando-nos uma história da ficção. 

Analisemos, então, em primeiro lugar, as conexões entre a lenda, o 

discurso científico e o romanesco, para passarmos, depois, à análise da 

paródia que ocorre desde o primeiro momento no romance.  

Carlos Reis e Ana Cristina Macário Lopes, no Dicionário de 

Narratologia, apresentam uma noção de lenda que nos convém tornar 

presente:  

“No campo da literatura tradicional de transmissão oral, lenda 

designa uma narrativa em que o facto histórico aparece transfigurado 

pela imaginação popular: não se trata, pois, de uma reconstituição 

                                                           
2 Registe-se que estes factos estão integrados numa matéria ficcional e o universo de 
referência para que remete é sempre de aproximação metonímica. 
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objectiva e «documental» de um facto ocorrido num passado remoto, 

mas sim de uma narrativa de carácter ficcional, que foi sendo 

transmitida de geração em geração” (Reis e Lopes 1990: 216). 

Jorge Laiginhas esclarece na sua Introdução que desde a época da 

elaboração da sua tese de mestrado que “algo me diz haver um fundo de 

verdade na lenda do Cachão das Lajas Más, na margem direita do rio Tua, a 

cerca de uma légua da foz do rio Douro” (Laiginhas 2007: 10)3. 

Se cruzarmos o texto de Carlos Reis e de Ana Cristina Macário 

Lopes com o de Jorge Laiginhas, verificamos um interessante movimento 

do pseudo-discurso científico, neste caso o histórico, no sentido de verificar 

o que a lenda terá transfigurado do facto histórico com o propósito de este 

ser apurado; é esse “fundo de verdade” que vai, de facto, desencadear uma 

investigação que „provará‟ a verdadeira identidade do primeiro rei português 

bem como o facto histórico que deu origem à lenda. 

Mas o que torna verdadeiramente interessante esta relação 

intertextual entre o romance e a lenda é o facto de, a partir de determinada 

altura, sermos conduzidos através de uma busca pela veracidade da lenda 

que é pura ficção: gera-se, pois, um exercício de ficção sobre a ficção que 

faz desencadear o romance e constitui o seu desenlace, qual fio de Ariadne: 

“Três semanas depois viajei da cidade do Porto, onde estudo e 

trabalho, até à aldeia de S. Mamede de Ribatua, minha terra natal. 

[…] Era o mês de Maio. Um mês em que os montes estão 

efusivamente floridos e cheirosos, mas quase impenetráveis. […] E 

não há qualquer carreiro por onde seja possível ir da aldeia de S. 

                                                           
3 A lenda desvendada por Jorge Laiginhas no decorrer do romance consiste no seguinte: D. 
Lourenço Viegas, meio-irmão de D. Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, ter-se-á 
refugiado no Cachão das Lajas Más, pretendendo escapar à justiça d‟el-rei D. Sancho I; D. 
Lourenço Viegas ameaçava tornar público um segredo que, se chegasse aos ouvidos do 
«imperador das Espanhas», seria o fim da, ainda mal enraizada, independência do reino de 
Portugal. Diz ainda a lenda que quem se aventurar a descer a enorme fraga que leva ao dito 
cachão desaparecerá para todo o sempre. 
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Mamede de Ribatua até ao Cachão das Lajas Más!” (LAIGINHAS 

2007: 10)  

“Com a ajuda de uma grua dos Bombeiros Voluntários desci ao 

fundo de uma gruta que existe bem no meio da enorme fraga lisa a 

que chamam Lajas Más – as tais “lagenas malas” que o senhor 

arcebispo D. Martinho Geraldes, bisneto de D. Afonso Henriques, 

contou para si, evitando que alguém aí buscasse os restos mortais de 

D. Lourenço Viegas – e, sob o pó do fundo da gruta, encontrei um 

fio de ouro com uma grande medalha onde se lê:  

“Ego Alfonsus Rex”” (Laiginhas 2007: 140)  

Jorge Laiginhas re-ficcionaliza, desta forma, a própria lenda que, por 

sua vez, lhe tinha permitido desencadear uma „pesquisa científica‟ que o 

teria levado a pôr em causa a voz da História oficial: entra dentro da história 

para dar continuidade à história que construiu, de uma forma jocosa – aí o 

vemos, numa grua dos bombeiros, a descer ao fundo da dita gruta e a 

encontrar o fio com a medalha que o feito rei por Egas Moniz, seu filho 

legítimo, oferece ao verdadeiro rei por direito, seu meio-irmão, D. Lourenço 

Viegas, porque, de facto, Lourenço Viegas era Afonso Henriques e Afonso 

Henriques era Lourenço Viegas.  

Com este discurso ficcional sobre o discurso ficcional não pretende 

Jorge Laiginhas questionar e problematizar a verdade histórica? A questão 

aqui considerada foi equacionada em Diálogos com José Saramago de Carlos 

Reis. Carlos Reis coloca a seguinte questão a Saramago: “Até que ponto tem 

a ficção legitimidade para dar essa nova versão dos factos [históricos]?” 

(Reis 1999: 86). Ao que Saramago responde:  

“Acho que tem toda a legitimidade, porque se se está a dar uma nova 

versão dos factos, é porque se está a falar de factos de que temos 

conhecimento por uma certa versão deles. Evidentemente que 

aquilo que nos chega não são verdades absolutas, são versões de 

acontecimentos mais ou menos autoritárias, mais ou menos 
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respaldadas pelo consenso social ou pelo consenso ideológico ou até 

por um poder ditatorial que dissesse «há que acreditar nisto, o que 

aconteceu foi isto e portanto vamos meter isto na cabeça». O que nos 

estão a dar, repito, é uma versão. E creio que, dizendo nós a toda a 

hora que a única verdade absoluta é que toda ela é relativa, não sei 

porque é que, chegando o momento em que determinado escritor 

passando por um certo facto ou episódio, deveria aceitar como lei 

inamovível uma versão dada, quando sabemos que a História não só 

é parcial como é parcelar. Noutros termos: porque é que a literatura 

não há-de ter também a sua própria versão da História?” (Reis 1999: 

86-87) 

Mas o diálogo continua para ser invocado o exemplo de Eça de 

Queirós: 

“Por exemplo: a Palestina d‟A Relíquia do seu Eça é uma versão. O 

Eça leu o que se tinha escrito sobre a Palestina, mas com certeza que 

meteu lá coisas da sua lavra; e inventou uma Palestina.  

CR – Ele disse numa carta que «a História será sempre uma grande 

Fantasia». 

JS – Pois! Estamos nós aqui com toda esta conversa e o Eça de 

Queirós já tinha dito tudo…” (Reis 1999: 87) 

Ora, Jorge Laiginhas, de facto, mostra-nos também que «a História 

será sempre uma grande Fantasia» e é-o, de facto, porque o relato dos factos 

históricos tem muito de ficção, tornando-se muitos deles lendários; provou-

o também no seu exercício de escrita romanesca que construiu um mundo 

possível em que nos faz acreditar, utilizando muitas vezes o discurso, outras 

o pseudo-discurso de fontes históricas, mostrando, efectivamente, o que 

pode a Fantasia. Desta forma leva-nos a relativizar, a questionar a verdade 

dos factos dado que a verdade absoluta é inalcançável, tudo está sujeito a 



 150 

reformulação, sobretudo quando essa verdade se apoia em episódios 

lendários. 

Não sabemos, ao certo, se a lenda invocada corre na tradição 

popular. Não sabemos se terá sido forjada pelo Autor. Até ao momento, 

não encontrámos qualquer registo da dita lenda. Acreditamos que o Autor 

terá criado uma lenda para ilustrar a ideia do carácter relativo da verdade. 

De certa maneira, Jorge Laiginhas está a mostrar-nos aquilo que Saramago 

afirma quando, no texto citado, diz: “aquilo que nos chega não são verdades 

absolutas, são versões de acontecimentos mais ou menos autoritárias, mais 

ou menos respaldadas pelo consenso social ou pelo consenso ideológico ou 

até por um poder ditatorial que dissesse «há que acreditar nisto, o que 

aconteceu foi isto e portanto vamos meter isto na cabeça»”. 

 

O romance O Segredo de D. Afonso Henriques de Jorge Laiginhas está 

estruturado em capítulos, alguns dos quais apresentam secções, que, à 

semelhança da tese académica, têm um título, que indica ao leitor a matéria 

versada. 

A utilização da citação percebe-se desde o primeiro período do 

romance, o que induz, em termos literários, uma prática discursiva de 

natureza intertextual que interessa, naturalmente, problematizar. 

Desde logo, se tivermos em conta o que deixámos dito atrás, a 

utilização desse texto invocado (pelo itálico, pelas aspas, pela referência à 

fonte) é também prática corrente na tese académica. Se considerarmos 

grande parte do teor dos fragmentos, percebemos que eles são forjados pelo 

autor textual, havendo um propósito paródico de índole satírico-jocosa que 

procura atingir dois alvos: pretende pôr em causa a seriedade das fontes 

utilizadas nos trabalhos académicos relacionados com a História Medieval, 

ou pelo menos a falibilidade dessas fontes, e, em última análise, por essa via, 

mostrar como a História é feita com muita fantasia. O autor do texto, 

construindo um texto sobre o texto, vai mostrando como o discurso oficial 

se constrói. 
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J. Cândido Martins considera a paródia como imitação ou 

deformação cómica, marginal e parasitária de um texto ou obras conhecidos 

(Martins 1999: 1418). 

Carlos Ceia caracteriza a paródia como uma “deformação criativa de 

um texto tido historicamente por modelar” (Ceia 1998: 59). Por tal facto, 

segundo o mesmo autor, o texto parodiado deve ser colocado em situação 

de cómico (Ceia 1998: 59). Embora nem sempre assim aconteça, como 

reconhece Ana Paula Arnaut (cf. Arnaut 2002: 266-267), interessa-nos reter 

a faceta da paródia que se associa a um pendor cómico-satírico que reflecte 

sobre a relação rica e complexa do discurso parodístico com as técnicas 

textuais da citação, do plágio, da alusão, referência e reescrita e com géneros 

do cómico literário como a ironia, a sátira, o burlesco, o pastiche, técnicas 

que têm em vista a desconstrução de textos ou códigos que se pretendem 

pôr em causa (cf. Hutcheon 1991: 169). 

A técnica da paródia assume neste romance um propósito cómico-

satírico que procuraremos demonstrar pelo acompanhamento do texto. 

Já vimos como a aproximação feita entre a tese académica e o 

romance parte de uma lenda construída que se torna em exercício lúdico 

que obriga o leitor, pelo riso, a levar pouco a sério a História oficial. 

Vejamos, agora, alguns exemplos de como a citação ou pseudo-

citação ocorre: 

“Na crónica deste rei pode ler-se: 

“Foi o Conde D. Henrique ao ultramar, à Casa Santa de Jerusalém, e 

quando de lá veio trouxe muitas relíquias de santos, entre as quais: 

um braço de S. Lucas Evangelista que lhe foi dado em 

Constantinopla e um saco cheio de areias fabricadas com uma pedra 

extraída do santo Sepulcro.”” (Laiginhas 2007: 18) 

Ora, a narrativa localiza a fonte (Crónica do Imperador Afonso VI), 

enuncia uma citação, mas não a sua situação na crónica. O conjunto das 

referências permite-nos corroborar um certo discurso oficial alusivo à 
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mentalidade medieval, mas não deixa de levantar dúvidas ao leitor sobre a 

sua autenticidade pelas referências pouco credíveis (“um braço de S. Lucas 

Evangelista que lhe foi dado em Constantinopla”). 

Quando é referido o contrato nupcial do primeiro casamento de 

Egas Moniz com a senhora D. Sancha Maior (no romance), o narrador 

refere de forma irónica:  

“A “escritura de cedência mútua” escarrapachava no pergaminho: 

“D. Egas Moniz haverá de cumprir, por quarenta e cinco dias, livres 

de abstinência, com as suas obrigações de marido cumpridor, e 

cumprir sempre, seja noite ou seja dia, em conformidade com as 

necessidades de cumprimento da esposa, D. Sancha Maior, que, por 

sua vez, fica constrangida, em troca de tão escrupuloso 

cumprimento, a escriturar, ad honores, quarenta e cinco dias gastos 

após o início do cumprimento, todos os seus bens em nome do 

mencionado marido”” (Laiginhas 2007: 28)4 

Repare-se na utilização da forma verbal “escarrapachava” e a 

referência ao facto, pouco verosímil e jocoso, como “escritura de cedência 

mútua”, que depois vai ter continuidade na história do romance através de 

uma narrativa de sabor anedótico. 

A citação utiliza mesmo, em alguns casos, o sinal de corte no texto, 

o que o aproxima ainda mais da prática da citação no discurso científico: 

“Viajaram, desde a cidade de Guimarães até à cidade de Coimbra, a 

corte e a cúria régia. Um cronista de então escreveu a propósito desta 

viagem: 

                                                           
4 No discurso oficial, Egas Moniz teve dois casamentos, o primeiro com D. Dórdia Pais de 
Azevedo de quem teve os seguintes descendentes: D. Lourenço Viegas, D. Afonso Viegas, 
D. Mem Viegas, D. Rodrigo Viegas e D. Hermígio Viegas; o segundo casamento efectuou-
se com D. Teresa Afonso, como o romance também regista, e dele teve a seguinte 
descendência: D. Dórdia Viegas, D. Soeiro Viegas, D. Elvira Viegas e D. Urraca Viegas.  
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“(…) Dois caminhavam adiante, o terceiro levava o chapéu, o quarto 

segurava o capote, o quinto arrastava a cavalgadura pela rédea, o 

sexto carregava a cabaça da água-de-medronho, o sétimo lia os textos 

sagrados para que el-rei dormisse o sono dos anjos (…)”.” (Laiginhas 

2007: 54) 

O Narrador forja composições líricas de pendor erótico, erotismo 

que se constitui como sub-linha do romance: 

“O príncipe é sabedor 

De todo o bem; e põe todo o amor 

Para ensinar a mulher, 

Ensinando-lhe um grande mester 

Que é antes bem, e não é um grande mal 

Foder com seu senhor.” (Laiginhas 2007: 51) 

As figuras reais são destronadas pelo autor textual, retirando à 

matéria narrada qualquer credibilidade. 

Interessante é também a forma como a narrativa incorpora textos 

integrais de cartas de foral em latim cuja apresentação é justificada pela voz 

autoral: “Cedo anunciou a inauguração de um costume que havia já sido 

inaugurado noutros tempos: o costume de dar aos povos palavras 

desenhadas no pergaminho. Chamou a essas palavras Carta de Foral.” 

(Laiginhas 2007: 54). 

As expressões “dar aos povos palavras desenhadas no pergaminho”, 

“essas palavras” e “Chamou a essas palavras Carta de Foral” denunciam 

uma atitude irónica por parte do sujeito que as enuncia, desde logo pelo 

afastamento que revelam relativamente ao objecto que a seguir se 

transcreve. 

Outros aspectos em que incide a narrativa são os relacionados com 

os momentos de miraculação pressupostamente ocorridos e que depois 

terão dado origem às respectivas lendas, o primeiro ligado a Santa Maria de 

Cárquere, que deu origem à lenda hagiográfica, e o segundo ao milagre de 
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Ourique. O leitor é confrontado com a comprovação da não miraculação 

dos fenómenos, sendo-lhe oferecida uma explicação racional e pertinente, 

debaixo de um halo de ironia corrosiva e aparentemente apenas lúdico-

jocosa. 

No primeiro caso, a paródia ao hipotético milagre ocorre da 

seguinte forma: 

“A rainha D. Teresa entrou em casa de D. Egas Moniz e logo saiu 

enjoada. 

- O príncipe continua tão aleijado como quando nasceu – cuspiu a 

rainha, mirando D. Afonso Henriques com esgares de nojo. 

- Ficará escorreito e será rei – asseverou-lhe D. Egas Moniz, com um 

piscar de olho mui cenhoso. 

No dia seguinte à partida de D. Teresa para a Galiza, D. Afonso 

Henriques foi “miraculado”. A “graça divina” aconteceu do modo que 

relatam os cronistas de então: 

D. Egas Moniz dormia a sesta no palheiro onde era costume aquele 

nobre dormir a sesta. A porta do palheiro abriu-se e entrou uma 

senhora que tinha cara de santa. 

Disse, docemente, a senhora com cara de santa: 

- Acorda, Egas Moniz. 

O nobre acordou e, já de espada em riste, investiu: 

- Quem sois vós? 

Ela, já não só com cara de santa, e cabelos de santa, e manto de 

santa, e voz de santa, ciciou: 

- Eu sou a Virgem Maria. 

Ao dizer destas palavras, D. Egas Moniz ajoelhou e a Senhora ciciou 

o que lhe faltava ciciar: 

- Vim do céu cá em baixo para te dar mando que vás a um lugar onde 

estiveste em pecado por três vezes e faças aí cavar o chão até 

encontrares o raizame duma igreja que, nos tempos dos teus avós, aí 

foi começada em meu nome. Dá ordens, dá dinheiro, para que seja 
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recomeçada a construção da dita igreja e, depois de acabada, contrata 

um santeiro que talhe a minha imagem tal como ta estou a mostrar. 

Quando a minha imagem já estiver sobre o altar mandarás rezar uma 

missa nessa igreja. Nessa missa inaugural, pões o menino aleijado, 

aquele que dá pelo nome Afonso Henriques, escondido sob os panos 

que hão-de cobrir a mesa do altar, e eu o curarei, e farei dele um 

intrépido matador de infiéis. 

E a Senhora Virgem Maria, dizendo o que disse, foi-se do palheiro 

com auxílio das mesmas pernas com que havia entrado. […] D. Egas 

Moniz mandou chamar um dos seus criados, levou-o até ao lugar 

onde havia pecado por três vezes, e dispôs: 

- Enraíze-se neste lugar uma igreja. As despesas correm por minha 

conta. 

Estando a igreja em pé por inteiro, D. Egas Moniz mandou aí rezar 

missa num dia que era santificado – uma missa matinal. Escondeu o 

jovem Afonso Henriques sob os panos do altar sem que alguém 

fosse sabedor porque o rapaz era travesso, amarrou-o, de pés e mãos, 

com cordas e, não fosse o príncipe ganir como costumam ganir os 

cães quando estão presos, deu-lhe a beber água-de-medronho. E deu-

lhe a beber tanta água-de-medronho que o petiz desfaleceu. 

Quando o senhor abade deu a missa por dita – Egas Moniz havia 

ajustado com o abade o rezar de uma missa curta, e muita curta -, deu 

voz de mando para que todos saíssem, dizendo: 

- Quero encomendar-me à Virgem e, se esta igreja é minha, quero 

encomendar-me em particular. […] E, logo pelo benzer da primeira 

oração, subiu ao altar e anunciou: 

- Nossa Senhora fez um milagre na pessoa de D. Afonso Henriques, 

aquele que era aleijado e é agora um príncipe e quase rei, sem 

nenhum aleijão.” (Laiginhas 2007: 40-42) 

Consideremos alguns apontamentos do exercício lúdico da paródia. 

O espaço em que ocorre a intervenção do sobrenatural configura-se de 
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forma desprestigiante, dessacralizada, pouco digna para as personagens que 

intervêm na acção, a Virgem e Egas Moniz: trata-se de um palheiro onde, 

segundo o narrador, ocorrem as sestas da personagem. A Virgem entra em 

cena pela porta de entrada do palheiro, e tem “cara de santa […] e cabelos 

de santa, e manto de santa, e voz de santa”; quando sai, é “com o auxílio 

das mesmas pernas com que tinha entrado”. A fala da Virgem contém 

elementos que fazem esboçar o sorriso do leitor; Ela afirma “Vim do céu cá 

em baixo” como se os dois espaços estivessem colocados em paralelo, 

apenas necessitando de uma viagem para transitar de um para o outro. A 

promessa da Virgem é também risível; as palavras colocadas na Sua boca 

são destituídas de santidade: “farei dele um intrépido matador de infiéis”. O 

ritual de colocação do futuro rei sob [e não sobre, como está registado na 

fonte utilizada e aqui parodiada] os panos do altar, a utilização da água-de-

medronho, que vai estar sempre presente nos trajectos futuros de Afonso 

Henriques, são alguns ingredientes que explicitam a utilização das aspas e do 

itálico nas palavras “miraculado” e “graça divina”. 

A paródia ocorre também no conjunto das referências feitas ao 

Milagre de Ourique que, aliás, dá lugar a um capítulo com o título “De 

como se prova que a reinação tem origem divina”. Não consideraremos a 

ambiguidade do vocábulo seleccionado – “reinação” que vai ter 

continuidade no texto. Centrar-nos-emos apenas em alguns pormenores. O 

autor textual vai usar um texto retirado do «Traslado do Juramento del-rey 

D. Affonso Anriques» onde se reproduz com ligeiras alterações não 

significativas, em primeira pessoa, a voz de Afonso Henriques, para que o 

leitor perceba o carácter subjectivo do que é enunciado. E o que é 

enunciado deixa o leitor actual com um sorriso nos lábios e fá-lo reflectir 

sobre o carácter lendário do saber adquirido. Acompanhemos o texto: 

“Sigamos o pergaminho – já bastante coçado, pois todos os grandes 

historiadores desde Fernão Lopes a Damião Peres o manusearam e o 

leram -, com selo da chancelaria de el-rei D. Afonso Henriques: 
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“Eu, Afonso, rei de Portugal, filho do conde Henrique e neto do grande rei D. 

Afonso, diante de vós, bispo de Braga e bispo de Coimbra e Teotónio, e de todos 

os mais vassalos de meu reino, juro diante desta Cruz de metal, e neste livro dos 

santos Evangelhos, em que ponho minhas mãos, que eu miserável pecador vi com 

estes olhos indignos a Nosso Senhor Jesus Cristo estendido na Cruz, no modo 

seguinte:” (Laiginhas 2007: 78) 

Mais à frente lê-se: 

“Consentindo nisto, o Senhor disse: 

„Não se apartará deles nem de ti nunca a minha misericórdia, 

porque por sua via tenho aparelhadas grandes searas, e a eles 

escolhidos por meus segadores em terras muito remotas.‟ 

Ditas estas palavras, desapareceu e, eu, cheio de confiança e 

suavidade me tornei para a realidade. 

E, portanto, mando meus descendentes que para sempre sucederem, 

que em honra da Cruz e das cinco Chagas de Jesus Cristo tragam 

em seu escudo cinco escudos partidos em Cruz, e em cada um deles 

os trinta dinheiros, e por timbre a serpente de Moisés, por ser figura 

de Cristo, e este seja o troféu da nossa geração. E se alguém intentar 

o contrário, seja maldito do Senhor e atormentado no inferno com 

Judas, o traidor. 

Foi feita a presente carta em Coimbra aos vinte e nove de Outubro, 

era de 1152.” (Laiginhas 2007: 81) 

Depois da „citação‟ do documento, e ganhando uma feição de tese 

académica, o discurso de Jorge Laiginhas problematiza: “Não pondo em 

causa a autenticidade do documento, tampouco a chancelaria e o tabelião 

que o elaboraram, parece-me razoável levantar algumas questões:” 

(Laiginhas 2007: 82). Neste caso, o leitor é levado, pela voz do Autor, a 

questionar a verdade relatada. 

Em alguns momentos textuais, é o discurso anedótico que põe em 

causa a dignidade oficial das figuras históricas. Assim acontece com D. 
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Afonso VI e com D. Diogo5, futuro bispo de S. Tiago de Compostela e, 

segundo o romance, pai do primeiro filho de D. Teresa, D. Rodrigo. 

D. Afonso VI, tendo tido conhecimento de que D. Diogo era bom 

cantador, e ele próprio também gostar de o ser, manda chamar D. Diogo: 

“O padre acorreu ao palácio real com o propósito de alfabetizar el-rei 

nas artes do canto. Das crónicas depreende-se que o jovem padre 

saiu quase mudo dos aposentos particulares de D. Afonso VI. Ainda 

segundo as fontes escritas da época, o padre Diogo não mais cantou 

em público pelo tempo de nove luas! 

Na cidade de Leão onde tudo aconteceu, conta-se que el-rei arrastou 

o padre para o seu quarto de dormir, se, dele, d‟el-rei, e exigiu-lhe, 

sob ameaça de excomunhão encomendada, que o beijasse na boca e, 

em simultâneo, lhe cantasse nas profundezas da garganta. D. Afonso 

VI acreditava que, se o padre assim fizesse, ele, rei, tornar-se-ia 

cantor por contágio. 

O caso é que o padre cheirava mal da boca! 

D. Afonso VI deu mando ao padre que botasse a língua de fora e, 

agarrando-lha com uma das mãos, com a outra, esfregou-lha com 

uma escova com que era hábito el-rei esfregar os seus cabelos. Por 

mor do esfolamento que el-rei fez na língua de Diogo, este passou a 

usar de uma linguagem grosseira e a praticar actos cruéis. Incarnou o 

lobo do rebanho que pastoreava! 

Certa vez agarrou uma moça no meio duma praça quando ela, a 

moça, carregava um caneco com água. Agarrou-a e apalpou-lhe as 

carnes desde o rabo até aos seios! Não contente com tanto apalpar, 

ainda arrastou a rapariga para dentro da igreja e serviu-se da dita 

diante do Santíssimo!” (Laiginhas 2007: 38) 

Na primeira parte do relato dos factos, o discurso ainda tem um 

certo grau de neutralidade, apesar da referência cheia de ambiguidade às 

                                                           
5 Trata-se de Diego Gelmírez, arcebispo de Santiago de Compostela. 
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nove luas. Mas na segunda e terceira partes, o discurso atinge um elevado 

grau de corrosão satírico-jocosa relativamente a ambas as figuras. 

Um outro momento muito similar ocorre quando nos é relatado o 

que D. Afonso Henriques fez aos “mouros alentejanos”: 

“uma sentinela veio, correndo como corre uma lebre chumbada pela 

banda das ancas, botar uma novidade nos ouvidos de D. Afonso 

Henriques: 

-Um enxame de mouros, daqueles que são alentejanos, dorme no 

chão dos chaparros a duas léguas ligeiras daqui. 

- E como sabes que são mouros alentejanos? – inquiriu D. Afonso 

Henriques. 

- Porque dormem pelas horas em que há estrelas no céu, e dormem 

pelas horas em que não há estrelas no céu, e dormem pelas horas em 

que o sol acende as searas – explicou o soldado. 

D. Afonso Henriques subiu a um monte e mirou o longe. 

Viu campos de cevada – campos de cevada madura. 

Viu uma dúzia de chaparros – doze chaparros em pé, no meio 

daqueles campos de cevada. 

Viu mouros alentejanos ressonando à sombra de chaparros. […] 

alembrou-se, como somente é dado a um rei alembrar-se, duma 

táctica de guerrear mouros alentejanos. Uma táctica de combate de 

sua imaginosa indústria: 

Deu ordens a cinquenta soldados do seu exército – dos que são 

inferiores por apenas terem préstimo nas fileiras da peonagem 

serviçal – que se besuntassem, e besuntassem as roupas que cobriam 

os seus corpos, com todo o azeite que havia naquele acampamento. 

Os soldados tudo fizeram como industriou o comandante daquele 

exército. Assemelhavam-se a torcidas de candeia. Torcidas 

encharcadas de untura. […] E os soldados acesos correram para 

dentro dos campos de cevada madura. […] O tempo de uma oração 
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depois… uma vozeria alevantava-se das profundezas dos 

infernos…uma vozeria sonolenta… 

Aqueles mouros alentejanos assaram. Assaram tal e qual como assam 

as bolotas dos chaparros quando o lume as lambe.” (Laiginhas 2007: 

66-67) 

Se, por um lado, o discurso joga com a anedota adaptada do 

alentejano “sonolento”, por outro lado, a continuidade do texto parodia de 

forma já não jocosa, a noção da violência na época medieval como época 

cruel, não deixando, subrepticiamente, de encontrar actualidade no tempo 

histórico do Autor, particularmente na seguinte passagem: “E, vendo-os, 

como viu, acesos, ribombou: 

- Correi para dentro dos campos de cevada, servos de Deus.  

E os soldados acesos correram para dentro dos campos de cevada 

madura” (Laiginhas 2007: 66-67). 

A ridicularização das figuras históricas é uma constante em O Segredo 

de D. Afonso Henriques, desde logo centrada na figura do conde D. Henrique: 

“Henrique andava pelos treze anos de idade quando lhe sobreveio 

um febrão endemoninhado, seguido de paralisia das carnes e do 

pensamento, que o obrigou, a ele conde D. Henrique, a ser 

submetido a uma cura por unguentos e benzeduras. […] Poucas 

semanas depois de o conde D. Henrique haver nomeado o goliardo 

Flávio para seu camareiro, convidou-o “para afagos, artes, e induzimentos 

próprios duma mulher puta” (Laiginhas 2007: 14 e 15)6 

Observemos agora uma das “movimentações cénicas” de D. Teresa 

para vermos como a figura é destronizada: 

 

                                                           
6 A apresentação do conde D. Henrique é muito diferente da que ocorre na Crónica de El-
Rei D. Afonso Henriques de Duarte Galvão: “Era este Conde D. Anrique muy discreto, e 
esforçado Cavaleiro, e nom menos de todas outras bondades comprido” (Cf p.2 da edição 
original de 1726). 
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“Era Verão. 

A rainha D. Teresa, querendo esquecer o incidente que tivera com D. 

Egas Moniz, viajou desde os Paços de Guimarães até à cidade de 

Coimbra onde hordas de Mouros haviam invadido a margem sul do 

rio Mondego […] encontrou a cidade prenhe de gente apavorada. 

[…] D. Teresa desceu da torre da cidadela, correu até ao rio, despiu 

as suas vestes e mergulhou nas águas do Mondego. Apareceu, tão 

despida como havia nascido, na margem sul daquele rio. 

Os mouros, vendo, como viram, uma rainha despida, prontamente se 

afundaram nas águas do rio Mondego, e, assim afundados, aí se 

deixaram ficar, mui quietos, até se saberem mortos, tão mortos que 

não mais pudessem assomar à superfície das águas! 

E, quando a rainha D. Teresa houve por livre de cuidados o sossego 

da cidade de Coimbra e seus termos, regressou ao castelo de 

Guimarães. 

Depressa aquela virago triunfante adormeceu e, muito amolecida, 

entregou-se, como fêmea saída do cativeiro, às carícias do galego 

Fernão Peres de Trava. […] D. Teresa era uma mulher “dulcíssima” 

mas fibrosa, capaz de ofertar as mamas a uma boa peleja!” (Laiginhas 

2007: 45-46 e 47) 

Como se pode ver, a situação em que é colocada D. Teresa e os 

comentários da voz que narra a história onde se incluem vocábulos pouco 

próprios de um discurso sério, ridicularizam a personagem, a situação e 

fazem com que o leitor leve pouco a sério a “verdade” histórica. 

Como Eça de Queirós afirma e Saramago reafirma no texto a que 

fizemos apelo no início deste estudo do romance de Jorge Laiginhas, «a 

História será sempre uma grande Fantasia». 

Jorge Laiginhas é um autor de vários textos neste romance: o fio 

narrativo pelo qual nos dá a conhecer a sua versão da História, e outros fios 

narrativos provindos de uma multiplicidade de fontes, todos por si 

fabricados ou rearranjados: pergaminhos (p. 33), cartas de Privilégios (p. 
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33), cartas de couto (p. 35) manuscritos da época, alguns tidos como 

apócrifos (p. 48), a reputadíssima História dos Godos (p. 52), um 

pergaminho do cartório do Mosteiro de Alcobaça sobre a tomada de 

Santarém (p. 91), a crónica de D. Afonso Henriques escrita por Frei 

Brandão, a Descrição de Lisboa de Damião de Góis, o relato da Tomada de 

Lisboa aos Mouros redigido pelo cruzado Randulfus (p. 107), entre outros, 

alguns dos quais constam de uma bibliografia que acompanha o romance. 

Para além do recurso a esta multiplicidade de fontes, na sua versão da 

História engasta também uma pluralidade de vozes, discursos por si 

fabricados numa linguagem com um certo sabor medieval cruzado com um 

nível popular actual, em alguns casos: a voz de D. Afonso VI, de D. Teresa, 

do conde D. Henrique, de Egas Moniz, de Lourenço Viegas, de D. Diogo, 

de D. Rodrigo, de D. Afonso Henriques, entre outras. O leitor assiste 

também à recriação de algumas lendas como acontece com a lenda 

associada a S. Vicente (pp. 114-116). 

 

O romance de Jorge Laiginhas parece questionar o próprio estatuto 

do universo romanesco para além do questionamento da verdade histórica, 

utilizando a estratégia da paródia, transmitindo ao leitor a noção de que a 

vida é toda ela uma grande ficção.  

De que modo este romance se relaciona com a defesa de um certo 

iberismo que o Autor parece querer defender? Se, de facto, o segredo que 

Lourenço Viegas levou para o fundo do Cachão das Lajas Más punha em 

causa a legitimidade do Reino de Portugal, então o vocábulo “reinação” 

utilizado no romance pode ler-se, numa lógica da ambiguidade, como 

paródia à própria identidade nacional e defesa de uma unidade ibérica. A 

questão permanece em aberto e a estupefacção do leitor fica também 

registada na pequena imagem gráfica que acompanha o romance – uma 

torre/rosto com uma boca aberta desenhada – traduz a entrada perplexa do 

leitor neste universo de um romance em aberto. 
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O debate sobre a unidade ibérica foi reacendido no século XIX, por 

altura da vacatura do trono espanhol; essa unidade foi defendida, por 

exemplo, por Antero de Quental que, no ano da queda de Isabel II, em 

1868, escreve o panfleto «Portugal perante a revolução de Espanha» de forte 

intenção iberista. No século XX e na actualidade o debate tem continuidade. 

Saramago é uma das vozes que se tem feito ouvir em defesa daquilo que 

designa por “trans-iberismo”. Depois de ter escrito A Jangada de Pedra, em 

1986, esclarece a sua posição perante a problemática ibérica em 19907: 

“Aunque sin concluir, debo terminar. Escribiré sólo las dos palabras que 

tengo fijas en el espíritu y que condensan este manojo de ideas desglosadas 

en concepto: trans-iberismo […] ¿El iberismo está muerto? Sí. ¿Podremos 

vivir sin un iberismo? No lo creo” (Prólogo ao livro Sobre el iberismo y otros 

escritos de literatura portuguesa parágrafo conclusivo). 

O Segredo de D. Afonso Henriques de Jorge Laiginhas insere-se, quanto 

a nós, nesse debate, levando o leitor a participar activamente nele, pela 

paródia ao discurso oficial e pelas reservas que coloca à legitimidade da 

identidade de Portugal fora do contexto ibérico. 
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«A figura da bruxa e suas práticas em contos da tradição oral 

transmontana» 

Armindo Mesquita1 e Eva Machado2 

Departamento de Letras, Artes e Comunicação 

UTAD (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro) 

 

Introdução 

A criança recebe dos pais muitas palavras literárias que se convertem 

numa lembrança duradoura, num tesouro que jamais se apagará. E, como 

uma espécie de sortilégio mágico, essas palavras atraem outras e o tesouro 

literário será cada vez maior. Essas palavras ditas no calor da cama, ou no 

silêncio da noite, dão um prazer indescritível, porque ensinam a criança a 

perder-se nos bosques mágicos das histórias, isto é, ensinam a saborear a 

literatura, a boa literatura que é a única que devemos cultivar. Logo, os 

contos são esse lugar para viajar acompanhados aos bosques mágicos.  

Falar de literatura, sobretudo literatura de potencial recepção 

infantil, é desafiar a fantasia e activar a imaginação para provocar e verter 

nos sonhos, que são parte integrante da essência do ser humano, o 

imaginário estimulante que leva à fruição do prazer da leitura na sua 

plenitude e à descoberta da substância do conhecimento. Este acto 

impulsiona a inovação e a descoberta, a formação e a cultura. Permite voar, 

tal como Ícaro, em direcção à luz, ao sol do conhecimento interior. 

Hoje sabe-se o quanto a imaginação influi na dinâmica do dia-a-dia e 

que, ao permitir a evasão, ajuda também na compreensão do outro lado, 

mais imaterial, mais espiritual, mas nem por isso menos importante. 

                                                           
1 Presidente do OBLIJ – Observatório da Literatura Infanto-Juvenil e Director do Curso 
de Mestrado em Literatura Infanto-Juvenil da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro (UTAD). 

2 Mestre em Literatura Infantil pela Universidade do Minho. 
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A recuperação da literatura de tradição oral, como forma de 

conhecimento e de abordagem a outros contos contemporâneos, leva-nos a 

concluir que, embora discretos, estas narrativas sempre estiveram presentes.  

Relativamente às bruxas, não há certezas quanto ao seu berço, nem 

quanto aos seus padrinhos baptismais, mas sabemos que elas vivem no 

imaginário de todos os povos e que são mulheres. 

1. A figura da bruxa  

1.1. Aspecto físico e nome 

Quando evocamos o nome de uma bruxa, a imagem que se 

materializa instantaneamente é a de uma mulher velha, muito feia, zarolha, 

com um grande nariz retorcido, unhas enormes, sujas e afiadas, dentes 

podres, queixo saliente e aguçado, cabelo grisalho, todo emaranhado, ora 

caindo em grandes repas pelas costas abaixo, ora clandestino entre o chapéu 

e o farrapo que lhe oculta o corpo. Veste-se de preto. O rosto refugia-se à 

sombra do chapéu pontiagudo e de grandes abas.  

Encontramo-la no seu „atelier‟ onde pululam livros de magias e 

esconjuros, ervas mágicas colhidas na lua cheia, ossos, cabelos, terra de 

cemitério, taças com pós coloridos, frascos para destilar, almofarizes para 

pisar as erva, etc. É junto ao caldeirão negro e mágico que ela mexe e 

remexe a sua mixórdia, aperfeiçoa os seus venenos à velha maneira 

alquimista. Lagartixas, patas de aranhas, olhos de morcego, rabos de 

ratazanas entram lentamente em estado de ebulição para depois serem 

ingeridos como poções mágicas por aqueles que as procuram. Há também 

um forno onde resplandece um fogo vivo e voraz. 

As bruxas, horrivelmente más, viajam de vassoura para se juntarem, 

nas clareiras das florestas ou junto de água, às colegas. Vivem sozinhas, mas 

adoram e trabalham em conjunto com o diabo. Têm um grande poder no 
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olhar, por isso as bruxas não devem ser olhadas directamente nos olhos. 

Juntam-se à sexta-feira e ao sábado, no seu Sabat3. 

Este é o modelo feminino que a Igreja Católica criou, na Idade 

Média, e levou até ao povo, através da voz inflamada de clérigos4. 

O Martelo das feiticeiras5 fornece-nos informações acerca do poder das 

bruxas que  

são assim chamadas pela negrura de sua culpa, quer dizer, seus atos 

são mais malignos que os de quaisquer outros mal feitores […] elas 

incitam e confundem os elementos com a ajuda do demónio, 

causando terríveis temporais de granizo e outras tempestades. Mais: 

enfeitiçam a mente dos homens, levando-os à loucura, ao ódio insano 

e à lascívia desregrada. E, […] pela força terrível de suas palavras 

mágicas, como por um gole de veneno, conseguem destruir a vida. 

[…] Havendo convocado demônios em seu auxílio, na realidade se 

atrevem a recobrir a humanidade de desgraças e males, chegando a 

destruir seus inimigos através de fórmulas mágicas. E é certo que em 

operações dessa natureza a bruxa trabalha em íntima cooperação com 

o demônio. (Kramer e Sprenger 2005: 67-68) 

A partir destas considerações entende-se que é necessário ser 

detentor de força física e sobrenatural para fazer parte desse outro mundo 

onde vivem bruxas, feiticeiras, diabos cornudos, gatos pretos, serpentes. 

Para Consiglieri Pedroso (1988: 95-108), as “bruxas começam por 

ser feiticeiras e, depois de terem comunicado com o Diabo, este as induz 

com falsas promessas a serem bruxas, exigindo em troca votos e 

                                                           
3 No judaísmo, Sabat era o nome dado às sinagogas. É possível que, com o cristianismo, 
este local passasse a significar uma reunião maléfica.  

4 Mulher que vivesse sozinha, fosse solteira ou viúva e que quisesse aprender a ler e a 
escrever, ou intervir na vida social, já era considerada uma bruxa. 

5 Ou O Martelo das Bruxas, publicado, em 1487, na Alemanha, é, provavelmente, o tratado 
mais importante no contexto da perseguição da bruxaria do Renascimento. 
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juramentos”. Mas, com base em recolhas orais, separa a bruxaria da 

feitiçaria. Para o povo “são duas expressões que não se devem confundir, 

logo bruxa e feiticeira são expressões também diferentes”. 

A feiticeira é “uma mulher, de ordinário velha e hedionda, que tem 

comunicação e pacto com o Diabo, sem perder contudo a forma humana, e 

sem possuir poderes ilimitados ou extra-humanos. […] Adivinha o futuro e 

casos omissos das pessoas; resolve situações que afectam pessoas e animais 

fruto de mau-olhado. 

Entre outros trabalhos poderiam recorrer a elas […] 

- a moça que não encontra marido; 

- a esposa a quem o marido engana, 

- a porca que “não vai à pia”; 

- a mulher a quem não medram os filhos”. 

Alexandre Parafita (2000: 80) cita um dito popular para separar a 

feiticeira da bruxa, “a bruxa nasce, a feiticeira faz-se”. “Segundo a tradição 

popular, a peneira é o objecto mágico das feiticeiras, tal como a vassoura é o 

objecto mágico das bruxas e a varinha de condão é o das fadas” (Parafita 

2003: 8-11). 

Pires Cabral (1993:140) caracteriza a bruxa como andando 

“enrodilhada no xaile, vestida de negro da cabeça aos pés, com um lenço 

pela cabeça que quase lhe cobre a cara toda”. 

As bruxas movimentam-se, sobretudo em locais afastados, isolados 

e plúmbeos. Efectuam as suas celebrações, junto à água, nas clareiras, nas 

casas assombradas, nas adegas, nos sótãos. No entanto, as florestas e as 

matas actuam como referências, porque são locais embebidos em mistério, 

em silêncios suaves, em odores embriagantes e onde a magia se manifesta, 

isto é, estes locais funcionam como verdadeiras escolas6. 

Diz-se também que as bruxas não gostam da luz do dia, por isso, a 

lua é sua companheira e que aparecem, em encruzilhadas e em cemitérios, 

                                                           
6 Será talvez neste sentido de aprendizagem natural, que, na linguagem celta, a palavra 
árvore signifique escola. 
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pela meia-noite que é um tempo limiar, entre um dia e o outro. Este seu tempo 

dura até ao cantar do galo que, nas zonas rurais, anuncia o nascimento de 

um novo dia e apela à oração. 

Segundo ainda a tradição oral, a bruxa é “um génio malfazejo, e o 

mal que faz vai recair sobre os mais inofensivos entes, como acontece com 

as crianças de mama, às quais chupa o sangue” (Pedroso 1988: 100) para 

elas produzir o unguento que lhe conferia a capacidade de voar. Tal 

associação da bruxa à antropofagia e ao sangue das crianças poderá 

compreender-se se unirmos a simbologia, lua – sangue – mulher. O sangue 

é vida, é calor, é fogo. Segundo alguns mitos, ele faz crescer as plantas e os 

metais. A lua também exerce a sua influência sobre o mar, as plantas, os 

animais e, especialmente, sobre a mulher, no tempo de gestação e nos ciclos 

menstruais. A cada lua há uma morte e um renascimento, porque o seu 

desaparecimento na obscuridade nunca é definitivo (tal como as bruxas). A 

lua 

nunca foi adorada em si mesma, mas no que ela revelava de sagrado, 

quer dizer, na força que está concentrada nela, na realidade e na vida 

inesgotável que ela manifesta. A sacralidade lunar era conhecida, quer 

de uma maneira imediata na hierofania selénica, quer nas formas 

«criadas» por essa hierofania durante milénios, quer dizer, nas 

representações a que deu origem: personificações, símbolos ou mitos 

(Eliade 1997: 210). 

O embate cristianismo / paganismo terá também sido marcado pela 

resistência da mulher às pressões exercidas pelo poder patriarcal eclesiástico, 

sobre a sua intervenção nas práticas religiosas e sobre o seu corpo. Foram 

assim obrigadas a praticar, em segredo, os seus rituais religiosos. 

Por detrás da proibição cresce a transgressão. Acontece na realidade 

e na ficção. É o que encontramos nos contos populares que, ao fundir 

realidade e ficção, abandonam as regras impostas, alteram o estatuto 

feminino de passividade e obediência e apresentam homens que não se 

assemelham ao dito sexo forte. 
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Quando algum elemento masculino vai perturbar os rituais das 

bruxas, é convidado a obedecer-lhes e, se o não fizer, o castigo recai sobre ele. 

Abusado pelas mulheres que espia e vigia, ele pode acabar „feito em farrapos‟ 

(Parafita 2000: 83). 

Mas havia outra forma de as bruxas controlarem o corpo dos 

homens: 

Assim para além dos seus conhecimentos dos segredos da magia, 

além das suas manhas de alcoviteira, a bruxa possui um saber 

empírico que faz dela uma envenenadora e uma perfumista, 

actividades, de resto, intimamente ligadas até ao Renascimento e até 

posteriormente. Com efeito, as ervas e as plantas medicinais 

desempenham um papel importante na composição desses produtos 

e, ocasionalmente, podem ter sobre a bruxa ou sobre as suas vítimas, 

efeitos oníricos particulares. (Baroja 1978: 60) 

Ao conhecer e transformar as ervas, estas mulheres tornavam-se 

poderosas nas questões ligadas à saúde. Eram as médicas possíveis numa 

altura em que a mortalidade infantil era catastrófica e a esperança de vida 

não ia além dos quarenta anos. Eram também elas que dominavam e vida e 

a morte, pois assistiam aos partos, numa época em que os homens não 

podiam tocar o corpo da mulher. Através do conhecimento ancestral das 

ervas, ajudavam muitas mulheres a controlar as gravidezes indesejadas, a 

curar a infertilidade, a atenuar as dores de parto, além de dominarem os 

segredos afrodisíacos e a magia culinária.  

Qualquer rotura a essa lei podia significar a morte. O adultério era 

impensável. Casar com o homem desejado, um sonho. A mulher passava 

das mãos do pai para o marido. A partir daí, reduzida ao âmbito doméstico, 

ficava silenciada nas suas ambições e limitada nos seus conhecimentos. Mas, 

na doença, em casos de mau-olhado, invejas ou outros trabalhos similares, a 

presença da bruxa era solicitada nas casas ricas ou pobres. Dentro de casa, 

ela podia usar as suas artes mágicas para o bem e para o mal. Sendo ela 



 171 

também acusada de provocar a impotência/infertilidade nos homens, 

podemos imaginar o temor e o respeito que inspirava ao sexo oposto. 

As atitudes perante a doença e a cura evoluem entre as 

comunidades, tendo como base paradigmas culturais, religiosos, sociais e 

científicos. Mas há hábitos e comportamentos que se mantêm, muitas vezes, 

durante séculos como símbolos da permanência de crenças ancestrais. Com 

o avanço da medicina convencional, dos cuidados de saúde, da abundância 

de medicamentos pensou-se que essas “mezinhas” antigas eram coisa do 

passado longínquo e esquecido, de “gente ignorante e inculta”, “de 

curandeiras e videntes”. Engano puro. Recorre-se ainda à bruxa quando os 

médicos não acertam com a doença ou na procura de um bem espiritual O 

sagrado e o profano (con)vivem lado a lado. 

Sexualidade, nascimento e aleitamento, mistérios que o feminino 

encerra, estão intimamente enlaçados. Encontramos referências em estudos 

antropológicos e sociológicos e na literatura infantil. 

Não será possível esquecer a associação, mulher – leite – cobra. O 

imaginário popular cristão e a literatura infantil estão recheados de 

exemplos onde esta relação está bem vincada. Ela liga os dois mundos: o 

inferior, terrestre, e o superior, celeste ou de ascensão e imortalidade. Na 

Europa medieval, feiticeiras, serpentes, sangue e leite dão corpo a um 

simbolismo muito forte e que deixou raízes nas crenças populares. Em 

Portugal também existia esta crença e, em algumas regiões do interior ainda 

hoje persiste ao lado da crença nas bruxas, feiticeiras e diabo (Cf. Bastos 

1988: 62). 

É sempre o papel da mulher que está por trás de todos estes 

fenómenos paranormais e os mistérios que o seu corpo encerra. 

Os estereótipos negativos sobre a figura da bruxa, tanto no 

imaginário oral colectivo, como, mais tarde, a sua inclusão na literatura 

infantil, correspondem a modelos que se queria (quer?) transmitir para 

serem obedecidos através do medo. O medo inibe e submete consciências, 

mas também proporciona avanços, pois é vencendo o medo que muitas 
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vezes ousamos e tomamos decisões. A sociedade continua a ser injusta com 

as mulheres, sejam elas fadas ou bruxas Mas hoje, mais do que no passado, 

elas têm consciência do seu poder. 

Muitos estudos, ligados à literatura em geral, falam Do nascimento 

das bruxas. Alexandre Parafita (2000:22), nas suas investigações junto do 

povo, escutou que “a bruxa é uma mulher que tem pacto com o demónio e 

as circunstâncias que lhe conferem esse estatuto podem ser de quatro 

naturezas: 

1. Fruto de um coito com o demónio; 

2. A última de sete filhas seguidas da mesma mãe e que não haja tido 

por madrinha a irmã mais velha; 

3. Dom obtido por herança de outra bruxa; 

4. Dom obtido quando herda a peneira de outra bruxa”.  

Esta descrição, que não se apagou da memória do povo, provoca 

alguns sorrisos nos mais incrédulos. Também sabemos que esta crença era 

bem real e culminava em acusações de bruxaria. 

Estas mulheres perderam o seu nome próprio, embora a sua 

identidade conste nos processos da Inquisição, elas eram denominadas 

bruxas. Eliade (2004: 55-56) alude ao secretismo e à importância que o 

nome assume em rituais de iniciação de diversos povos: 

O acesso à vida espiritual, visto como a primeira consequência da 

iniciação, é proclamado por múltiplos símbolos de regeneração e de novo 

nascimento. Um costume muito habitual consiste em dar um nome novo ao 

neófito imediatamente após a iniciação. Um costume arcaico, já que o 

encontramos nas tribos australianas de sudeste; ele está, aliás, 

universalmente disseminado. Ora, para as sociedades pré-modernas, o nome 

equivale à verdadeira essência de ser individual.  

O nome distingue e identifica de forma tão específica que parece 

adquirir todas as propriedades do que é nomeado. É considerado um 

fetiche, porque está ligado ao sagrado e ao profano. Bruxas e santas perdem 

o nome original. Ganham um novo, simbólico. Oliveira Martins (1986: 65) 
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interpreta, desta forma, a carga afectiva que essa identificação pessoal 

comporta: 

O nome é um fetiche incorpóreo, mas o primeiro na ordem, porque 

os nomes, veículo e molde dos mitos gerados no cérebro, são como a 

imagem ou a substância das coisas. Fetiche são os nomes das pessoas e dos 

deuses, os vocábulos sagrados ininteligíveis com que o feiticeiro cura as 

enfermidades e evoca os espíritos. 

Todo esse lado objectivo da religião – isso a que nos períodos em 

que o espírito crítico predomina se chama superstição, como disseram 

Plutarco, Luciano e Cícero – vem formular-se no sistema dos fetiches, para 

depois se tornar em cultos.  

Verifica-se que o nome está ligado não só à magia, ao feiticeiro, ao 

sobrenatural como também ao sagrado e aos deuses. Esta duplicidade de 

papéis acompanha a bruxa e todos os objectos e animais que fazem parte do 

seu séquito, transformando-a, ora em personagem humana e profana, ora em 

ente sobrenatural e divino. 

Sabemos que, em alguns países, ainda existem muitas palavras 

consideradas tabus. Isso significa que essas palavras possuem um poder que 

excede a compreensão. Geram medo e respeito e, por isso, é proibido 

pronunciá-las. Estão neste caso o poder das ladainhas e rezas proferidas em 

momentos específicos. 

A palavra assume, pois, a força de uma arma mágica que se 

manifesta, num primeiro tempo, na oralidade. Talvez por isso, o povo se 

referia, muitas vezes, a entidades sobrenaturais malévolas (o diabo) como 

aquele que não pode ser nomeado. 

As bruxas podem assumir outros nomes mais ou menos maléficos 

que denotam a aceitação ou utilização que o povo faz dos seus serviços: 

arreganhada, benta, benzilheira, cação, carocha, cascarra, estria, feiticeira, 

gata, lamparina, maga, mágica, pata-roxa, sibila, vidente, xara.  
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Mas não há certezas quanto à origem da palavra bruxa. No entanto, 

alguns estudiosos defendem que teve origem no latim pré-romano, brouxa 

ou brúscia, termo que significa queimar. 

A origem do nome continua envolta em mistério, tal como a 

personagem que refere! Ou… poderá ter a sua resposta na explicação que 

Bruno Bettelheim (1991: 55) nos propõe: 

O facto de, nos contos de fadas, ninguém mais ter nome torna tudo 

ainda mais evidente: as principais personagens não têm nomes. São referidas 

por «pai», «mãe», «madrasta», se bem que possam ser descritos como «um 

pobre pescador» ou «um pobre lenhador». Se forem «um rei» ou uma 

«rainha», são apenas disfarces para pai ou mãe, assim como «príncipe» ou 

«princesa» significam filho e filha. As fadas e as bruxas, os gigantes e as 

madrinhas também não têm nomes, o que facilita as projecções e as 

identificações.  

1.2. Símbolos mágicos 

Na imaginação popular, a bruxa está ligada à sua inseparável 

vassoura. Unta-se com o unguento mágico e, em noites de lua cheia, 

montada no cabo da vassoura, empreende corridas selvagens em direcção às 

clareiras das florestas, onde o diabo a espera para festejar o Sabat  7. 

A vassoura remete-nos para o espaço doméstico, a casa e associa-se 

ao ar pelos movimentos repetitivos de balanço e pela poeira que dela se 

desprende. 

O ar está em constante movimento, é instável e mutante. Relaciona-

se com o pensamento, a comunicação e a força masculina. A força 

masculina transforma-a num ser andrógino. Eliade (1997: 520), ao referir a 

importância do mito da androginia, esclarece que 

                                                           
7 O Sabat é uma reunião mensal que se efectua no 1º dia de Lua Cheia ou de Lua Nova e 
celebra os ciclos lunares. Também significa 8 festivais anuais que marcam a Roda do Ano 
das novas Bruxas. 
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a «mulher» num texto mítico ou ritual nunca é a «mulher»: ela remete 

para o princípio cosmológico que ela incorpora. Por isso, a 

androginia divina, que se encontra em tantos mitos e crenças, tem 

um valor teórico, metafísico. A verdadeira intenção da fórmula é a de 

exprimir – em termos biológicos – a coexistência de contrários, dos 

princípios cosmológicos – quer dizer, macho e fêmea – no seio da 

divindade.  

Este carácter bissexual divino, que a bruxa pode assumir, encontra-

se nos quatro elementos: ar, água, terra, fogo, com os quais ela se identifica. 

A vassoura, um dos objectos mágicos que lhe atribuem, possui essa 

característica de androginia: cabo como símbolo fálico, a piaçaba 

representando o símbolo púbico. A vassoura assume também, no seu 

passado histórico, uma valência divina que lhe advém de rituais antigos 

pagãos ligados ao feminino. Varrer era uma tarefa sagrada para as antigas 

sacerdotisas que limpavam as entradas dos templos antes de actos religiosos.  

Para ter energia positiva, a vassoura devia ser construída pelo 

proprietário, possuir forma redonda, sendo o cabo de freixo, a rama de 

bétula e a fita, que os une, de salgueiro. As três árvores assumem funções de 

protecção, purificação e de sacralidade, respectivamente. Através da 

matéria-prima usada na sua confecção, somos transportados às imensas 

florestas onde as bruxas se juntavam para comemorarem festas rituais e 

adquirirem conhecimentos sobre as suas ervas mágicas curativas e 

destrutivas. 

O cabo tem também uma conotação ofídia, fálica e de poder. A 

vassoura é o cajado da mulher, o seu bordão, o ceptro de rainha má, por 

isso, pode significar um desejo de liberdade. Também pode remeter para 

certos rituais ancestrais onde, após as provas iniciáticas, era entregue ao novo 

ser algo que simboliza o novo estado. Nas sociedades contemporâneas, a 

vassoura ainda é conotada com vida doméstica e subserviência a uma 

imagem de fada do lar. 
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É interessante notar que, no contexto doméstico, quando há 

necessidade de defesa, os homens pegam numa faca e as mulheres surgem 

de vassoura em punho. 

O caldeirão preto e redondo, que as bruxas possuem nos seus 

laboratórios, é um utensílio indispensável na feitura das suas poções mágicas. 

É um ventre, contendo o conhecimento, a fertilidade, a vida e a morte, tal 

como as mães que dão vida e prometem a morte. 

O caldeirão de ferro é analógico da panela, dos tachos e vamos 

encontrá-lo no mesmo espaço doméstico da vassoura – na cozinha.  

O tempo a que nos reportamos, quando fazemos referência a este 

recipiente, repousa na lareira ou na fogueira mantidas acesas com carvão 

vegetal. Neste contexto, a associação vassoura – caldeirão reúne em si os 

quatro elementos da terra: ar, água, terra e ar. Na alquimia, vamos encontrar 

o ferro, matéria-prima da sua confecção, considerado matéria profana. O 

ferreiro concentrava poderes de adivinho e de mágico que moldava e 

retirava deste material duro instrumentos capazes de trabalhar terra e de 

ajudar na guerra. 

O caldeirão nem sempre esteve associado às bruxas, porque, nas 

narrativas mitológicas e nos contos de fadas, ele detém poderes de 

transmutar e transformar substâncias. Aliás, Eliade (1997:264) alude a um 

caldeirão capaz de efectuar milagres e que serve para a confecção da 

ambrósia, a bebida sagrada dos deuses: 

Esse caldeirão miraculoso da tradição irlandesa, Murias, deriva o seu 

nome de muir, «o mar». A força mágica reside na água: os caldeirões, as 

panelas, os cálices são recipientes desta força mágica, frequentemente 

simbolizada por um licor divino, ambrósia ou «água viva»; eles conferem a 

imortalidade ou a juventude eterna, transformam aquele que os possui em 

herói ou em deus.  

Partindo do pressuposto de que a confecção dos alimentos estava 

entregue, na sua maioria, a cozinheiras, podemos concluir que essa gestão 

lhes dava um poder oculto para conhecer e usar plantas alucinógeneas e 
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venenos. Em muitas culturas, era hábito dar a provar a comida, em primeiro 

lugar, a um escravo ou a um animal. O medo de que as cozinheiras 

pudessem, de alguma forma, adulterar os alimentos durante a sua 

transformação não pertencia ao campo da ficção.  

A imagem que o caldeirão desperta é, de certa, forma perturbadora. 

Quando está cheio, parece associar-se a algo orgiástico, na medida em que 

os alimentos parecem envolver-se num quente abraço para despertarem 

numa nova vida no interior de cada um. Depois, como é escuro e está 

vedado à visão, quando tampado, assemelha-se aos segredos que guarda a 

barriga de uma mulher grávida durante a gestação. 

Esta visão do caldeirão sanguinário parece estar de acordo com a 

função que lhe atribuíam no tempo da caça às bruxas. Era dentro dele que 

as bruxas sacrificavam as crianças que roubavam. Da matéria mais sólida 

(Kramer e Sprenger 2005: 217) “fazemos uma pomada que nos é de grande 

valia em nossos ritos, em nossos prazeres, em nossos voos […] e quem dele 

bebe, durante certos ritos, adquire imediatamente conhecimento da nossa e 

se transforma numa de nossas líderes”. 

Esta referência às bruxas e ao caldeirão, numa altura em que a caça 

às bruxas estava activa, recupera as mulheres cozinheiras (parteiras e 

curandeiras também) que eram as primeiras a ser acusadas de bruxaria e 

cujos crimes passavam pelo envenenamento com ervas e fungos que elas 

conheciam bem, fruto da função que desempenhavam. Esta associação, 

cozinheira – panelas, ajudou a criar a imagem estereotipada da bruxa 

mexendo o seu caldeirão. A literatura de tradição oral dá-lhe suporte e ela 

permanece até hoje. 

O caldeirão deixa, pois, de exercer uma função pragmática para 

entrar no mundo da magia e do sobrenatural. 

O mal tem o seu próprio palco: a noite. Tem também as suas 

divindades protectoras e os seus mistérios especiais. É a noite que oferece, 

aos seres sobrenaturais, um silêncio cúmplice e protector. As bruxas 
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brindavam-na com o calor das suas fogueiras crepitantes, os banhos de luar, 

o prazer que se solta de risos e danças e vestem-se da sua cor. 

A noite leva-nos ao isomorfismo das imagens do regime nocturno. 

A cor, a noite, a lua reenviam-nos para um universo impregnado de tons 

femininos: “A noite é ligada à descida pela escada secreta, ao disfarce, à 

união amorosa, à cabeleira, é o lugar onde constelam o sono, o retorno ao 

lar materno, a descida à feminidade divinizada” (Durand 1989: 167). 

Com a sua penumbra, a noite transporta-nos para o íntimo, para o 

simbolismo sentimental. Durante a noite, para as culturas populares, a vida 

suspende-se, detém-se, enfraquece e é a grande oportunidade de o mal nos 

surpreender, de desviar o seu curso antes de o despertar. É por isso que a 

noite está associada, não só ao mal, ao misterioso, ao desconhecido, como 

também ao resplendor da lua, ao brilho das estrelas, aos ruídos silenciosos, 

ao cantar dos grilos e das cigarras. Mesmo tendo este lado mais romântico, 

as sombras continuam a assustar até o mais corajoso ser humano. 

A noite identifica-se com a terra maternal, ventre ligado à vida e à 

morte. O ser humano e a terra obedecem às regras de um calendário lunar 

que periodicamente tudo renova. 

A noite, a lua, a mulher, a bruxa estão próximas nas suas múltiplas 

formas, cores e mistérios a descobrir. A noite recria o dia, a lua dá lugar ao 

sol e a mulher dá origem a nova vida. 

Para Durand (1989: 197), “a noite e a lua desempenham sempre um 

papel na sua formação, papel que julgaremos capital. A lua sugere sempre 

um processo de repetição, e é por ela e pelos cultos lunares que um tão 

grande relevo é dado à aritmologia na história das religiões e dos mitos”. A 

noite é, pois, a parte do dia que encerra mais mistérios. É banhando-se em 

luar que as bruxas se libertam e se juntam para colherem as suas ervas 

mágicas e cantarem odes a Ísis, deusa das colheitas e da magia. 

2. Práticas atribuídas às bruxas  

2.1 O pacto com o diabo 
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O contrato solene, que a neófita assina com o eterno noivo, o diabo, 

para entrar no mundo dos desejos impossíveis concretizados, denominava-

se pacto e era de sangue. 

Após a cerimónia, que podemos inferir ser um baptismo e, ao mesmo 

tempo, um acordo nupcial, a bruxa, já assim denominada, assumia a nova 

identidade. Desta assinatura constariam alguns deveres: fidelidade absoluta, 

o compromisso de aumentar o número de praticantes, entrega de corpo e 

alma ao mestre. 

Seguidamente, como é hábito em situações similares, seria 

presenteada pelo amo, com: um pandeirinho; um novelo de linhafiado pela 

mãe do Diabo cuja matéria-prima era pêlo de bode ou de gato; um sinal, 

feito pelo diabo, no dedo mindinho da mão esquerda ou no corpo; 

promessa de prosperidade mundana e longevidade; explicação sobre uma 

pomada especial (feita de ossos e membros de crianças por baptizar). 

Consiglieri Pedroso (1998: 110) refere que, neste pacto, aparecem 

dois diabos sob a forma de bodes, ladeando o diabo que está sentado num 

trono. Serão eles os padrinhos da neófita, como sucede no baptismo 

católico? 

O baptismo é sempre uma morte simbólica, quer pertença aos rituais 

ortodoxos ou hereges. É uma forma de amarrar, de comprometer para uma 

nova vida. E, como verificamos, depois do pacto selado, a bruxa recebe um 

novelo de fio8. 

Eliade (1996: 110) alude ao poder de tais símbolos e à “utilização 

dos nós e dos barbantes no ritual das núpcias, para proteger os recém-

casados”. No entanto, é patente a dualidade que encerram, pois a sua 

“orientação pode ser positiva ou negativa, quer consideremos esta oposição, 

no sentido „benéfico‟ ou „maléfico‟, ou no sentido de „defesa‟ ou „ataque‟. 

                                                           
8 O novelo encerra o simbolismo do destino que se vai desenrolando lentamente. O fio 
será o caminho, a vida. “O próprio Cosmos é concebido como um tecido, como uma 
enorme „rede‟ […] um simbolismo tão denso exprime duas coisas essenciais: por um lado, 
que no cosmos como na vida humana, tudo está ligado através de uma textura invisível, por 
outro, que certas divindades são as mestras desses „fios‟” (Eliade 1996: 110). 
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O mal e o bem, o belo e o feio nunca se deslaçam. Estão 

comprometidos pelo sangue, por isso, aparecem, no pacto, dois pólos 

antitéticos – o preto e o branco. Este, ausente aqui, está implícito por ser o 

seu contrário. Surge em cerimónias, como o baptismo, a primeira 

comunhão ou o casamento, simbolizando pureza, virgindade e a dor9. É a 

cor das vestes das deusas e usado em rituais de iniciação. As noivas trajam 

de branco; as crianças quando vão ser baptizadas vestem desta cor.  

O negro remete-nos para a noite, o obscuro, o luto, a morte e para 

rituais conotados com a magia negra ou com heresias. 

Ainda hoje se utiliza o negro não só no vestuário como 

demonstração de sentimentos de pesar, de tristeza, como também em 

situações de revolta e como demonstração de desacordo com situações 

sociais. Muitas vezes reflecte um grito amordaçado. 

O preto e o branco podem assumir, cada um, dois pólos: o negativo 

e o positivo. 

No contexto da bruxaria, o preto assume o seu lado frio e mais 

negativo. Assim “o negro absorve a luz e não a devolve. Evoca, acima de 

tudo, o caos, o nada, o céu nocturno, as trevas terrestres da noite, o mal, a 

angústia, a tristeza, a inconsciência e a Morte” (Chevalier e Gheerbrant 

1997: 543). 

As bruxas medievais, ao firmar o seu pacto diabólico, romperam 

duas proibições: a inserção na vida pública e a procura do prazer sem 

restrições. As bruxas de hoje continuam essa luta. 

As histórias de tradição oral têm, nestas narrativas eruditas que se 

proferiam para grandes multidões de fiéis, parte da sua fonte de inspiração. 

Estas e outras narrativas acompanharam as sociedades durante milénios. 

Porquê? Talvez porque “contar significa falar aqui e agora com uma 

autoridade que deriva de ter estado (literal e metaforicamente) lá e naquele 

momento. Na participação no mundo dos vivos e no dos mortos, na esfera 

                                                           
9 Nos países quentes africanos e asiáticos, o branco é a cor que simboliza o luto 
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do visível e do invisível, já reconhecemos um traço distintivo da espécie 

humana” (Ginzburg 1989.265). 

Mas aquele sinal específico, que toda a bruxa deveria ter, era a primeira 

marca que os inquisidores procuravam no corpo destas mulheres. Essa 

marca ainda permanece no imaginário colectivo como demonstra o conto 

As bruxas na adega do tio João Morais, a respeito das maldades de bruxas 

“quem fez isto ao meu vinho, há-de andar com o corpo todo arranhadinho” 

(Parafita 2003: 13). 

2.3. O baptismo da bruxa 

O baptismo ou juramento da bruxa está relacionado com a 

cerimónia do pacto com o demónio e pode ocorrer de duas formas: ou em 

cerimónia solene marcada para o efeito, onde podem participar outros 

bruxos e bruxas, ou em qualquer hora e em pleno secretismo. Um seria o 

pacto expresso ou explícito e o outro implícito ou silencioso. 

A esta divisão subjaz a certeza ou dúvida do Pequeno Mestre 

(designação dada ao diabo quando ausente) quanto à maior ou menor 

convicção com que a iniciada se apresenta. No juramento, a discípula deve 

negar a Cristo, renunciar ao culto da Virgem Maria e ao baptismo e pisar a 

Cruz. 

A este respeito, O Martelo das Feiticeiras regista que, na cerimónia 

solene, “o diabo aparece às bruxas em forma de homem, reclamando-lhes a 

fidelidade que será firmada em voto solene” (Cf. Kramer e Sprenger 2005: 

214- 223). 

Nesta reunião solene, as bruxas mais antigas apresentam, ao diabo, 

uma nova praticante para fazer o juramento. O diabo coloca algumas 

questões à neófita: 

- Juras repudiar a Fé e renunciar à santa religião Cristã e à adoração 

da Mulher Anómala? – porque assim chamam à Santíssima Virgem 

Maria. – Juras nunca mais venerar os Sacramentos? 
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Se então parece-lhe que a nova discípula está disposta a assentir com 

o que lhe é pedido, estende-lhe a mão, ao que ela responde fazendo o 

mesmo e, de braço estendido, firma o juramento e sela o seu próprio 

destino. Feito isto, o diabo prossegue: 

- Ainda não basta. 

- E o que há mais a fazer? 

- É preciso que te entregues a mim de corpo e alma, para todo o 

sempre, e que te esforces ao extremo para trazer-me outros 

discípulos, homens ou mulheres. (Kramer e Sprenger 2005: 215) 

Como o diabo conheceria e disporia da duração da vida humana e 

teria também poderes sobre o tempo, poderia firmar o contrato por um 

tempo determinado por ele. 

Após o pacto de sangue, iniciático, e depois de prometer fidelidade 

ao mestre, a bruxa assumia as novas insígnias e era instruída nos segredos da 

magia e nas artes da bruxaria. Este juramento é efectuado, “com toda a 

solenidade, sobre um livro negro, seguro por um diabo miúdo (mafarrico), 

onde não há uma única folha branca; Há um demónio de cada lado da 

neófita e um terceiro que sustenta o livro aberto sobre o qual ela deve pôr 

ambas as mãos; Estes demónios apresentam-se com a forma de bodes 

negros” Consiglieri Pedroso (1988: 101). 

A bruxa é sujeita a um interrogatório de compromisso, que tem o 

nome de baptismo. Após o interrogatório, tem lugar o ajuntamento carnal da 

bruxa com o Demónio que a interrogara. 

No final, a noviça terá que passar, de cócoras, três vezes por 

debaixo do trono onde o diabo está sentado. 

Constam alguns casos em que esta iniciação não se dava por 

vontade própria, mas por imposição de alguma bruxa mais experiente.  

2.3. O voo das bruxas 

Conta-se que um unguento secreto proporcionava à bruxa a 

capacidade de voar. A vassoura assume a função de asa, nascendo não 
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lateralmente como nos pássaros, não nos calcanhares como o Deus 

Mercúrio, mas, estrategicamente, num ponto específico do corpo feminino 

para o qual se queria chamar a atenção e que simbolizaria o pecado original 

de Eva. As pernas enlaçam a vassoura e exercem uma pressão de segurança. 

A perna 

é um símbolo do vínculo social. Permite as aproximações, favorece 

os contactos, suprime as distâncias: adquire, por isso uma 

importância de ordem social. Daí o seu significado esotérico de 

fornecedora de casamentos, entre os Bambarras, que a relacionam 

com o sexo, o nariz, e a língua, que são órgãos que, como ela, fazem 

e desfazem sociedades. (Chevalier e Gheerbrant 1997: 521) 

O voo une-se também ao ar. Precisa desse sopro para efectivar a 

elevação, caminhar até à morada dos deuses no céu, transcendendo tudo o 

que é terreno. 

Para voar são necessárias asas e, sendo a asa isomorfa da pureza 

celestial (facto que a iconografia e a escultura religiosa marcam bem), como 

poderiam as bruxas, seres impuros e pecaminosos, identificar-se com os 

anjos, espíritos divinos e potências do Bem? 

Há latente, um confronto entre o mundo inferior - as trevas - e o 

mundo superior - luz. Entre a liberdade e a passividade. Como se o detergente 

branco e poderoso lá do alto pudesse purificar o negro das bruxas impuras e 

rebeldes, cá da terra. 

Com efeito, o voo não nasceu com o aparecimento das bruxas, ele 

tem raízes bem mais profundas. O voo reporta-nos, tal como a vassoura, a 

outras culturas que antecederam a era cristã. Pertencem à mitologia 

universal e à história das religiões. 

Em quase todas as culturas encontramos este valor do voo em 

comunhão com a pureza do alto. Os egípcios, os romanos, os incas, os 

povos asiáticos transportavam os seus reis em tronos que se elevavam acima 

do solo. Não deviam tocar a terra profana, porque se igualavam aos deuses 
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e, como eles deviam voar. Esta elevação divina não era só do domínio dos 

deuses.  

Encontramos referências ao voo, como êxtase, proporcionado pelas 

propriedades de certas ervas, em vários estudos. Nessa linha de 

pensamento, Mircea Eliade (1996: 90-92) explica que 

os taoistas e os alquimistas tinham o poder de se elevar nos ares. […] 

O „voo‟ traduz plasticamente a capacidade de certos indivíduos 

privilegiados de abandonarem à vontade o seu corpo e viajarem «em 

espírito» nas três regiões cósmicas. Empreende-se o «voo», isto é, 

provoca-se o êxtase […] seja para escoltar a alma do animal 

sacrificado ao mais alto céu […] seja para procurar a alma do doente.  

O voo indicia liberdade do corpo que pode significar uma maior 

valorização da vida espiritual em detrimento do corpo físico reprimido. Na 

ideologia cristã, o voo e a asa, relacionando-se com as divindades, os anjos e 

os santos, são instrumentos para os seus “milagres”. O sagrado manifesta-se 

neles, porque se assumem diferentes dos comuns mortais. São leves, porque 

puros e poderosos, já que vivem no céu, lugar dos pássaros e dos eleitos. A 

asa e o pássaro levam-nos até esse desejo de elevação, de sublimação. De 

facto, o isomorfismo do voo e da asa, nas palavras do autor, parecem 

traduzir a luta que as bruxas reais travavam na terra dos homens. 

Ambição? Coragem? Independência? Liberdade sexual? O que fará a 

ponte com o voo das bruxas/feiticeiras e das fadas? 

As bruxas, associadas ao mal, ao pecado, ao profano, como 

ganharam, ao longo do tempo, esta característica atribuída aos reis, aos 

deuses? 

Pela voz de Kramer e Sprenger (2005: 217), ouvimos a confissão de 

uma bruxa onde ela explica que, após matarem as criancinhas de berço, com 

malefícios ou palavras mágicas, da “matéria mais sólida fazemos uma 

pomada que nos é de grande valia em nossos rituais, em nossos prazeres e 

em nossos voos; com o líquido enchemos um cantil ou odre. Quem dele 
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bebe, durante certos ritos, adquire imediatamente profundo conhecimento 

de nossa seita e se transforma numa de nossas líderes”. 

Esta caricatura de mulher devassa, transgressora, difundida através 

de sermões, capciosamente confiscados em confissões dolorosas, contribuía 

para que o voo nocturno, em direcção ao Sabat, atribuído às bruxas, fosse 

aceite como mais uma característica natural de mulheres que detinham 

outros poderes sobrenaturais “por atitudes de imaginação que se chega às 

estruturas mais gerais da representação” Bachelard (1989: 131). 

Podemos inferir que a sacralidade da vassoura e do voo foram 

características usurpadas. Em sua substituição, encontramos a antítese do 

voo social – a prisão doméstica que nos leva até ao vetusto conto da Gata 

Borralheira. 

2.4. Bestiário  

Em quase todos os contos de literatura oral, os animais impuros são 

outro elemento que aparece associado às bruxas. São, na sua maioria, seres 

rastejantes e algo repugnantes ou aves de penugem escura. Abundam em 

esconsos locais ou fazem as suas saídas pela noite. São exemplos, entre 

outros, a rã, o sapo, a aranha, o rato, o corvo, o bode…e claro o gato preto. 

De onde surge o gato preto que acompanha as bruxas e que ainda 

hoje inspira receio e faz algumas pessoas passarem para o passeio oposto ou 

bater na madeira três vezes? Ou quando se diz que é bom ter um gato preto, 

porque ele absorve todas as energias negativas? Também nele encontramos 

os opostos: bem e mal. 

Nas sociedades mais antigas, que viviam em comunhão com a 

natureza, os animais tinham um lugar de destaque. As representações 

encontradas em cavernas ostentam um autêntico panteão zoomórfico. Os 

deuses podiam assumir as suas formas e as suas características e isso 

conferia-lhes o poder do animal. Ainda hoje, existem povos que, durante os 

seus rituais, se cobrem com as peles de animais que veneram para se 

“entranharem neles”. Segundo Lévêque (1985: 127-128), a presença 

universal da grande Mãe está 
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representada com diversos animais (serpentes, aves, simbolizando os 

poderes da terra e da fecundidade; grandes feras, encarnando as 

forças vivas da natureza), ou com a árvore.[…]. De facto, os deuses 

que fecundam as Mães são ainda a maioria das vezes concebidos sob 

forma animal. Sob a forma de galo como Velcano, mais tarde 

identificado com Zeus […] sob a forma de touro associado à deusa 

[…]. A estas divindades acrescenta-se um mundo exuberante de 

demónios e de génios: demónio com uma carapaça […] demónios 

animais em grande número.  

No Templo de Luxor, no Egipto, os animais viviam em comunhão 

com os humanos. Depois de mortos, eram mumificados. O gato era um 

desses animais. 

Durante muitas eras e em muitas culturas, o gato usufruiu de 

posição privilegiada mas outras havia que não o tinham em grande 

consideração.  

Porém, foi na Europa que ele adquiriu a pior reputação. A Idade 

Média, em particular, fez dele uma criatura satânica que acompanhava as 

bruxas e presidia ao Sabat. Do século XII ao século XVIII, o gato preto, 

personificando o demónio e associado às velhas religiões pagãs, foi 

massivamente exterminado. Ruiz Barrachina (2006:100) alude aos 

Cavaleiros da Ordem do Templo e diz que “os próprios inquisidores 

durante alguns processos de tortura, transformaram a figura de bafomet num 

gato, gato esse que também acaba por ser beijado nos processos de 

bruxaria, que usufruía de uma devoção especial no Egipto e que, para a 

Igreja medieval, representa o diabo”. 

Ora as bruxas têm compromisso com o diabo. Assinam um pacto 

de sangue com ele. E uma das formas que o diabo assume é a de um gato 

preto. A serpente, sendo animal rastejante e conotado com o pecado 

original, surge também como uma potência do mal. Assim, constatamos 

que, ao longo dos tempos, alguns animais foram perdendo o seu carácter 

sagrado e adquirindo outro que, convenientemente, os desvalorizava e 
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associava às trevas, ao submundo, ao demónio, às bruxas… com estas, os 

gatos foram perseguidos e queimados sozinhos ou junto com as mulheres 

acusadas de feitiçaria. 

À semelhança da vassoura e do caldeirão, o gato move-se no espaço 

doméstico. Ainda hoje encontramos a superstição, sobre os gatos pretos, na 

mente das pessoas, já que dificilmente são adoptados: matar um gato preto 

dá sete anos de azar; gato preto na encruzilhada traz a morte embrulhada; 

meia-noite e gato preto a miar está o diabo a entrar; cruzar com um gato 

preto à noite traz azar; por outro lado, também se diz que ter um gato preto 

em casa afasta os maus espíritos. 

Contos, poemas, músicas… recordam-no na sua dualidade: branco 

ou preto, doce ou dissimulado. Perrault imortalizou-o na literatura de 

tradição oral, no conto O gato das botas. Edgar Allan Poe, na colectânia 

“Histórias Extraordinárias”, incluiu a narrativa O Gato preto. O cinema 

aproveita o feminino e o felino e cria a Mulher Gato, alter-ego de Selina 

Kyle, personagem que aparece ao lado do famoso Batman. 

Na sua indumentária, imperam as características deste felino, desde 

a cor preta, os saltos silenciosos, o andar nos telhados. Nem falta, nos 

momentos de mais suspense e luta, a brilhante lua cheia. 

Conclusão 

Ao longo dos séculos, o conto popular foi o repositório e denúncia 

possível dos medos e angústias, de preconceitos e erros, de perseguições e 

injustiças que se infligiam às minorias sociais e culturais de cada grupo, de 

cada comunidade. Como tal, a narrativa registou informações que são 

avisos, segredos que são advertências e que, enquanto herança, foram 

passados, como testemunho, nas longas noites de escuridão, pela voz dos 

mais velhos. 

Poderemos inferir que o que está por trás destes contos, de 

literatura infanto- juvenil, na sua versão ancestral de oralidade e depois na 

versão escrita, seriam mensagens sobre as bases da sociedade, os direitos 
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sociais, a sexualidade, a liberdade, a justiça e o desconhecido - o outro, aquele 

que inspira medo. 

Encontrámos também valores para dulcificar o corpo feminino, 

adequar comportamentos estranhos e implantar valores de família. Tudo 

conduz ao controlo que se quer exercer sobre o corpo pois é no corpo que 

se inscrevem todos os vícios. 

Porém, não obstante as mulheres terem sido educadas, desde épocas 

remotas, para serem subordinadas ao papel de esposas e mães, parece-nos 

claro que há nestas narrativas uma força feminina, talvez apenas perceptível, 

nos interstícios das histórias, que vem à superfície, com a sua interpretação 

oral. 

Os contos de literatura de tradição oral transmontana, por nós 

analisados, enfatizam o estereótipo da bruxa e encaixam-no no conceito 

educacional construído pela moral judaico-cristã e assimilado 

colectivamente, ao longo de gerações. Por esse motivo, podemos dizer que 

a figura da bruxa e da mulher parecem convergir num mesmo modelo 

ideológico, misógino, que atribuía às mulheres a culpa de todos os males. A 

este facto não será alheia a génese dos sistemas educativos, normalizados e 

familiares, que se organizavam dentro de um paradigma cristão. A Bíblia 

era, em muitas situações, o único livro existente em casa e, tanto as suas 

parábolas, os seus ensinamentos, como os jogos de fantasia ou contos eram 

seguidos fielmente. A Bíblia indicia óbvias desigualdades de género, 

difundindo uma imagem de mulher ideal, submissa, silenciosa, dona da casa 

e servindo, com fidelidade e sem contestação, dois amos: Deus e o marido. 

Todas as mulheres que não acompanhavam esses modelos eram proscritas, 

banidas da comunidade. 

Os contos estudados são exemplares de inteligência popular. Eles 

guardam no seu âmago o horror persecutório dos tempos da Inquisição, 

onde a bruxa, tendo culpa, nunca é culpada pelo povo que procura nela a 

resposta aos seus anseios e problemas. Mascarados de parábolas e 

efabulações morais, os contos actualizam os medos dessas épocas, ao 
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mesmo tempo que servem de exemplo aos ouvintes/leitores que, 

normalmente, são as gerações mais jovens. 

O conto enfatiza a representação de uma mulher que se deseja 

libertar de uma forma restritiva de vida – a bruxa. Ela afasta-se de um 

mundo onde prevalece o material, o mesquinho, as aparências, ou seja, 

aspectos convencionalmente aceites pela sociedade. Ela representa o lado 

profano, mas, paradoxalmente, parece que uma áurea de pureza e mistério a 

rodeia. A bruxa acorda desejos escondidos no homem. É também ela que 

estabelece um elo com os grandes símbolos do inconsciente: os animais, a 

água e a terra, despertando um desejo de regresso à paz e à verdade da 

Grande Mãe telúrica. 
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1. A Cumieira é uma pequena vila, sede de freguesia, que pertence 

ao concelho de Santa Marta de Penaguião, distrito de Vila Real. A sua área 

engloba cerca de 1143 hectares de superfície e reúne os lugares da 

Amoreira, Assento, Barreiro, Bairro Novo, Bertelo, Covêlo, Pousada, Veiga 

e São Martinho. Fica situada a 8 Km da sede do concelho, e a 7 Km da 

capital de distrito. Confronta com a freguesia de Sever a Sul (rio Aguilhão), 

com as de Fornelos e Torgueda a Poente, a Norte com a de Parada de 

Cunhos (rio Sordo) e a Nascente com as de Folhadela, Sabroso e Ermida 

(rio Corgo). (3)  

Resultante da sua localização, das variadas características geológicas 

e das influências climatéricas, a paisagem é decorada com encostas divididas 

em socalcos onde sobressai a vinha e o olival. Pela sua especificidade 

encontra-se inserida na Região Demarcada do Douro, apresentando uma 

paisagem de contornos absolutamente únicos num quadro nacional e 

internacional. 

O começo histórico da Cumieira é de difícil e nebuloso 

esclarecimento. Muito embora o primeiro documento escrito que apresenta 

                                                           
1 O presente trabalho assenta numa recolha do património oral da freguesia da Cumieira 
levada a cabo em 2010; seleccionam-se para este estudo as cantigas recolhidas. 

2 Aluno do Curso de Mestrado em Ciências da Cultura do Departamento de Letras, Artes e 
Comunicação da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, que defendeu a 
dissertação O Património Cultural da Freguesia da Cumieira em 2010, sob orientação de 
Henriqueta Maria Gonçalves. Muitas das composições que integram o corpus foram-lhe 
cedidas do Projecto de Investigação Vozes da Produção Literária Trasnmontano-Duriense, 
coordenado pela sua orientadora. 
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referências sobre a Cumieira apareça datado do ano de 1139, numa doação 

feita por D. Afonso Henriques ao Mosteiro da Ermida, onde se lê “et inde 

pergit per illu carreirum vetus de illa Cumieira, et inde pergit per illum 

Palacium francisco (francez) usque in pellago Godim, etc.”, (4) a sua 

fundação é seguramente anterior, pois na sua área foram encontrados 

numerosos documentos arqueológicos (pias, mós, ânforas, tijolos, moedas) 

que confirmam um povoamento primitivo.  

Existem locais confirmados onde os romanos e os mouros se 

instalaram: no lugar da Ranha, no Fojo, no Ladário, no Romão e no lugar 

das Mouradias ou Mourarias.  

Os termos Fojo e Ladário estão directamente ligados a locais onde 

foi desenvolvida actividade romana. Segundo Gonçalves Monteiro, o nome 

Fojo “estará relacionado com vestígios de exploração romana de ouro ou 

outras riquezas minerais, como o estanho” (1984: 108); por seu lado, o 

nome Ladário era a designação dada ao local de culto dos romanos. Neste 

caso, onde os romanos ofereciam as suas dádivas e as suas preces ao deus 

Júpiter. O nome atribuído ao lugar do Romão deriva do latim “romanus”, 

confirmando, assim, uma associação entre este local e o povo romano. 

Segundo uma lenda (5), existente na freguesia, neste lugar aparecia, todas as 

noites, junto a uma poça, um romano a dar de beber ao seu cavalo. 

Sabemos que uma lenda não traduz a realidade dos factos, contudo não 

deixa de ter um fundo de verdade e de confirmar uma ligação entre o povo 

romano e o lugar do Romão. 
                                                                                                                                              
3 As freguesias de Ermida, Folhadela, Parada de Cunhos, Sabroso e Torgueda pertencem 
ao concelho de Vila Real, circundando a freguesia da Cumieira em 70% dos seus limites. 

4 Diccionário Chorographico (1936): 1004. 

5 Veja-se a Lenda do Romão que aqui transcrevemos a partir da fonte oral: “Havia uma 
propriedade no Romão cujo dono ia regar lá todos os dias. A partir de uma certa altura, 
chegava lá, encontrava a poça vazia, outro dia vazia, outro dia vazia e resolveram, ele e mais 
vizinhos, resolveram guardar a ver quem lá ia à água. Quando no foi às páginas tantas viam 
um cavaleiro romano num cavalo. O cavalo parava em frente à poça e bobia a água da 
poça. Ora o que é que ia fazer o cavaleiro? Encontrar-se com uma namorada.” Fernando 
Martins de Moura, 74 anos, Estalagem 
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Os três primeiros locais são contíguos e ocupam uma área de cerca 

de 50 hectares de terreno que envolve o monte de Santa Bárbara, local que 

oferece uma vista que abrange as serras de Montemuro, Marão, Alvão e 

Padrela e ainda a bacia do Rio Corgo, lugar perfeito para controlar uma 

vasta extensão de terreno. Além disso, era servida pelos vales da Veiga e do 

Corgo que lhe forneciam toda a alimentação necessária à sua manutenção. 

Era, pois, um local propício para a instalação de um povoado que, pela área 

ocupada, deveria apresentar uma população muito significativa. 

O Lugar do Romão dista 2 Kms das estações anteriores e está, 

também este, localizado num alto preponderante em termos estratégicos.  

O povo romano terá chegado à Península no II século a.C. e 

ocupou estes lugares até ao ano de 409 d.C., altura em que povos de origem 

germânica se instalam na Península Ibérica, terminando com uma ocupação 

romana de seis séculos. 

No ano de 711 teve início a ocupação do território pelos Mouros. 

Aproveitando as disputas internas existentes entre os Visigodos, não 

tiveram grande resistência na sua incursão e três anos após o início das 

invasões terão chegado ao norte de Portugal. 

Em 722, teve início a reconquista cristã da Península Ibérica com a 

vitória sobre os Mouros na Batalha de Covadonga (Espanha). O norte de 

Portugal terá sido reconquistado em finais do século XI. 

Após a reconquista cristã, foram muitos os mouros que aceitaram 

permanecer no país. As Mourarias foram locais mantidos ou criados, 

normalmente localizados fora dos limites urbanos, para os Mouros se 

instalarem, com direitos e obrigações próprias, diferentes da restante 

população.  

O Diccionário Chorografico de Portugal Continental e Insular, de 1936, 

referia-se assim ao lugar das Mourarias ou Mouradias: 

“Fica esta herdade situada a S.E. da povoação do Assento numa das 

ramificações da montanha de Sta. Barbara... 
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Aqui viveram os romanos e mouros, e se tem encontrado diversas 

peças arqueológicas tais como: restos de ânforas, tijolos de varias 

formas, sendo uns lisos outros ornamentados, moedas dos 

imperadores romanos, restos de uma coluna e grande quantidade de 

tijolos. 

Ainda se notam vestígios de uma antiga habitação, provavelmente 

dos mouros.... 

Dizem os antigos que foi aqui encontrado o sino pequeno que existe 

actualmente na igreja da freguesia. É provável que por este termo 

haja alguma necrópole que até hoje ainda não se descobriu. 

Cerca de 1902, ao plantar uma vinha, foram encontrados diversos 

fragmentos de vasilhame, tijolos, moedas etc.” (Fonseca 1936: 486-

487) 

Henrique Botelho, no “Archeologo Português”, a respeito de todo o 

material que lhe chegou às mãos, e após uma breve análise, concluiu que  

“Na Cumieira, no sitio das Moradias, numa propriedade do Exmo. 

Sr. José Joaquim Baptista, por ocasião da plantação de bacelos, 

encontraram os trabalhadores grande quantidade de tijolos partidos, 

grossos e com um grosso rebordo muitos deles, dois bronzes 

pequenos muito mal conservados, que pareciam de Constâncio II ou 

Constante II, e outros objectos... 

Da rápida descrição dos restos que me vieram à mão, da qualidade e 

configuração dos tijolos e da existência de carvão, que não será difícil 

de reconhecer como animal, parece-me muito provável que na 

Cumieira existiu um cemitério romano.... É tal a quantidade de 

tijolos, que hoje fazem muros com eles”. (Botelho 1903: 149-150) 

Em nota de rodapé, Américo Costa faz ainda outro comentário: 

“Noutra herdade da mesma freguesia, denominada “Ranha de Cima”, 

em Britelo, também tem aparecido diversas peças arqueológicas, 

como sejam mós, diversas pias (que ainda existem algumas em 

Bertelo), moedas, etc... e em 1940 ao rotearem uma vinha do Sr. 
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Álvaro Guedes Coimbra, foi encontrado grande quantidade de 

tijolos, pedras mui bem aparelhadas e uma grande pia em granito que 

se presume que seja um pequeno lagar de fazer vinho do tempo dos 

romanos. É de supor que no tempo dos romanos existia a cultura 

vinícola pelo que se verifica na cor ennegrecida das diversas ânforas 

encontradas em 1902 nas moradias, que fica a 3 quilómetros desta 

estação”. (1936: 487)  

O povo romano deixou na freguesia da Cumieira outros vestígios e 

traços que ainda hoje são visíveis (pilares da ponte da Ribeira, a ponte da 

Veiga e ainda vestígios de empedrado no caminho da Costa da Veiga), 

muito embora grande parte tenham desaparecido. Estas duas pontes faziam 

parte de um caminho romano que ligava Lamaecus (Lamego) a Aquae Flaviae 

(Chaves) e que passava por esta freguesia. A ponte sobre o rio Aguilhão era 

o “portal” de entrada (daí o nome resultante da área envolvente se chamar 

Portela, ou seja, uma pequena porta) que levava à povoação da Veiga. A sua 

continuação leva-nos através da encosta da Veiga até ao Nosso Senhor da 

Costa, no Lugar das Carvalhas, daí seguia pelos Outeirinhos em direcção ao 

Largo da Eira, Cruzeiro, Trás da Mina, Vale de Cales, Estação, Boavista, 

Valado, Eido, Eirô, Carreira, Silhão, Ribeira, Ponte da Ribeira, subindo 

depois a Parada de Cunhos, já no concelho de Vila Real. Existia também 

uma variante que ia da Ponte da Veiga em direcção à Ranha e que dava 

ligação às Mourarias (ou Mouradias), ao Fojo e ao Ladário. Este é um dos 

muitos caminhos romanos existentes no nosso país.  

Esta via foi usada durante vários séculos como um eixo de ligação 

principal, vindo, ao longo dos séculos, a ser denominada de caminho 

romano, estrada real ou estrada da mala-posta, nomes ainda hoje atribuídos 

a este caminho. No seu percurso, chegou mesmo a ser colocada uma linha-

férrea: 

“Houve também por algum tempo caminho de ferro americano 

desde a Régua a Vila Real, pertencente á Companhia Transmontana, 

fundada em 1874, sendo uma das estações aqui nesta freguezia, no 
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lugar da Estação. O seu motor era mulas para os passageiros e bois 

para mercadorias. Também possuía máquinas a vapor, sistema 

Wintertur, mas pouco partido tirou delas por serem muito fortes os 

declives a vencer, e por isso passados alguns anos foram vendidas 

duas para Braga, onde fizeram muito bom serviço”. (6)  

Mercê da criação deste caminho-de-ferro, dois nomes entraram na 

toponímia desta freguesia, Estação e Estalagem. No primeiro caso, tratava-

se do local onde o trem tinha a paragem agendada e onde se fazia a troca de 

animais e no segundo era o local onde existia uma estalagem que servia para 

albergar os condutores e alguns passageiros. 

A Cumieira é uma vila tipicamente rural. Nos últimos anos tem 

vindo a verificar-se um desvio da mão-de-obra da agricultura para a 

construção civil, para as forças militares e de segurança, para a educação e 

para o comércio. Praticamente só os mais idosos se dedicam à agricultura. A 

proximidade da cidade de Vila Real e a procura de melhores condições de 

trabalho e salários explicam, em parte, esta tendência.  

 

2. As cantigas tradicionais, principalmente as cantadas nas zonas 

rurais de Trás-os-Montes descrevem-nos um pouco das vivências de um 

povo, dos seus sentimentos, dos seus desejos, dos seus conhecimentos e da 

sua emoção. A sua temática transporta-nos, muitas vezes, para 

determinados períodos do ano, aparecendo, geralmente, associada ao ciclo 

agrícola que se desenvolve ao longo do ano e ao calendário litúrgico: “A 

canção portuguesa (...) é realmente a crónica viva e expressiva da vida do 

povo português – quer dizer: da vida rústica do povo português, visto que 

por canção popular portuguesa se deve entender, antes de tudo, a nossa 

canção rústica.” (Graça 1991: 21)  

                                                           
6 Diccionário Chorographico (1936): 1005. 
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As cantigas de carácter religioso estão associadas ao calendário 

litúrgico. Dentro destas, as mais conhecidas, entre nós, são as que estão 

associadas à celebração do nascimento de Jesus Cristo.  

O corpus de cantares tradicionais que conseguimos reunir na 

freguesia da Cumieira integra 112 cantigas (obtidas a partir de registos 

magnéticos e depois transcritas, respeitando os traços fonológicos dos 

informantes), abrangendo um vasto conjunto de temáticas de que 

seguidamente daremos conta. 

Leite Vasconcelos, na Revista Lusitana, referia que “o povo 

personifica a natureza a cada passo nas cantigas: invoca os astros, os rios, os 

montes e os valles; atribui às flores uma vida como a delle, identifica com 

ellas a pessoa amada, e conta-lhes os sofrimentos e segredos próprios” 

(1889: 143). 

O recurso à personificação dos astros acontece em alguns dos 

trechos por nós recolhidos. Na cantiga 1 (7) a personificação da lua (8), 

“quatro caras tem a lua”, (9) serve como termo de comparação entre a 

falsidade exibida pela lua e o comportamento apresentado pela mulher. A 

lua, com as suas quatro fases, apresenta ao longo do mês quatro aparências 

diferentes, quatro facetas de personalidade e, ao compará-la com a mulher, 

associa-lhe, precisamente, os mesmos predicados, ou seja, a mesma 

falsidade, a mesma mentira. Ao perguntar “ó menina quantas pedras há na 

rua?”, leva-nos a imaginar uma mulher sem paradeiro certo, vivida na rua, 

apresentando, por isso, um comportamento pouco próprio, de acordo com 

os valores da moral vigente. Numa análise popular, a lua é considerada 

mentirosa porque, ao apresentar a forma de um C, na sua fase decrescente, 

e forma de D, na sua fase crescente, está a mentir nas suas iniciais que nos 

conduzem para um significado diferente. Esta apresentação mentirosa da 

                                                           
7  Cantiga – “Pé na Areia”.  

8 O culto da lua remonta aos tempos do paleolítico. As suas fases simbolizam o ciclo da 
geração, o nascimento, o crescimento, a decadência e a morte.  

9 Quatro fases da lua. 
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lua leva-nos, novamente, a confirmar a postura menos própria desta mulher. 

No terceiro verso é reafirmado, pelo homem, este pensamento crítico, ao 

considerar esta mulher falsa porque “eu só dou beijos a quem não me 

falsea”, ou seja, apenas beija quem tem um comportamento recto, honesto, 

digno.  

A cantiga 2 (10) apresenta, além da invocação da lua, a personificação 

de outro astro, o sol (11). O movimento destes dois astros, “a lua anda, o sol 

desanda” serve, ao contrário da cantiga anterior, de termo de comparação 

entre a falsidade, representada pelo seu movimento, e a fixação de um 

caminho recto, onde a lealdade é o adjectivo que melhor define a mulher. O 

movimento celeste é usado para fazer evidenciar a rectidão da mulher, a sua 

afirmação de fidelidade perante o seu amado. 

Na cantiga 3 (12) ocorre, mais uma vez, a alusão aos astros, embora 

não sendo usada a personificação. A lua surge novamente mas, desta vez, 

com um elemento novo, as estrelas. 

Nas cantigas anteriores, os astros surgem como termos de 

comparação entre eles e a mulher, sendo usados para fazer salientar a sua 

falsidade ou a sua lealdade. Nesta, o uso dos astros tem um significado 

diferente, eles surgem como forma de salientar o brilho que a mulher irradia 

aos olhos do amado. As estrelas “estão no céu a brilhar” é precisamente este 

simbolismo que é usado, pelo homem, para enaltecer o esplendor da sua 

amada e, através dele, demonstrar a grandiosidade da sua paixão. A beleza 

das estrelas, numa noite brilhante, e o mistério que elas envolvem no 

infinito é a imagem que a mulher reflecte aos olhos do seu amado. 

                                                           
10 Cantiga - “A lua anda”. 

11 O sol foi personificado e divinizado por quase todas as civilizações conhecidas. Os 
chineses têm mitos em que não há um, mas vários sóis que brincam pelo céu. Há quem 
defenda um paralelismo entre o sol e Deus, Jesus Cristo, os quais teriam percursos 
semelhantes. 

12 Cantiga - “Vai alta a lua”. 
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A personificação dos animais é um outro recurso utilizado nas 

cantigas tradicionais. Na cantiga 4 (13), aparece-nos o rouxinol (14), símbolo do 

amor e dos sentimentos, como confidente da mulher. A beleza do seu 

cantar, representado no repenicar do canto, revela sedução e enamoramento 

e é uma forma de atracção pelo sexo oposto. O rouxinol canta para atrair a 

fêmea para acasalamento e o seu canto transmite uma mensagem de amor. 

Nesta cantiga, a mensagem é enviada através das confidências levadas à 

porta do seu namorado, onde apela à união do seu amor, ao desejo de ter o 

seu amor junto a si. A personificação do rouxinol, como confidente 

portador de sentimentos, traduz o estado de espírito da mulher. 

A perdiz e o perdigão (15) são mais duas aves que se apresentam 

personificadas nas cantigas. Embora separados no espaço, “a perdiz anda 

no monte, o perdigão no balado (16)”, surge uma promessa de amor por 

parte da mulher, a perdiz, para com o seu amado, o perdigão, “hás-de ser 

meu namorado”. A separação no espaço revela-nos as dificuldades que este 

amor está a encontrar para se poder materializar.  

As plantas também aparecem personificadas nos cantares 

recolhidos. O manjericão (17), planta aromática, símbolo de erotismo, 

apresenta-se como um amigo confidente a quem o homem recorre para 

solicitar ajuda. Perante a frieza da sua amada, apela ao manjericão para que 

                                                           
13 Cantiga - “Pus o pé no batatal”. 

14 O rouxinol é uma ave que se salienta pela beleza do cantar, principalmente durante a 
primavera, como forma de atraiar as fêmeas. Ele canta essencialmente em noites de luar, 
período durante o qual as fêmeas fazem as suas viagens. 

15 Cantiga - “A perdiz anda no monte”. 

16 Valado. 

17 Não é por acaso que provençais e italianos chamam ao manjericão "erva rainha". Já 
assim o tratavam gregos e hindus. Originário da Índia, o manjericão foi largamente 
cultivado por gregos e egípcios e é ainda, nos nossos dias, ali, objecto de culto, acreditando-
se que "protege o corpo para a vida e para a morte". Fez parte do imaginário popular de 
gregos e romanos que o consideravam símbolo do erotismo e do funerário. (Modesto 2005: 
42).  
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o seu amor se faça ouvir, para que o seu grito “atravesse o peito à 

Mariana”(18).  

As cantigas tradicionais são, em geral, constituídas por melodias 

simples, sem grandes recursos ornamentais, e abrangem variados temas 

como o amor, a saudade, o sofrimento, o trabalho, a sátira, a exultação, etc. 

A cantiga 6 (19) é um exemplo das raízes medievais que ela transporta 

até aos dias de hoje. Ela traduz o sofrimento de um homem que não é 

correspondido pela sua amada que, numa posição social superior, “c´roa”, 

(20) não lho permite. Pela sua frieza, Mariana, possivelmente, nem sabe dos 

sentimentos amorosos do enamorado. Nas cantigas de amor medievais o 

nome da amada nunca era revelado; nesta, numa atitude de desespero, o seu 

autor chama-lhe “maldita” e revela o seu nome. 

Os enganos ou desenganos são momentos que fazem parte da vida 

amorosa. Na cantiga 22 (21), um jovem confessa que “dubaixo da laranjeira 

(...) ainganei o meu amor”. Enganar significava a perda de virgindade da 

mulher, acto reprovável numa sociedade onde a mulher se devia manter 

virgem até ao casamento. Esta confissão nos dias de hoje e em certas 

comunidades é tolerada; porém, há décadas atrás, num ambiente rural e 

fechado, o conhecimento desta confissão obrigava os intervenientes ao 

casamento. Era uma forma de salvar a honra da família da mulher lesada. A 

recusa do homem a este casamento era, praticamente, uma sentença de 

obrigatoriedade da mulher ficar solteira, pois dificilmente algum homem da 

aldeia ou conhecedor do caso aceitava o seu dote.  

                                                           
18 Cantiga - “Manjericão da janela”. 

19 Idem. 

20 “C‟roa” = coroa. A coroa, moeda cunhada em ouro, surgiu no tempo de D. Maria II, 
em 1835, e era a mais valiosa do sistema monetário português. Tinha o valor de 5000 mil 
reis. Para se poder fazer um cálculo do seu valor, a moeda corrente era o vintém, o 
equivalente a 20 reis. 

21 Cantiga – “Eu venho dali, d‟além”. 
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O desejo e a ansiedade de ter o amor junto a si levam, em certas 

ocasiões, ao sofrimento. Este amor pode ser recíproco mas, por vezes, 

deparam-se certos obstáculos que dificultam esse relacionamento. A cantiga 

29 (22) fala-nos do sofrimento de um jovem para conseguir o amor da sua 

amada, e a promessa de alcançar esse amor para “consolar meu coração”. A 

cantiga começa com uma expressão extremamente curiosa: “A cor morena é 

a cor do lírio”. A referência à cor morena leva-nos a pensar na existência de 

uma mulher que trabalha no campo, queimada pelo sol (embora a mulher 

portuguesa seja de pele escura). Acreditamos que a realidade seja mesmo 

essa, pois o lírio roxo tem o significado de sofrimento; o sofrimento de 

Maria com a morte de Jesus, o sofrimento dos negros com a escravidão. 

Neste contexto, a cor morena é de “martírio” e traduz a paixão que o 

homem sente pela jovem. Lutando contra as adversidades, e sendo os dois 

da mesma “opinião”, com a mesma vontade de se amarem, o homem 

reafirma o amor que tem pela moreninha porque só assim pode consolar o 

seu coração. 

A saudade é uma das palavras mais evocadas nas cantigas 

portuguesas. A saudade provocada pela ausência, morte, separação, pelo 

sentimento de perda, onde a alma chora tristeza, é um dos temas tratados 

nas cantigas.  

A cantiga 7 (23) trata precisamente o tema da saudade. A saudade 

provocada pela ausência do amado que foi “para longe trabalhar”. A 

nostalgia que lhe causa a falta dos “carinhos de outrora” que “sempre me 

hão-de lembrar”. A saudade é lembrar, é recordar algo que provoca dor, 

sofrimento mas, ao mesmo tempo, recordações de alegria. 

Esta cantiga tem muitas semelhanças com as cantigas de amigo 

medievais. O trovador canta a ausência do amigo, amado ou namorado, que 

está afastado, não em expedições ou guerras, mas “para longe trabalhar”. 

                                                           
22 Cantiga - “Cor morena”. 

23 Cantiga – “O meu amor foi-se embora”. 
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Ela desabafa, possivelmente com uma amiga, e tem esperança no seu 

regresso, “ele virá”, cansado, “já trespassado de luz” mas voltará “com mil 

saudades d‟amor”. 

O sentimento provocado pela proximidade de uma partida é motivo 

de preocupação e, ao mesmo tempo, de ansiedade para quem parte e para 

quem fica. Um jovem, que em breve vai partir para a vida militar, “p‟ró 

Regimento” (24), perante o choro da sua amada, tenta atenuar o sofrimento 

que esta separação lhe vai provocar. A forma de resolver a situação é 

fazendo-lhe promessas de amor. Transmite-lhe o sentimento que nutre por 

ela, “não me sais do pensamento”, declara-lhe a vontade de a pedir em 

casamento, “vou pedir a tua mão”, e promete-lhe casamento, “hás-de ser 

minha mulher”. A cantiga tem um crescendo de declarações amorosas do 

jovem que, de alguma forma, aliviam o sofrimento da sua amada e, por 

outro, dão-lhe uma garantia de manutenção do seu amor.  

A cantiga 10 (25) retoma o tema da separação provocada pela 

ausência do amado que partiu para cumprir o serviço militar. Novamente o 

afastamento, a distância entre dois seres que se amam, a provocar um 

sentimento de nostalgia. Um suspiro mais profundo, “ai”, provocado pela 

recordação do seu amado, “em certas ocasiões”, alivia a saudade, 

principalmente quando se sonha que esse suspiro vai ao encontro do seu 

amor. 

Ao falar na morte, falamos inevitavelmente na saudade que sentimos 

de alguém que partiu. Ela é a pior das separações, apenas deixa lembranças, 

recordações de alguém que nunca voltará. Ela é um dos factores que mais 

nos traz o sentimento de saudade. A cantiga 8 (26) tem como temática, 

precisamente, a saudade provocada pela morte “meu peito sentiu saudades 

por ela”. A ausência, causada pela morte da pessoa amada, produz uma 

                                                           
24 Cantiga – “Ó Laurinda”. 

25 Cantiga – “O ai, menino, o ai”. 

26 Cantiga – “Pequena d‟aldeia”. 
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sensação de abandono, solidão, principalmente quando se trata de uma 

criança que perde a mãe, “ela fugiu e deixou-me só”.  

A dor provocada pela separação cria um sentimento de tristeza, não 

só pela ausência do ente querido mas, também, pelo afecto que nutrimos 

por essa pessoa. A cantiga 9 (27) retrata a partida de uma criança para o 

Alentejo, Redondo, e expressa a dor que causou nos familiares essa 

separação, principalmente por ser uma “menina e não é mulher”. Embora 

seja por um período curto, um mês, a afeição que existe entre estes dois 

seres é tão grande que é difícil suportar a dor, a saudade. 

Outros temas foram cantados e bailados pelas gentes desta 

freguesia. Determinadas cantigas estão relacionadas com tarefas agrícolas, 

caso das vindimas, da apanha da azeitona, da cava, ou com determinados 

festejos que se realizam ao longo do ano, por exemplo o Carnaval ou o São 

João, com determinadas profissões ou ainda outras que, sem estarem 

associadas directamente a uma actividade, eram cantadas e bailadas, 

aproveitando as pausas do trabalho. 

As vindimas no Douro foram tema de muitas cantigas e uma tarefa 

que proporcionava momentos únicos para o seu canto. Cantavam-se 

cantigas alusivas a esta actividade, mas a sua maioria era de temáticas 

variadas.  

A grande quantidade de vinhas inseridas na Região do Douro 

implicava a necessidade de recorrer a mão-de-obra de fora para realização 

deste trabalho. Vinha gente de várias localidades, desde habitantes de terras 

limítrofes a grupos oriundos da Galiza. Grupos de homens e mulheres 

caminhavam, nesta altura, em direcção ao Douro numa autêntica romaria. 

Durante a sua deslocação, estes grupos entoavam cantares, principalmente 

quando passavam por localidades alheias, como forma de marcarem a sua 

presença. Iniciava-se aqui o ciclo de cantares, de cerca de dois meses, que só 

tinha o seu término com a viagem de regresso. A junção destes grupos 

                                                           
27 Cantiga – “Lindas são as criancinhas”. 
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provocava um grande intercâmbio de culturas e uma grande difusão das 

mesmas: 

“a tradição literária e folclórica do nordeste peninsular, irradiada de 

Santiago voltou a ser impulsionada e vivificada (e, claro, também, às 

vezes adulterada) pelas rogas que, no século XVIII, migram das 

regiões circundantes da Região Demarcada do Douro, a que cedo se 

juntaram as provenientes da Galiza; e a literatura “de amigo” galego-

português regressou como Fénix renascida das próprias cinzas, que 

reacenderam o mais lídimo folclóre do nosso Alto Douro.” (Cardoso 

2009: 1331) 

Durante os trabalhos, logo pelo amanhecer, ainda com a aurora a 

romper no horizonte, as rogas encaminhavam-se para as vinhas cantando 

alegremente. (28) As cortadeiras, (29) ao som do “tac, tac” das tesouras que 

cortavam os cachos, entoavam lindos cantares, não só relacionados com as 

vindimas, mas com todo o tipo de temas, como forma de distracção e como 

meio de marcar o ritmo do trabalho. Os próprios patrões e os caseiros 

incentivavam as cortadeiras a cantar, (30) ou a falar, para assim se certificarem 

que estas não comiam as uvas. Eram trabalhos difíceis, mas a alegria e a boa 

disposição eram a tónica desta labuta. 

Durante o transporte dos cestos para o lagar, homens e mulheres 

cantavam e, ao cruzarem com outros grupos, elevavam a voz e soltavam 

grandes urros como forma de desafio: (31) “As vindimas, talvez porque o 

vinho alegra o coração do homem, são dos trabalhos mais animados, 

sobretudo no Douro, onde o precioso néctar tem um feitiço irresistível, 

inspirador de canções.” (Ferreira 1999: 190) 

À noite, durante a pisa no lagar, os homens, de calças arregaçadas, 

                                                           
28 Cantiga – “À margem do Douro”. 

29 Grupo de mulheres e crianças que cortavam as uvas. 

30 Cantiga – “Debaixo desta ramada”. 

31 Cantiga – “Fui ao Douro às vindimas”. 
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perfilados e abraçados, num movimento ritmado e constante, iam 

lentamente esmagando as uvas com os pés ao longo de quatro horas. Nesta 

tarefa, os cânticos eram a melhor forma de atenuar o cansaço, manter o 

ritmo do trabalho e dar alegria ao momento. O acordeão e a gaita-de-beiços 

eram dois instrumentos musicais imprescindíveis nestas ocasiões. 

E como “até ao lavar dos cestos é vindima” (32), enquanto os homens 

preparavam os vinhos nos lagares, as mulheres lavavam os cestos e todo o 

material que tinha estado envolvido nas vindimas e que já não seria 

necessário. Este era um momento muito desejado, pelas mulheres, para 

mostrarem os seus dotes de cantadeiras.  

A partida das rogas de regresso às terras de origem proporcionava 

cantares e danças de despedida. Era o adeus até ao próximo ano. (33) 

As cantigas dedicadas ao vinho também faziam parte do repertório 

do homem da Cumieira. A cantiga “O vinho adorado” traduz o apreço, a 

paixão e a necessidade que o homem sente pelo vinho. Ele é “adorado”, ele 

é “bendito”, é ele que apaga as tristezas. Muitas vezes as adversidades da 

vida, a dureza do trabalho, levam o homem a exagerar no seu consumo. A 

necessidade de esquecer essas tristezas leva-o a não conseguir resistir a um 

“copito”, tinto ou branco, “não lhe escolho a cor”, e bebe até ficar um 

anjinho. 

Os tempos passados, nomeadamente nas aldeias rurais do interior 

do país, eram extremamente difíceis, principalmente para a gente mais 

humilde que trabalhava nas terras “de sol a sol”. Os grandes senhorios 

obrigavam os jornaleiros a iniciarem o trabalho ao nascer do sol e a 

“arrearem,” (34) apenas, ao sol-pôr. Pouco tempo lhes restava para 

momentos de lazer. O único tempo livre, e religiosamente guardado, era o 

Domingo, após o toque para a Santa Missa porque até essa hora 

                                                           
32 Ditado popular. 

33 Cantiga – “Adeus Peso da Régua”. 

34 Dar por acabada a jorna. 
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executavam-se trabalhos para a casa. Era gente de muita fé e devoção. As 

festividades em honra de Santos, da sua aldeia ou aldeias vizinhas, eram 

motivo para grandes romarias. Faziam as suas orações (35), pagavam as suas 

promessas, aproveitando depois para folgar um pouco do trabalho diário, 

cantando e bailando.  

Nestes dias, a liberdade concedida pelos pais, às filhas solteiras, era 

aproveitada para encontros amorosos. A cantiga 24 (36) salienta o desejo, a 

alegria, a satisfação que uma jovem sente ao passear com o seu amor, “é 

regalo andar com o seu amor ao passeio”. 

As festividades foram, ao longo dos séculos, aproveitadas pelo povo 

para momentos de divertimento. O Carnaval era um dos momentos mais 

apreciados pela sua liberdade, folgança, (37) alegria e diversão:  

“Do mesmo tipo de festividades e cerimónias em que se incluíam as 

«kronias» dos gregos ou possível descendente das «saturnalias» dos 

romanos, o Carnaval com todas as suas cerimónias – brincadeiras, 

máscaras, etc. – (...) a Igreja transformou dando-lhes o significado da 

liberdade e folgança.” (Ribas 1982: 67) 

A composição 30 (38) apresenta-nos um cantar que complementava 

um jogo bailado, o “rouba e rouba”. O baile realizava-se entre um grupo de 

jovens, onde a quantidade de homens era superior em uma unidade ao das 

mulheres. A iniciar-se a dança, todos cantavam e dançavam, mas ao sinal do 

tocador, previamente combinado, os homens tinham de procurar, 

rapidamente, uma mulher para formar par. O homem que ficasse sem 

parelha era excluído e dava lugar a outro “pirantum” que aguardava vez 

para entrar na roda.  

                                                           
35 Cantiga – “Minha S. Bárbara”. 

36 Cantiga – “Aqui, aqui”. 

37 Brincadeira ruidosa.  

38 Cantiga – “Pirantum”. 
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Durante os festejos desta quadra, as críticas pessoais eram muito 

frequentes. Embora toleradas durante este período, “no Carnaval ninguém 

leva a mal”, muitas delas eram bastante agressivas e algumas mesmo 

insultuosas. 

As críticas podiam ser sociais, dirigidas a um grupo, ou 

individualizadas. A cantiga “Canção dos nomes” é uma crítica geral 

destinada a todas as mulheres. Os seus versos enumeram dezasseis nomes 

de mulheres, atribuindo adjectivos pejorativos como vaidosas, moncosas, 

desgovernadas, etc., mas “Estas que eu falei, são pois as melhores, as que eu 

faltei ainda são piores”. Estas últimas, por andarem bem pintadas e terem 

uma vida desafogada, julgam-se alguém mas trazem os maridos muito mal 

vestidos que nem casacos têm. (39)  

A cantiga 31 (40) é uma crítica social dirigida aos homens onde estes 

são insultados e apelidados de burros ou bois. Outra crítica social (41) é 

endereçada às mulheres de Arnadelo (42) que procuram as esquinas das casas 

para, escondidas, poderem falar ao seu amado. 

As sogras também não escapavam à crítica durante estes festejos. 

Nesta cantiga (43), as sogras são apelidadas de linguarudas, por terem uma 

língua comprida “um metro e quarenta”. A solução é “mandá-la guisar com 

malagueta e pimenta”, duas especiarias que provocam grandes arduras 

quando em contacto com a língua. Como diz o povo, “as sogras metem o 

guedelho onde não são chamadas” e mandar-lhe “guisar” a língua era a 

forma ideal, encontrada pelos homens, para as manterem caladas.  

As críticas individualizadas eram, por vezes, extremamente severas. 

A revelação do nome da pessoa criticada tornava dolorosa a sua 

                                                           
39 O uso do casaco era sinónimo de respeito. 

40 Cantiga – “Carnaval”. 

41 Cantiga – “As esquinas de Arnadelo”. 

42 Localidade que dista 1 Km da Cumieira. 

43 Cantiga – “A língua da minha sogra”.  
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apresentação em público. Aproveitavam este período carnavalesco para 

revelarem momentos da vida privada, como acontece na cantiga “Ó Micas”, 

onde uma mulher terá sido enganada pelo seu amado. Como já foi dito em 

relação à cantiga 23 (44), a perda da virgindade por parte da mulher era um 

acto altamente reprovável pela sociedade e acarretava que, grande parte das 

vezes, a mulher dificilmente voltaria a encontrar um homem que estivesse 

disposto a aceitá-la.  

Os festejos dos Santos Populares revelavam-se um período muito 

aproveitado para momentos de lazer e grande diversão. Na freguesia da 

Cumieira, realizavam-se as festividades do São João e do São Pedro. O dia 

de Santo António era aproveitado para uma romaria à cidade de Vila Real 

onde havia celebrações em sua honra. 

O povo, em vésperas do S. João ou do S. Pedro, concentrava-se no 

recinto central da aldeia onde, em redor de grandes fogueiras, ao som do 

acordeão e da gaita-de-beiços, cantavam e dançava alegremente. (45) 

No próprio dia da veneração ao Santo, o rancho, muitas vezes 

ensaiado para a ocasião, desfilava, com grande brio e vaidade, entoando as 

marchas da Cumieira. (46) 

Durante o período natalício, outros cantares entoavam nas ruas da 

freguesia. Grupos de jovens cantavam quadras alusivas ao Natal: 

“As «janeiras» ou os «reis» – que possivelmente outrora também eram 

acompanhados de danças e hoje são apenas manifestações vocais – 

poderão ser reminiscências de primitivas cerimónias da entrada do 

novo ano, pronúncio do advento da primavera, transformadas pela 

Igreja que lhes deu o significado da chegada a Belém dos reis vindos 

do Oriente para adorar o Messias, o Rei dos Reis.” (Ribas 1982: 66-

67) 

                                                           
44 Cantiga – “Ó Micas”. 

45 Cantiga – “Cantar de S. João”. 

46 Cantiga – “Minha terra”. 
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Estes cantares, na freguesia da Cumieira, estavam divididos em três 

momentos distintos. No período que medeia entre os dias 25 e 31 de 

Dezembro cantavam-se as Boas Festas, cânticos a anunciar o nascimento de 

Jesus Cristo. Nos primeiros dias do novo ano, cantavam-se as Janeiras e nas 

noites dos dias 5 e 6 (47) de Janeiro cantavam-se os Reis. Não era tradição, 

contrariamente à maioria das terras, cantarem-se as Janeiras ao longo de 

todo o mês. 

São estes pormenores que, por diferirem de local para local, nos 

fazem acreditar nos diferentes passados históricos, apesar de inseridos num 

um espaço geográfico contíguo: 

“Após as romarias, em que o povo se diverte e descontrai, volta o 

trabalho que é duro e penoso. 

Para amenizar essa dureza, não há nada como cantar: quem canta 

seus males espanta. 

Por isso, não faltam no reportório do povo canções para esse fim, e 

em maior abundância do que para os dias festivos, já que são mais os 

dias de labor do que os de lazer. 

Outrora, sobretudo no meio rural, o trabalho era feito a cantar. O 

eco dos sachadores e ceifeiras elevava-se nos ares, enchia os vales e 

as encostas, fazendo do campo um vasto auditório musical.” 

(Ferreira 1999; 119) 

Durante os trabalhos da cava das vinhas e dos olivais, os homens 

usavam cantigas apropriadas para pedir o vinho ao patrão. O senhorio, 

atento ao desenrolar do trabalho, cedia ao apelo. Eram uns minutos de boa 

disposição e uma forma de aliviar as costas da posição incómoda em que 

eram obrigados a andar ao longo do dia. Um dos homens cantava, enquanto 

os restantes faziam o coro, soltando “vivas” ao patrão. (48) Por vezes, o apelo 

                                                           
47 “o dia 6 de Janeiro já era festejado pelas sociedades que precederam a era cristã, festas 
ligadas aos ancestrais cultos naturalistas que, a partir do século IV, têm vindo a ser objecto 
de encarniçada luta por parte da Igreja Católica, contra os cultos pagãos” (Reis 2008: 227).  

48 Cantiga – “Cantares da cava”. 
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era, também, feito à patroa, talvez por ser mais sensível e mais piedosa: 

“Além de um determinado número de danças recreativas que, 

outrora mais do que hoje, acompanhavam determinadas tarefas 

agrícolas – vindimas, apanha da azeitona – (...) encontramos ainda 

hoje no povo português algumas danças de carácter laboral ou de 

trabalho.” (Ribas 1982: 67) 

Outros trabalhos agrícolas, como as desfolhadas (49) ou o fiar do 

linho, eram pretexto suficiente para puxar da concertina e dar ritmo e alegria 

aos movimentos. Cantava-se (50) enquanto se executava o trabalho. No final, 

realizava-se o desejado baile, ansiosamente aguardado pelos jovens solteiros, 

ao som de cantares e da concertina. Eram serões animados onde as cantigas 

e a dança eram sinónimos de alegria.  

Outros cantares eram entoados pelas gentes da Cumieira ao longo 

do ano. Qualquer pretexto servia para cantar e dançar e a juventude não 

perdia a oportunidade de um bailarico. Muitas cantigas se fizeram ouvir ao 

longo dos tempos, e muitas foram passadas de boca em boca até chegarem 

aos nossos dias.  

Os cantares de roda, muito característicos na freguesia, eram usados 

em bailaricos onde, como o próprio nome indica, as danças eram feitas à 

roda. A sua origem já se perde no tempo e são, possivelmente, a mais antiga 

forma de dança colectiva. Elas estão associadas a diferentes momentos e o 

seu uso reflecte a necessidade de o homem conviver com os membros da 

sua comunidade: 

“ao Domingo, no largo da povoação; em dias de festa, no recinto da 

ermida; no fim dos trabalhos, na eira ou nos terreiros. Ao som da 

concertina, do bombo e dos ferrinhos, ou de uma simples gaita de 

boca, rapazes e raparigas, alternados, ora de mãos dadas ora 

abraçados,” cantavam e dançavam.” (Ferreira 1999: 119) 

                                                           
49 Tirar as folhas que envolvem a maçaroca do milho. 

50 Cantiga – “Dobadeira”.  
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Muitos destes cantares tinham dedicatória, eram dirigidos 

geralmente à mulher, e o seu nome aparecia referenciado na cantiga. Era 

uma forma de o homem declarar o seu amor. (51) 

Outras havia que serviam para contar a história de determinada 

personagem, adquirindo uma feição narrativa. A cantiga “António vadio” (52) 

retrata a história de um vadio que, ao passar a ponte, cai e morre afogado. 

Uma história que, apesar de muito simples, faz meditar sobre a infelicidade 

de um ser abandonado pela sociedade e entregue aos mais simples instintos 

de sobrevivência. 

Os hinos ou marchas de louvor à terra natal são outra manifestação 

da literatura tradicional. 

Estes cantares (53) serviam (e servem) para exultar as tradições, as 

virtudes e os costumes de um povo e, através deles, ser afirmada a própria 

identidade. Estão, normalmente, associados a grupos de pessoas que 

defendem interesses comuns e têm como finalidade aumentar a união entre 

os seus habitantes. O hino descreve-nos o sentimento, a alma do seu povo 

perante a sua identificação com a terra. São vários os textos recolhidos nesta 

freguesia e todos eles caracterizam as suas vivências, os seus sentimentos, o 

seu amor à terra e a forma de união em volta do seu ideal. No seu conteúdo, 

eles descrevem-nos a beleza da terra, “airosa, encantadora, com tanta beleza, 

um capricho da natureza, um jardim em flor”, a personalidade do seu povo, 

“alegre, radiante, galante, gente educada e bondosa”, e a sua relação com o 

trabalho, “terra de trabalho, gente obreira, a mocidade trabalha”. 

Estes cantares eram, geralmente, dançados por um grupo 

organizado. Os seus ensaios decorriam ao longo do ano de forma a serem 

apresentados durante as festividades da sua terra ou de terras vizinhas. 

Na freguesia da Cumieira são várias as recolhas deste género 

                                                           
51 Cantiga “Menina Aurora”. 

52 Cantiga  “António Vadio”. 

53 Cantiga “Cumieira Transmontana”. 
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musical, talvez, fruto da remota existência de um rancho folclórico, de uma 

tuna e de uma banda musical. Sabemos, efectivamente, que a sua origem já 

remonta ao início do século XIX.  

Outras cantigas se faziam ouvir nos lares da freguesia da Cumieira. 

As cantigas de embalar, (54) infelizmente apenas conseguimos recuperar uma, 

eram a forma à qual a mãe recorria para adormecer o seu filho. Eram 

melodias doces, suaves ao ouvido, cantadas num ritmo lento, que 

convidavam a criança a adormecer.  

A localização geográfica da freguesia da Cumieira contribuiu, 

decisivamente, para a abertura a influências de vivências de outros povos. 

Em primeiro lugar porque o povo Romano, desde os tempos remotos em 

que habitou o interior do território, deixou a Cumieira servida de uma via 

principal que ligava Lamaecus (Lamego) a Aquae Flaviae (Chaves). Esta via 

foi, ao longo dos séculos, usada como via prioritária.  

Esta via era um dos eixos de passagem obrigatória nas romagens a 

Santiago de Compostela, nesta altura considerada o centro da cultura 

medieval, onde: 

“eram expostas ao público, as criações dos trovadores, jograis e 

segréis: as cantigas de amigo, amor e escárnio”. (Cardoso 2009, 

1329). 

“As cantigas do Alto Douro chegaram a Santiago de Compostela nos 

tempos do galego-português e de D. Afonso Henriques” (Idem; 

1328) 

Mais tarde, designada de estrada real e com uma utilização intensiva 

pela mala-posta, com uma estação nesta freguesia, foi um itinerário 

estratégico nas comunicações entre Vila Real – Régua – Lamego.  

Estas vias possibilitaram a passagem de grandes fluxos 

populacionais, originando, por isso, contactos estreitos com outros povos. 

Em segundo lugar, o facto de esta freguesia possuir uma grande 

                                                           
54 Cantiga “O meu menino é d‟ouro”.  
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vastidão de vinhas inseridas na Região Demarcada do Douro fez com que, 

durante as vindimas, recebesse rogas vindas de outras regiões para ajudar 

nos trabalhos. Desde as gentes da serra até aos vizinhos da Galiza, eram 

várias as pessoas que, neste período, acorriam ao Douro como forma de 

assegurarem trabalho durante dois meses do ano, numa altura em que os 

afazeres agrícolas nas suas terras eram escassos. Este intercâmbio cultural 

fez com que, através das rogas, os cantares, as tradições e os costumes, de 

cada povo, se transferissem do e para o Douro, como se de uma troca 

comercial se tratasse. Muita dessa gente que fazia parte dessas rogas acabou 

por ficar e constituir família na freguesia da Cumieira. São vários os casos 

conhecidos, destacando-se um que, pelos seus conhecimentos musicais, 

fundou a Banda Musical da Cumieira em 1830, ainda hoje em actividade, 

contribuindo, com os seus conhecimentos, para o enriquecimento cultural 

da terra. 

Por outro lado, a Cumieira teve, ao longo de séculos, sempre 

grandes produtores de vinho de embarque (55) e muitos intelectuais 

(políticos, militares, juízes, professores, padres) que, pelas suas funções, 

eram sujeitos a sucessivas viagens. Os produtores de vinho eram obrigados 

a viajar regularmente até ao Porto para poderem escoar o seu produto, 

enquanto os restantes, para além da cidade do Porto, também viajavam 

frequentemente para Coimbra e Lisboa.  

Outro grande factor, que contribui significativamente para o 

encontro com outros modos de vida, foi a emigração. Ela traduziu-se para 

vários países, nomeadamente para o Brasil, Alemanha, França, Bélgica, entre 

outros com menos relevância. O Brasil foi o destino que mais gente desta 

freguesia recebeu desde finais do século XIX até meados do século XX. Por 

seu lado, os países europeus receberam grande número de imigrantes, 

oriundos desta freguesia, após o fim da II Guerra Mundial. A emigração 

para a Bélgica e Luxemburgo reflectiu-se mais após a Revolução de Abril de 

                                                           
55 Vinho do Porto para exportação. 
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1974. Muitos destes emigrantes regressaram e, talvez por esta razão, várias 

das composições por nós recolhidas apresentam sinais de influências 

externas, principalmente oriundas do Brasil. (56)   

Este conjunto de factores contribuiu para que a Cumieira possuísse 

um vasto repertório musical. Os cantares que conseguiram sobreviver até 

aos dias de hoje, uns originários da freguesia, outros vindos de outras terras 

e que foram assimilados e modificados ao longo do tempo, são parte 

integrante e extremamente importante da literatura tradicional das gentes 

Cumieirenses. Este conjunto de cantares que conseguimos reunir traduz, em 

parte, as vivências do povo da freguesia: - o seu modo de vida, as suas 

relações no trabalho, os seus amores, os seus sentimentos, a sua alegria.  

Lopes-Graça dizia: 

“a canção portuguesa faz parte do património cultural da nação 

portuguesa. Mais do que qualquer outra manifestação do nosso 

temperamento, da nossa cultura ou das nossas capacidades criadoras, 

ela nos define e integra na nossa realidade psicológica e social. Amá-

la, é conhecermo-nos no que em nós existe de mais fundo e 

enraizado no solo natal” (1991: 51) 

Outrora, praticamente todos os trabalhos, desde o mais leve ao mais 

pesado, se realizavam acompanhados de cantares. Ao som das cantigas, o 

trabalho era executado num movimento ritmado, servindo a melodia para 

suavizar o cansaço do esforçado dia de trabalho. 

Desde o berço se aprendia a cantar, quando ainda crianças de colo 

ouviam as lindas melodias de embalar que suas mães entoavam. Também na 

idade escolar aprendiam a cantar o Hino Nacional e, num soletrar ritmado, 

a cantar a tabuada, como forma de uma melhor memorização. De igual 

modo, grande parte das brincadeiras de recreio era feita ao som de 

cantilenas.  

Ainda numa idade muito tenra, as crianças entravam no ritmo do 

                                                           
56 Cantiga “Papagaio olha a rola”. 
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trabalho. Ajudavam na lide dos terrenos da família, que era uma tarefa da 

responsabilidade das mães (na sacha, na vinha, nos olivais), já que os pais 

andavam a “ganhar os dias”(57) nas quintas dos grandes proprietários. Estas 

crianças executavam o trabalho ao ritmo das melodias das mães e, desta 

forma, iam interiorizando os tradicionais cantares.  

No período da adolescência, quando os jovens entravam no 

mercado do trabalho, continuavam a ouvir os mais velhos cantar melodias. 

Cantava-se na vinha, no olival, na cava, nas colheitas. Cantava o ferreiro 

marcando o ritmo das pancadas na forja, cantava o pedreiro no erguer das 

pedras para levantar as paredes, cantava a lavadeira... todos cantavam. 

A familiaridade com os cantares acompanhava o homem desde a 

tenra idade de criança até aos últimos dias de vida: nos últimos suspiros 

ainda ouvia os familiares e vizinhos cantarem o “Bendito”, (58) em salvação 

da sua alma: 

“Companheira da vida e trababalhos do povo português, a canção 

segue-o do berço ao túmulo, exprimindo-lhe as alegrias e as dores, as 

esperanças e as incertezas, o amor e a fé, retratando-lhe fielmente a 

fisionomia, o género de ocupações, o próprio ambiente geográfico, 

de tal maneira ela, a canção, o homem e a terra, onde uma florece e o 

outro labuta, e ama, e crê, e sonha, e a que entregar por fim o corpo, 

formam uma unidade, um todo indissolúvel.” (Lopes-Graça 1991: 

22) 

Nas últimas décadas, a evolução da mecanização da agricultura 

contribuiu, decisivamente, para tornar o trabalho mais individualizado e 

monótono. A perda do trabalho em grupo retirou o ambiente de alegria e 

entusiasmo que o colectivo oferecia, perdendo-se um dos factores que mais 

contribuía para a utilização dos cantares na lida do campo. Este factor 

associado ao afastamento do homem do trabalho rural fizeram com que 

                                                           
57 Trabalhar. 

58 Cantiga “Bendito”. 
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grande parte deste património já se tenha perdido e caminha rapidamente 

para a sua extinção, restando-nos apenas o registo das recolhas agora 

realizadas que traduz a situação sincrónica do Cancioneiro da Cumieira. 

O conjunto de cantigas que conseguimos reunir dá-nos uma visão 

global do sentir do povo da Cumieira.  

O vasto repertório que, através dos tempos, chegou até nós é uma 

prova inequívoca da existência de um povo onde a alegria e a boa 

disposição reinavam. A vida do campo era extremamente difícil, um 

trabalho árduo executado com a força braçal. Ao longo do ano eram várias 

as actividades que prendiam o homem ao campo: a vinha, o olival, o souto, 

o milho, etc. Apesar das dificuldades do dia-a-dia, o homem (e a mulher) da 

Cumieira transportava sempre consigo um sentimento de alegria. Nas 

vinhas ou no olival, na vindima ou na cava, os cantares acompanhavam 

sempre o trabalho, “tudo serve de alegria, desde a alvorada ao toque das 

Ave-Marias”. Este sentimento é-nos transmitido por várias expressões 

utilizadas nas cantigas e que traduzem a sua maneira de encarar a vida: 

 Tudo serbe de alegria; (cantiga 40) 

 cheia de baile e folia, trazemos a romaria, morremos 

a cantar, detestamos a tristeza; (cantiga 41)  

 Cumieira (…) cheia de baile e folia; (cantiga 41) 

 Queremos morrer a cantar, detestamos a tristeza. 

(cantiga 41) 

 tão gaiteira (…) radiante e galante; (cantiga 44) 

 onde não pára a tristeza e não se conhece a dor; 

(cantiga 46) 

 todos cantam desde a alvorada at‟ó fim do dia; 

(cantiga 47) 

 Terra de tanta alegria (cantiga 47). 

Estas manifestações de alegria levadas para o trabalho do campo 

tinham dois fundamentos, que achamos essenciais, para quem trabalhava 

em extrema dureza: marcar o ritmo do trabalho e, ao mesmo tempo, 
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suavizar o esforço porque o cantar eleva o ânimo e transmite a sensação de 

mais rapidamente passar o tempo. 

 
Cantigas Recolhidas: 
A personificação da natureza 
 
1: Cantiga – Pé na areia 

Doze meses tem o ano, 

Quatro caras tem a lua, 

Diga-me lá ó menina: 

Quantas pedras há na rua? 

 

Eu só dou beijos  

A quem quero bem. 

Eu só dou beijos 

A quem me quer bem. 

 

Eu só dou beijos  

A quem não me falseia. 

Bate, bate, bate,                  

Meu amor o pé n‟areia 

Graciete, 90 anos, Amoreira 

 

2: Cantiga – A lua anda 

A lua anda, 

O sol desanda, 

Anda tudo, 

Anda tudo ao redor. 

 

Só eu não ando 

E não desando, 

bis bis 
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Sou leal, sou leal 

Ao meu amor. 

 

Não me toques, toques, toques, 

Não me loques, loques, loques, 

Como faz, faz, faz,                          

Como faz, faz, faz. 

Graciete, 90 anos, Amoreira 

 

3: Cantiga – Vai alta a lua 

Vai alta, a lua vai alta, 

Mais alto vai o luar, 

Mais altas vão as estrelas 

Qu‟istão no céu a brilhar.       

 

Ora meixe cavaquinha (59) meixe, 

Ora meixe cavaquinha fina,                      

Quanto mais a cavaca meixe 

Mais eu gosto da menina.              

Maria Adelina Fernandes, 74 anos, Laranjeiras 

 

4: Cantiga – Pus o pé no batatal 

Pus o pé na batateira, 

Ora fiz tremer o batatal      

Rouxinol repenica o canto, 

Ora vai falar ao meu quintal.       

 

Vai falar ao meu quintal, 

Ora vai falar à minha horta       

                                                           
59 Mulher que faz doces ou biscoitos chamados de cavacas. 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 
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Rouxinol repenica o canto, 

Ora vai falar à minha porta.      

 

Vai falar a outra porta, 

Ora vai falar a outro lado,     

Rouxinol repenica o canto, 

Ora vai falar ao meu namorado.      

Maria Adelina Fernandes, 74 anos, Laranjeiras 

 

 5: Cantiga – A perdiz anda no monte 

A perdiz anda no monte, 

O perdigão no balado (60).              

A perdiz bai dizendo:        

- Hás-de ser meu namorado.         

 

Ora adeus que bou embora, 

Ora adeus que embora me bou,            

Amor não chores p´ro mim, 

Não chores qu‟eu aqui estou.               

 

Não chores qu‟eu ainda aqui estou, 

Qu‟eu aqui estou contigo,                      

Chorarás quando me bires 

Num balado sem abrigo.                         

Aurélio Garcia, 84 anos, Bouça-Boa 

 

6: Cantiga – Manjericão 

Manjericão da janela 

Dá-lhe o vento, abana, abana.       

                                                           
60 Balado = valado; propriedade murada em toda a volta. 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 
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Não há bala qu‟atravesse 

O peito à Mariana.     

 

O peito à Mariana, 

Àquela c‟roa maldita,      

Manjericão da janela, 

Dá-lhe o vento, grita, grita.    

Valdemira das Dores Fernandes, 85 anos, Carreira 

 

 

A Saudade 
 
7: Cantiga – O meu amor foi-se embora 

O meu amor foi-se embora, 

Ai, para longe trabalhar,        

Aqueles carinhos d‟outrora, 

Ai, sempre me hão-de lembrar.    

 

O meu amor, ele virá, 

Já trespassado de luz,     

Dentro do peito trará 

Mil saudades d‟amor.     

Maria Adelina Fernandes, 74 anos, Laranjeiras 

 

8: Cantiga – Pequena da aldeia 

Pequena da aldeia, 

Que fazes aqui? 

Nem comes, nem bebes, 

Qu‟é feito de ti? 

 

- No alto da serra 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 
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Meu peito sentiu 

Saudades por ela, 

Mas ela fugiu. 

 

Mas ela fugiu 

E deixou-me só, 

Vestida de luto, 

Sem pena, nem dó. 

Valdemira das Dores Fernandes, 85 anos, Carreira 

 

9: Cantiga – Lindas são as criancinhas 

Lindas, lindas, lindas  

São n‟as criancinhas,  

Que caras tão lindas  

Qu‟a gente adora,  

Foi a minha Inês  

Que se foi embora.  

 

Que se foi embora,  

Destino é sorte,  

Foi para o Redondo,  

Já deixou o norte.  

 

Já deixou o norte,  

É beleza em fundo,  

Foi no mês d‟Agosto  

E vem em Setembro.  

E vem em Setembro,  

E se Deus quiser,  

Porque ela é menina  

E não é mulher. 
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Aurélio Garcia – 82 Anos – Bouça-Boa   

 

10: Cantiga – O ai, menino, o ai 

O ai , menino o ai, 

O ai, o ai também alibia         

Em certas ocasiões  

Ai, se não desse o ai, morria. 

 

Se não desse o ai morria, 

O meu peito alibiou,              

Quem me dera agora „star 

Onde este meu ai chegou.       

 

Onde este meu ai chegou, 

Que não bi há tanto tempo,        

Fui ter à praia d‟Espinho, 

Fui falar ao Regimento.               

Valdemira das Dores Fernandes, 85 anos, Carreira 

 

11: Cantiga - Ó Laurinda 

Ó Laurinda, ó Laurinda, 

Não estejas a ramar (61), 

Tu bem sabias, Laurinda, 

Qu‟eu qu‟ia p‟ra militar.       

 

 

Qu‟eu qu‟ia p‟ra militar, 

Qu‟eu ia p‟ró regimento,        

Ó Laurinda, ó Laurinda, 

                                                           
61 Chorar. 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 
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Não me sais do pensamento.      

Não me sais do pensamento, 

Não me sais do coração,                 

Ó Lauirinda, ó Laurinda, 

Vou pedir a tua mão.               

 

Vou pedir a tua mão, 

Amanhã se Deus quiser,     

Ó Laurinda, ó Laurinda, 

Hás-de ser minha mulher.     

Valdemira das Dores Fernandes, 85 anos, Carreira 

 

12: Cantiga – Primavera da vida 

A cantar com muito calor 

Passamos a vida num mar de alegria sem fim, 

A dançar com o meu amor 

Pela nossa terra qu‟é um jardim. 

 

Um dia mais tarde virá, 

Passando com saudade, 

O tempo que mais tarde lembrará 

Será o da mocidade. 

 

Cantemos, pois, com alegria 

Essa saudade tão querida, 

Enquanto não findar (62) o dia 

Da primavera da vida. 

Maria Adelina Fernandes, 74 anos, Laranjeiras 

 

                                                           
62 Acabar. 

bis 

bis 

bis 

bis 
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13: Cantiga – Meu amor foi p’ró Barsil 

Meu amor foi p‟ró Brasil, 

Meu amor é brasileiro, 

Só me manda saudades, 

Não me manda dinheiro. 

E arregaça, pum, pum, arregaça 

Arregaça o teu vestido, 

E arregaça, pum, pum, arregaça 

As calças ao teu marido.  

Valdemira das Dores Fernandes, 85 anos, Carreira 

 
 
As Fainas Agrícolas 
 

14: Cantiga – À margem do Douro 

À margem do Douro 

Eu fui à bindima 

Pela terra acima 

Contigo bailei. 

 

À margem do Douro 

Alegre ginjeira (63) 

Aquela videira  

Qu‟eu bindimei. 

 

Cachos d‟ubas aos punhados, 

Das dornas (64) p‟ró lagar, 

                                                           
63 Bebida que tem como ingredientes a aguardente e a ginja. 

64 Vasilhas que servem para o transporte das uvas. Antigamente eram em madeiras 
transportadas em carros de bois, hoje são em chapa metálica para facilidade de transporte e 
descarga. 
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A alegria nos telhados 

Das casinhas do lugar. 

Aurélio Garcia, 84 anos, Bouça-Boa 

 

15: Cantiga – Debaixo desta ramada 

Debaixo desta ramada, 

Ora viva a pândega,            

Ora viva a pândega. 

 

Anda à roda, anda à roda, 

Meu amor aqui não anda.       

Anda à roda, anda à roda, 

Meu amor chegou a hora.         

Maria Adelina Fernandes, 74 anos, Laranjeiras 

 

16: Cantiga – Fui ao Douro às vindimas 

Fui ao Douro às bindimas, 

Não achei que bindimar.           

Bindimaram-me as costelas, 

Foi o que lá fui ganhar.               

Valdemira das Dores Fernandes, 85 anos, Carreira 

 

17: Cantiga – Não me importo que vindimes 

Não me importo que vindimes 

Videirinha qu‟eu podei,               

Não me importo qu‟outros gozem 

O que eu já gozei.                               

 

O anel que te dei, 

Ao Domingo, à Trindade,        

Fica-me largo no dedo, 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 
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Apertadinho n‟amizade.        

 

Se Domingo fores à missa, 

Põe-te em sítio qu‟eu te veija,       

Não faças andar meus olhos 

Aos pulos pela igreija.                 

Manuel Rebelo Cardoso, 82 anos, Eido 

 

18: Cantiga – Adeus Peso da Régua 

Adeus Peso da Régua, 

Adeus Largo da Estação,        

Quando olho para o ar, 

Patego, olh‟ ó balão.          

 

Eu cá bou mais o meu par, 

Eu cá bou toda contente,        

Se não me dás uma fala, 

Morro aqui de repente.         

Manuel Rebelo Cardoso, 82 anos, Eido 

 

19: Cantiga – Cantiga do vinho 

O vinho adorado, 

O sangue de Cristo,  

Mesmo engarrafado, 

Eu não lhe resisto. 

 

O vinho bendito, 

Dentro de um copito, 

É que ele sabe bem. 

Dobra de valor,  

Tem belo sabor, 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 
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Quando está na mãe. 

 

Para que pare a tristeza, 

Com toda a certeza. 

Nem há nada com‟ó vinho 

Num copinho. 

 

Então não lhe escolho cor, 

Bebo que nem um amor, 

Até ficar um anjinho. 

Ana da Conceição Braga, 101 anos, Fundo do Lugar 

 

20: Cantiga – Ó videira dá-me um cacho (65) 

Ó videira dá-me um cacho, 

Um cacho de malvasia. 

Em troca darei-te um beijo, 

Ó minha linda Maria. 

 

Toca a cantar, 

Toca a folgar 

E sem parar, 

Qu‟isto é cedo ainda. 

Junto à vindima, 

A cortar os louros cachos, 

Dão-se ternos abraços: 

A vindima assim é linda. 

 

Ó videira dá-me um cacho, 

Um cacho de moscatel 

                                                           
65 (Amaral s/d; 159-160). 
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Para dar ao meu amor 

Que se chama Manuel. 

 

Vamos todos à vindima, 

Cachopas da Cumieira. 

Fortes rapazes dos cestos, 

Trepai, trepai a ladeira. 

Ana da Conceição Braga, 101 anos, Fundo do Lugar 

 

21: Cantiga – Cantares da cava 

Agora lá vai um berro, .... oouuuu 

Lá pr‟ós lados do Marão, ........oouuuu 

Aí vem o nosso patrão, ...... oouuuu 

Que nos traz o garrafão. .......oouuuuu 

 

Ó rapazes, dizei todos, ...... oouuuu 

Do fundo do coração, ..... oouuuu 

Que viva nossa patroa, ...... oouuuu 

E que viva também o patrão. ...... oouuuu 

Maria Adelina Fernandes, 74 anos, Laranjeiras 

 

 

A Confissão 
 

22: Cantiga – Eu venho dali, d’além 

Eu venho dali, dali,  

Eu venho dali, d‟além,            

Dubaixo da laranjeira (66)  

Muita laranja lá tem.             

                                                           
66 Laranjeira, símbolo da fertilidade. 

bis 

bis 
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Muita laranja lá tem,  

Muita folhinha amarela,         

Dubaixo da laranjeira,  

Ainganei (67) uma donzela.           

 

Ainganei uma donzela (68)  

Ainganei o meu amore         

Dubaixo da laranjeira  

Faz sombra não faz calor      

Laura de Jesus Teixeira, 69 anos, Bairro Novo 

 

23: Cantiga – Ó Micas 

Ó Micas, deixaste ir 

O passarinho à rede, 

Agora pões-t‟a chorar 

Viradinha p‟rá parede. 

 

Enrola, enrola, torna a enrolar, 

O passarinho é de quem o agarrar. 

Valdemira das Dores Fernandes, 85 anos, Carreira 

 

24: Cantiga – Aqui, aqui 

Aqui, aqui, aqui, 

Aqui é qu‟eu hei-de estar,       

Aqui neste recantinho 

Tod‟à noite a namorar.       

 

                                                           
67 Enganar – Ter relações sexuais com uma mulher solteira antes do casamento. 

68 Mulher solteira. 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 
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Noite e dia a namorar, 

Noite e dia a dar paleio,       

É um regalo (69) andar 

Com seu amor ao passeio.       

 

Com seu amor ao passeio, 

Com seu amor a passear,      

É um regalo andar 

Noite e dia a namorar.        

Maria Adelina Fernandes, 74 anos, Laranjeiras 

 

25: Cantiga – As esquinas de Arnadelo 

As esquinas d‟Arnadelo 

Já se não chamam esquinas, 

Chamam-se confessionários           

De confessar as meninas. 

 

Bater, bater, bater, 

Ora bate, tamanquinha (70), 

Bater, bater, bater,                     

A menina há-de ser minha. 

Maria Adelina Fernandes, 74 anos, Laranjeiras 

 

26: Cantiga – A língua da minha sogra 

A língua da minha sogra 

Tem um metro e quarenta, 

Hei-de mandá-la guisar 

Com malagueta e pimenta. 

                                                           
69 Satisfação. 

70 Soca; chinelo de couro forte e planta de madeira. 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 
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Rambóia (71), a vida é uma folia 

P‟ra cantar e dançar, 

Viva a alegria. 

Valdemira das Dores Fernandes, 85 anos, Carreira 

 

27: Cantiga – Amores, amores 

Amores, amores, eu só tenho um,      

Falar a verdade, não tenho nenhum.     

Minha adorada, dá-me a tua mão,       

Recebe um abraço do meu coração.      

Valdemira das Dores Fernandes, 85 anos, Carreira 

 

28: Cantiga – Ó compadre chegadinho 

Esta noite choveu papas (72), 

Trabalharam as colheres, 

Trabalharam as vassouras 

Na cabeça das mulheres. 

 

Ó compadre, ó compadre chegadinho, 

Faz favor, faz favor de se chegar, 

Ponh‟aqui, ponh‟aqui o seu pezinho 

E vamos os dois bailar. 

 

Esta noite fui dormir 

Com a minha prima T‟resa, 

Acordei de madrugada 

Ainda a vela „stava acesa73. 

                                                           
71 Farra; pândega. 

72 Sopa de couve cegada com farinha de trigo. 

bis 

bis 

bis 

bis 
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Maria Adelina Fernandes, 74 anos, Laranjeiras 

 

 

O Sofrimento 
 
29: Cantiga – Cor Morena 

A cor morena 

É cor do lírio, 

A cor morena 

É do meu martírio. 

 

És do meu gosto, 

És da minha opinião, 

Hei-de amar a cor morena, 

Consolar meu coração. 

Maria Adelina Fernandes, 74 anos, 

Laranjeiras 

 
 
O Carnaval 
 
30: Cantiga – Pirantum 

Mais um pirantum (74) 

Que na roda entrou,        

Deixai-o bailar 

Qu‟ainda não bailou.      

                                                                                                                                              
73 Cantiga típica da quadra carnavalesca onde a provocação era a tónica dominante. Três 
quadras, três momentos a salientar. Em primeiro lugar, o homem demonstra a sua 
autoridade em casa, usando de violência sobre a mulher. Em segundo lugar, os festejos pela 
felicidade do acto praticado. E em terceiro lugar, a demonstração de virilidade perante um 
acto de infidelidade para com a sua mulher. 

74 Pessoa mal vestida; vádio. 

bis 

bis 
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Ó de rouba e rouba (75) 

E torna a roubar 

Rapaz, deixa a moça          

Vai p‟ró teu lugar.76 

Maria Adelina Fernandes, 74 anos, Laranjeiras 

 

31: Cantiga – Carnaval 

Não corteis a folha à malva, 

Nem a raiz à serralha (77),                

É o sustento dos homens 

Em ano de pouca palha.             

Maria Adelina Fernandes, 74 anos, Laranjeiras 

 

32: Cantiga – Manel 

Lá baixo o Manel Raposa, 

O Manel Cié 

Com o seu rabo de beludo 

Bai de banda, bai di banda (78), olé (79). 

 

Bai di banda, Manel Cié, 

                                                           
75 Jogo popular dançado.  

76 Canção de baile normalmente usada durante os festejos do Carnaval. Este cantar fazia 
parte de um jogo bailado, o “rouba e rouba”. O baile realizava-se entre um grupo de 
jovens, de modo que a quantidade de homens fosse superior em uma unidade à das 
mulheres. A iniciar-se a dança, todos cantavam e dançavam, mas ao sinal do tocador, 
previamente combinado, os homens tinham de procurar, rapidamente, uma mulher para 
formar par. O homem que ficasse sem parelha era excluído e dava lugar a outro “pirantum” 
que aguardava vez para entrar na roda.  

77 Planta bravia. 

78 Vai de lado. 

79 Expressão de alegria. 

bis 

bis 

bis 
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Bai di banda, bai di banda, olé, 

Bai di banda Manel Cié.80 

Valdemira das Dores Fernandes, 85 anos, Carreira 

 

33: Cantiga – Entrudo 

C‟os rapazes era assim: 

O Entrudo é festibal 

Lá na pátria do marício 

Gobernaba-a com chouriço, 

O folgar não fica mal. 

 

O senhor Ismael entraba, era assim: 

Arredem-se e façam largo, 

Armem todos um terreiro 

Deixem entrar este soberano 

Qu‟ é senhor do mundo inteiro. 

 

E a música tocaba: tam…tam…ta…. Tocaba esta marcha, depois 

era assim: 

Biemos da beira-mar, 

Lá da terra do marício, 

Gobernaba-a com chouriço, 

O folgar não fica mal. 

 

E cantaba-se: 

Nós somos trovadores, 

Biemos da beira-mar, 

Cantamos os nossos amores, 

                                                           
80 Canção dançada pelo Entrudo, “rabo de beludo”, durante os festejos carnavalescos. 
Este entrudo, ao som dos cantares, rompia pelo meio da multidão obrigando-a a afastar-se 
para não ser fustigada pelo rabo. 
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Passamos a vida a cantar. 

Valdemira das Dores Fernandes, 85 anos, Carreira  

 
 
Cantares religiosos 
 

34: Cantiga - Minha Santa Bárbara 

Minha qu´rida Santa Bárbara (81), 

Fermosa e berdadeira, 

Quem foi que te desbiou 

Cá da nossa Cumieira 

 

Cá da nossa Cumieira, 

Ainda bolto a dizer,  

Se eu soubesse quem foi, 

Bem no mandaba prender. 

 

O nosso pobo está triste, 

E até me dá que pensar, 

O nosso pobo está triste, 

Só lhe falta chorar. 

 

Só lhe falta chorar, 

Um pedido lhe estou a fazer, 

Que regresse à Cumieira, 

Nosso pobo a quer ber. 

 

Nosso pobo a quer ber, 

                                                           
81 Segundo a tradição popular, Santa Bárbara é celebrada pelos fiéis, como advogada 
contra as tempestades, é a protetora das colheitas. O homem crê que sendo venerada todos 
os anos, as colheitas estão protegidas contra as intempéries. 



 238 

Assim é o meu pensar, 

Lá na sua capelinha 

E no seu lindo altar. 

 

Sua linda capelinha 

É um belo miradouro 

Que se bê Bila Real 

E a região do Douro.82 

Aurélio Garcia, 84 anos, Bouça-Boa 

 

35: Cantiga – Linda noite de Natal 

Linda noite de Natal 

Fui fazer uma oração, 

Pedir à Nossa Senhora 

Que nunca me falte o pão. 

 

A Virgem me respondeu: 

- Tu estás abençoado, 

Que nunca te falte o pão     

P‟ra poderes cantar o fado. 

 

- Ó meu Deus, ó meu Senhor, 

Ó que alegria me deste, 

Obrigado, meu amor,      

Linda prenda me trouxeste. 

Aurélio Garcia, 84 anos, Bouça-Boa 

 

                                                           
82 Santa Bárbara da Cumieira, como é conhecida na freguesia e nas redondezas, é a Santa 
protectora das vinhas contra as tempestades. Em 1976, esta peça de arte foi roubada da sua 
capelinha e não mais voltou a aparecer. Nesta cantiga, o cantador suplica à Santa que 
regresse ao lugar onde sempre foi venerada, “lá na sua linda capelinha e no seu lindo altar”. 

bis 

bis 
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36: Cantiga – Bendito 

Bendito e louvado seja  

O Santíssimo Sacramento da Eucaristia. 

- O fruto do ventre e sagrado 

Da Virgem puríssima Santa Maria. 

Maria Adelina Fernandes, 74 anos, Laranjeiras 

 

 

Cantares alusivos aos Santos Populares 
 
37: Cantiga – Cantar de S. João 

Ó meu lindo S. João da Ponte, 

Ó meu lindo marinheiro, 

Lebai-me nas Vossas barcas 

Para o Rio de Janeiro. 

 

E repenica, repenica, repenica, 

É o S. João a suar im bica. 

Não é nada, não é nada, não é nada, 

É o S. João a comer pescada. 

 

E repenica, repenica, repenica, 

E o S. João a suar im bica. 

Se o S. João soubesse 

Quando era o seu dia, 

Binha do céu à terra 

Com prazer e alegria. 

Ana da Conceição Braga, 101 anos, Fundo do Lugar 
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38: Cantiga – A bela sardinha 

A bela sardinha assada, 

Um dia fora de portas, 

Foi pelo povo c‟roada, 

Como a rainha das hortas.  

 

Sardinha assada tem fama 

Por ser petisqueira e chalada, (83) 

Muitas vezes ela escama, (84) 

Muitas vezes é chapada. (85) 

 

Com pimentos à mistura, 

E a murraça (86) até desanca, (87) 

Apanha-se uma gressura, 

A gente até bai de banda. (88)       

Graciete, 90 anos, Amoreira 

 

39: Cantiga – Bairro da Eira 

Ó Bairro da Eira (89), 

Carreirinho das formigas, 

Onde os rapazes se assentam 

À espera das raparigas. 

                                                           
83 Chalada – barata. 

84 Muitas vezes ela escama – muitas vezes não presta. 

85 Muitas vezes é chapada – muitas vezes está moída, repisada. 

86 Murraça – vinho fraco; na expressão mais popular “vinho a martelo”. 

87 Desanca – ficar derreado com o efeito do vinho. 

88 Bai de desanda – “vai de lado”, vai a cambalear. 

89 Bairro central da freguesia da Cumieira. 

bis 

bis 
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Ó bairro das casas caiadas, 

Das janelas pintadas, 

Cheias de flor, 

Onde nasceu minha mãe 

E eu nasci também, 

Cheia d‟amor.90 

Maria Adelina Fernandes, 74 anos, Laranjeiras 

 

 

Hinos de louvor à Cumieira 
 
40: Cantiga – A Cumieira 

A Cumieira, no alto dos seus vinhedos, 

Olavas (91) e olivais que têm seus doces enlebos (92). 

A Cumieira é um ninho d‟amor, 

É a princesa do Corgo,  

A melhor dama d‟amor. 

 

Corações em alborada, nasce a lua, 

O rancho segue contente, 

As pedrinhas da calçada que há na rua 

Nem sentem passar a gente. 

E o lugar desta aldeia vem cantar, 

Tudo serbe d‟alegria, 
                                                           
90 O Bairro da Eira, largo central do povoado do Assento, era o local onde, até há poucos 
anos, se faziam os bailaricos e as fogueiras nos festejos de São João e São Pedro. Pela sua 
centralidade e, certamente, por ser uma passagem obrigatória para a fonte, onde as moças 
ao final da tarde se deslocavam com frequência, era o sítio ideal para os homens 
aguardarem “à espera das raparigas”. 

91 Olavas, será que queria dizer olivas, azeitonas? 

92 Enlevos, encantos. 
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Alegria sem probeia (93),  

desde o toque de alvorada (94) 

Ao toque da Abé-Maria. (95) 

Aurélio Garcia, 84 anos, Bouça-Boa 

 

41: Cantiga – Cumieira Transmontana 

Cumieira Transmontana, 

Cheia de baile e folia, 

Quer ser bem lusitana, 

Trazemos a romaria, 

Ó ramos da nossa terra, 

Ó filhos de Portugal, 

Ó gente humilde da serra, 

Honramos Vila Real. 

 

A mocidade desta terra 

Cumpre sempre, 

No campo canta cantigas 

Sempre alegre e sorridente. 

Ó mocidade, vamos dizer 

Com firmeza: 

Queremos morrer a cantar, 

Detestamos a tristeza. 

 

Cumieira, linda aldeia, 

Cheia d‟encanto e beleza, 

Temos por honra o trabalho, 

                                                           
93 Sem probeia = sem limites. 

94 Madrugada. 

95 As ave-marias tocam pelas 19:30 horas. O autor, por certo, pretende que se entenda “ 
até final do dia”. 
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A nossa maior nobreza. 

Ó linda aldeia sem par, 

Assim podemos dizê-lo, 

Ó terra que foste berço 

Do Marechal Teixeira Rebelo. 

Maria Adelina Fernandes, 74 anos, Laranjeiras 

 

42: Cantiga – A marcha da Cumieira 

A marcha da Cumieira 

Vai ser de certo a primeira 

Por ser alegre e sadia.                

Depois da canseira, 

Vai ganhar o dia. 

 

Tens enxada p‟ra cabar 

E o pão para amassar. 

É o pão que dá vida. 

Cumieira deve ser 

A aldeia sem par 

Onde eu vou biber. 

Manuel Rebelo Cardoso, 82 anos, Eido 

 

43: Cantiga – Avante 

Avante, gente transmontana, 

Avante, viva a liberdade, 

Avante, gente lusitana, 

Avante, viva a liberdade. 

 

A nossa terra, jardim em flor, 

Ó linda terra do nosso amor; 

Terra bendita, ó terra sem rival, 

bis 
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És o encanto do nosso Portugal. 

 

A nossa terra, com tanta beleza, 

Foi um capricho da natureza, 

Assim te juro, nunca te deixarei, 

Terra mais linda jamais encontrarei. 

Maria Adelina Fernandes, 74 anos, Laranjeiras 

 

44: Cantiga – Marcha em festa à Cumieira 

Cantais gente obreira 

Que não há noite, sempre dia, 

Quem trabalha a vida inteira 

Precisa ter alegria. 

 

Marcha em festa à Cumieira, 

Tão gaiteira, 

Como moçoilas, radiante 

E galante,                               

Toda a gente diz contente: 

- Olha a aldeia toda em festa, 

Não há outra como esta. 

 

Quatro ramos de giesta, 

Dois balões, uma fogueira, 

É quanto basta p‟rá festa 

Das gentes da Cumieira. 

 

Quando vais para o quintal 

Abrandas os passos teus, 

Até o teu avental 

Se põe a dizer-me adeus. 

bis 
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Maria Adelina Fernandes, 74 anos, Laranjeiras 

 

45: Cantiga – Cumieira, Cumieira 

Cumieira, Cumieira, 

Terra da minha paixão, 

Foste decerto a primeira 

Que meti no coração.           

 

Não há, não há, 

Não pode ser, não pode ser, 

Terra mais linda 

Não pode haver, não pode haver. 

 

Turistas dizem assim, 

Certos de seus ideais: 

- Cumieira é um jardim 

De vinhas e olivais.            

 

Cumieira tem estradas, 

Capelinhas e igreja, 

E por quem é visitada 

A todos causa inveja.           

Maria Adelina Fernandes, 74 anos, Laranjeiras 

 

46: Cantiga – Minha terra 

Ó moças da Cumieira, 

Desta terra feiticeira, 

D‟encantos tais, 

Muito alegres cantai sempre 

Porque a tristeza da gente 

Não pega mais. 

bis 

bis 

bis 
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Mal desponta a madrugada, 

Com vozes em chilreada, 

Com doce harmonia, 

Vós dizeis com tanta graça 

À gente que por aí passa 

Muito bom dia. 

 

A Cumieira, minha terra, meu amor, 

Onde não pára a tristeza 

E se não conhece a dor. 

Ó Cumieira, mocidade sempre em flor, 

Alegre canta e trabalha 

Desde a aurora ao sol-pôr. 

 

Tanta beleza sedutora 

Nesta terra encantadora, 

Desta linda mocidade, 

Para trás nos vai ficar 

E mais tarde recordar, 

Ai que saudade. 

 

Mesmo à beira dos caminhos, 

Encostados, já velhinhos, 

Vêm dizendo, sorrindo 

Com sua doce bondade, 

Ao passar a mocidade, 

O rancho vai lindo. 

Maria Adelina Fernandes, 74 anos, Laranjeiras 

 

47: Cantiga – Um ninho de andorinhas 

A nossa terra bendita, tão bonita, 
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Que não há outra igual, em Portugal, 

É um ninho d‟andorinhas, pequeninas, 

Expostas ao temporal, no beiral. 

Uma terra tão airosa, tão bondosa, 

Qu‟a nossa pátria terá, onde haverá? 

Deve ser a Cumieira, a primeira 

Aldeia, pois outra não há. 

 

É tão lind‟ à nossa terra, 

Temos por ela um tal prazer, 

Se vivermos fora dela 

Melhor seria, então, morrer. 

Terra de tanto trabalho, 

Terra de tanta alegria, 

Sem descansar, todos cantam 

Desde a alvorada at‟ó fim do dia. 

Maria Adelina Fernandes, 74 anos, Laranjeiras 

 

 

As Profissões 
 

48: Cantiga – Dobadeira (96) 

Esta noite, lá na minha aldeia, 

Tudo dormia, só eu namorava.       

Doba, doba, dobadeira, doba 

Não enrices (97) a meada.                     

 

Não m‟enrices a meada, 

                                                           
96 Mulher que fia o linho. 

97 Enriçar – emaranhar. 

bis 

bis 

bis 
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Não m‟enrices o novelo,           

Doba, doba, dobadeira, doba 

As tranças ao meu cabelo.           

 

As tranças ao meu cabelo, 

As tranças à minha amada,        

Doba, doba, dobadeira, doba 

As tranças da namorada. (98) 

Maria Adelina Fernandes, 74 anos, Laranjeiras 

 

49: Cantiga – Saloia lavadeira 

Ó saloia (99) labadeira,  

Cheia de brio e vaidade,  

Leva a trouxa (100) a toda a feira,  

Quando vai par‟ à cidade.  

A freguesa curiosa  

Le (101) procura, à pobrezinha,  

-Porque é, ó labadeira,  

Tua roupa tão branquinha? 

No labadouro cor de marfim  

Eu bato a roupa, e canto assim:             

-Sou saloia labadeira,  

Sou solteira e sou formosa,  

E labo no rio Mondego  

Com o sabão cor-de-rosa.102                            
                                                           
98 O fiar o linho era, normalmente, um trabalho colectivo feito aos serões, local propício 
para um encontro ou uma simples troca de olhares. 

99 Aldeã. 

100 Fardo de roupa transportado à cabeça. 

101 Lhe. 

102  Trata-se, seguramente, de uma cantiga importada da região de Coimbra. 

bis 

bis 

bis 

bis 
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Aurélio Garcia, 82 Anos, Bouça-Boa  

 

50: Cantiga – Lavadeira 

- Botei (103) meus olhos ó rio (104)  

Só p‟ra ber teu brio,  

Estabas a labare 

 

- Laba, laba, labadeira,  

Estás na brincadeira,                

Estás a namorare. 

 

- Ó Maria, olh‟ó gaio,  

Olh‟ ó papagaio                     

Na tua janela. 

 

- Não era gaio nem gaia  

Era‟ó papagaio (105)                   

Da pena amarela. 

Laura de Jesus Teixeira, 69 anos, Bairro Novo 

 

51: Cantiga - Pedreirinho 

Pedreirinho pica a pedra, 

Carpinteiro a madeira,         

Cada qual no seu ofício, 

                                                           
103 Deitei. 

104 Tal como nas cantigas de amigo medievais, o rio, as fontes ou os serões eram locais 
propícios para encontros amorosos. 

105 O surgimento do papagaio nas canções reflecte a influência que a emigração para o 
Brasil teve na música portuguesa. Segundo dados do Arquivo Distrital de Vila Real, em 
finais do século XIX e principios do século XX emigraram para o Brasil cerca de 300 
pessoas residentes na freguesia da Cumieira. Segundo esses dados, muitos deles voltaram 
para levar a família e outros regressaram em definitivo. 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 
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Eu também sou labadeira.      

 

Eu também sou labadeira, 

Lavo no rio de Jordão,            

Lavo saias e entremeios (106), 

Também labo meu calção.     

 

Estas é que são as saias, 

Estas calças é que são, 

São dançadas, são bailadas, 

Na raiz do coração.                   

Valdemira das Dores Fernandes, 85 anos, Carreira 

 

52: Cantiga – Padeirinha 

Ó que lindos olhos 

Tem a padeirinha       

São mal empregados 

Andar à farinha.             

 

Andar à farinha, 

Andar ó calor,            

Bate padeirinha, 

És o meu amor.        

 

És o meu amor, 

És a minha amada.        

Bate, padeirinha, 

Acerta a pancada.       

 

                                                           
106 Roupa interior, cuecas. 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 
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Acerta a pancada, 

Acerta-a no chão,     

Bate, padeirinha, 

Do meu coração.       

Valdemira das Dores Fernandes, 85 anos, Carreira 

 
 
A sedução 
 
53: Cantiga – O terreiro é estreito 

Afastai-vos, raparigas, 

Que o terreiro é estreito,       

Quero dar minhas voltinhas, 

Quero dá-las a meu jeito.          

Maria Adelina Fernandes, 74 anos, Laranjeiras 

 

54: Cantiga – Viva quem chegou 

- Viva quem aqui chegou, 

Por ora não digo quem.                 

Chegaram aqui dois olhos 

A quem os meus querem bem.        

 

- Como está, meu bem, como passa, 

Meu amor, como passou?                     

- Passo bem, não quero dizer, 

Passo mal, não quero saber.           

Maria Adelina Fernandes, 74 anos, Laranjeiras 

 

55: Cantiga – Tenho na minha janela 

Tenho na minha janela  

O que tu não tens na tua,       

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 
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Um ramo de bioletas,  

Biradinho para a rua.                

 

Manuel, meu Manuel,  

Lindo nome Deus te deu.            

Quando Deus te não deixou,  

Como t‟hei-de deixar eu?            

Laura de Jesus Teixeira, 69 anos, Bairro Novo 

 

56: Cantiga – Tenho meu amor de fronte 

Tenho meu amor de fronte, 

Brincas tu e brinco eu,               

Ora bem cá tu para meus braços, 

Ninguém te quer mais do qu‟eu.       

 

Ninguém te quer mais do qu‟eu, 

Em toda a sociedade,                         

Ora bem cá tu para meus braços, 

Se for da tua vontade.                       

 

Se for da tua vontade 

Assim como é da minha,           

Ora bem cá tu para meus braços, 

Ó minha rica pombinha.                   

Valdemira das Dores Fernandes, 85 anos, Carreira 

 

57: Cantiga – Aqui dentro 

Aqui dentro deste salão, 

No meio deste sobrado, 

Tantos olhos qu‟aqui andam, 

Só os teus me dão cuidado.        

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 
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Só os teus me dão cuidado, 

Só os teus eu quero bem,           

Só os teus é que me agradam, 

Só os teus e mais ninguém.            

Maria Adelina Fernandes, 74 anos, Laranjeiras 

 

58: Cantiga – À entrada da Cumieira 

À entrada da Cumieira, olaré, 

Logo me cheiram as rosas, olaré.      

 

Olaré sou tua, não o digas a ninguém, 

Olaré só tu, ó meu rico bem.                   

 

Logo meu coração disse, olaré, 

Aqui há moças formosas, olaré.           

 

Olaré sou tua, não o digas a ninguém, 

Olaré só tu, ó meu rico bem.                     

Aurélio Garcia, 84 anos, Bouça-Boa 

 
 
Cantigas de embalar 
 
59: Cantiga – O meu menino é d’ouro 

O meu menino é d‟ouro, 

D‟ouro é o meu menino, 

Bamos intregá-lo ós anjos (107) 

Enquanto é pequenino. 

                                                           
107 “Entregá-lo ós anjos” é uma expressão popular que significa “pôr a dormir na paz dos 
anjos”. 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 
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Nana, nana, meu menino 

Qu‟a mãezinha logo bem, 

E dá-le sopinhas com mel. 

Nana, nana, meu menino. 

 

Nana, nana, meu menino 

Qu‟a mãezinha logo bem, 

Bamos entregá-lo ós anjos 

Enquanto é pequenino. 

Amélia Rodrigues Lisboa, 76 anos, Estalagem 

 

 

Cantares alusivos a localidades 
 
60: Cantiga – Marcha à Régua 

Régua, dama de nobreza, 

Com tal beleza 

Foste dotada. 

Teus vinhedos verdejantes 

Lembram infantes, 

De cavalgada. 

 

Teu brasão tem barco à vela, 

Branca a donzela, 

Da singeleza. 

Uma vila tão ousada 

Não foi gerada, 

Da natureza!... 

 

Régua dourada 



 255 

Douro é teu irmão. 

És por ele lavada 

D‟alma e coração. 

Régua do Douro, 

Fama mundial 

Fez teus bagos d‟ouro 

Marquês de Pombal. 

 

Régua, centro Duriense, 

Uma avalanche te proclamou. 

Da lavoura protectora, 

A redentora Casa fundou. 

Casa do Douro e do Povo, 

Ao Estado Novo, 

Deu-nos também 

Bendita mina de ouro, 

Pois que do Douro 

Foste a Mãe!... 

Maria Adelina Fernandes, 74 anos, Laranjeiras 

 

61: Cantiga – Passei pelo Bairro Alto 

Passei pelo Bairro Alto, 

Por lá era o meu caminho, 

A carochinha me disse: 

- Ó José, paga-me o binho. 

 

- Eu o binho não to pago 

Qu‟eu dinheiro não tenho; 

Demore-se um bocadinho 

Qu‟eu bou ao Brasil e benho. 
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Matilde, sacod‟ a saia; 

Cabalheiro, lebant‟ó braço, 

Matilde, dá-me um beijinho, 

Qu‟eu te darei um abraço.     

Valdemira das Dores Fernandes, 85 anos, Carreira 

 

62: Cantiga – Eu vi Lisboa a arder 

Eu bem vi Lisboa a arder 

As pedrinhas a espalhar, 

Eu bem vi uma menina 

Pelo seu amor a chorar. 

 

Toma lá, toma lá, toma lá, 

Toma lá o meu coração 

Se não me vieres beijar,            

Ai, eu morro de uma paixão. 

Graciete Martins, 90 anos, Amoreira 

 

63: Cantiga – Se fores ao Porto 

Se fores ao Porto, Piedade, 

Lev‟à bandeira da mocidade. 

 

A silva pica, a silva prende, a rosa cheira, 

Viradinha a norte, meu amor lev‟à bandeira.       

 

Lev‟à bandeira da fita azul, 

Viradinha a norte, viradinha a sul.       

Maria Adelina Fernandes, 74 anos, Laranjeiras 

 

 

64: Cantiga – Se chegar a ir ó Porto 

bis 

bis 

bis 

bis 



 257 

Se chegar a ir ó Porto, 

Hei-de jurar o que vi,        

Já dormi na tua cama, 

Muito chegadinha a ti.        

 

São saias, meu amor, são saias, 

São calças à brasileira,                  

São dançadas e bailadas, 

Servem de toda a maneira.         

 

Estas é que são as saias, 

Estas calças é que são,           

São dançadas e bailadas 

Da raiz do coração.               

Graciete Martins, 90 anos, Amoreira 

 

 

Cantares alusivos a pessoas 
 
65: Cantiga – Menina Aurora 

Ó menina Aurora, 

Eu digo, eu digo,        

Trago na algibeira 

Cinco reis (108) comigo.     

 

Cinco reis comigo, 

Ao lado esquerdo,      

Ó menina Aurora, 

Não posso estar quedo (109).      
                                                           
108 Moeda antiga do tempo da monarquia. 

109 Quieto. 

bis 

bis 

bis bis 

bis bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 
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Não posso estar quedo, 

Não posso, não, não.        

Ó menina Aurora, 

Do meu coração.     

Maria Adelina Fernandes, 74 anos, Laranjeiras 

 

66: Cantiga – Maria 

Maria, linda Maria, 

Esse teu nome bendito, 

Tão simples e tão bonito 

Como a clara luz do dia. 

Tanta doçura ela encerra 

Que neste mundo, afinal, 

Não há como em Portugal 

Outras Marias na terra. 

 

A Maria, quando passa, 

Traz dentro d‟alma bondade, 

Até mesmo na desgraça, 

Só há Marias da Graça, 

Marias da Caridade. 

 

Maria tão doce luz, 

Esse teu nome irradia, 

Que no céu é Virgem; 

A Mãe de Jesus 

Também se chama Maria. 

 

Nesta terra de Marias, 

As Marias com certeza 

bis 

bis 
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São alegres melodias 

Cantadas todos os dias 

Sobre a terra portuguesa. 

Maria Adelina Fernandes, 74 anos, Laranjeiras 

 

67: Cantiga – Maria levanta a saia 

Ó Maria, levanta a saia, 

Ai qu‟a saia está-s‟a sujar.      

Ai a renda custa dinheiro, 

Ai o dinheiro custa a ganhar.       

 

O dinheiro custa a ganhar, 

O dinheiro ganhei-o eu;           

Ó Maria, levanta a saia, 

Sacode a saia que mando eu. 

Maria Adelina Fernandes, 74 anos, Laranjeiras    

 

68: Cantiga – Matilde sacode a saia 

Metilde, sacode a saia, 

Cabalheiro, alebanta o braço,      

Metilde, dá-me um beijinho 

Que eu te darei um abraço.        

 

Isto é que são as saias, 

Estas calças é que são,         

Dançadas são bailadas 

Da raiz do coração               

Manuel Rebelo Cardoso, 82 anos, Eido 

 

69: Cantiga – Amélia 

Maria Amélia, sentada ó lume, 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 
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C‟um pontapé tirou-lhe o costume. 

Ora bem comigo, Amélia, bem; 

Se a ti não amo, a mais ninguém.       

A mais ninguém, não hei-de eu amar, 

Há-de ser contigo até acabar.                     

Ora bem comigo, Amélia, bem; 

Se a ti não amo, a mais ninguém. 

Valdemira das Dores Fernandes, 85 anos, Carreira 

 

70: Cantiga – Ó Júlia 

Ó Júlia, ó Júlia, ó Júlia, 

Qui é, qui é, qui é? 

Quem quiser dançar qu‟a Júlia 

Há-de ser leve do pé.               

 

Há-de ser leve do pé, 

Há-de ter o pé ligeiro.        

Ó Júlia, ó Júlia, ó Júlia, 

Já não quero o teu dinheiro.         

 

Já não quero o teu dinheiro, 

Já não quero o teu valor,          

Ó Júlia, ó Júlia, ó Júlia, 

Hás-de ser o meu amor.         

Valdemira das Dores Fernandes, 85 anos, Carreira 

 

71: Cantiga – António vadio 

Ó António, ó António, 

Ó António, ó vadio,               

Caíste da ponte abaixo 

Foste bober água ó rio.      

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 
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Foste bober água ó rio, 

Foste bober água ó mar.     

Ó António, ó António, 

Tu não sabias nadar.          

 

Tu não sabias nadar, 

Foste logo lá p‟ró fundo,     

Ó António, ó António, 

Breve deixaste o mundo.      

Valdemira das Dores Fernandes, 85 anos, Carreira 

 

72: Cantiga – Cantiga dos nomes 

Lídias são patetas,  

Marias vaidosas, 

Miquelinas pretas, 

Armindas moncosas. 

Palmiras tararas, 

Rosas malcriadas, 

Luísas caloteiras, 

Fernandas carecas, 

Celestes marrecas. 

Alices matreiras, 

 

Conceição e Clementinas são traquinas 

Carolinas e Julietas são forretas, 

As Teresas mal encaradas. 

As Júlias desgovernadas,  

As Albertinas gulosas. 

 

Estas que eu falei, 

bis 

bis 

bis 

bis 



 262 

São, pois, nas melhores, 

Porque as que eu faltei 

Inda são piores. 

 

De vida arregalada, 

Muito pintadas, 

Parecem alguém. 

O pobre marido, 

Muito mal vestido, 

Nem casaco tem.  

Ana da Conceição Teixeira braga, 101 anos, Fundo do Lagar 

 

73: Cantiga – O Avental da Carolina 

O avental da Carolina 

Custou-lhe quatro vinténs;          

Ainda não era estreado 

Já lhes davam os parabéns.     

Bate palmas e mais palmas, 

Amor dá-me a tua mão,            

Dá-me cá esses teus braços, 

Amor do meu coração.              

Graciete Martins, 90 anos, Amoreira 

 

 

Cantares com influências do Brasil 
 

74: Cantiga – Meu amor é brasileiro Meu amor foi p’ró Brasil, 

Meu amor é brasileiro, 

Só me manda saudades, 

Mas não me manda dinheiro. 

Vai lá p‟r‟à frente, 

bis 

bis 

bis 

bis 
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Vai lá p‟r‟à frente, 

Não apertes tanto a roda 

Dá entrada a toda a gente. 

Vai lá p‟ra trás,  

Vai lá p‟ra trás, 

Não apertes tanto a roda 

Dá entrada ao teu rapaz. 

Manuel Rebelo Cardoso, 82 anos, Eido 

 

75: Cantiga – Papagaio, olha a rola 

Papagaio, olha a rola, 

Olha a rola, coitadinha.         

Quem quiser dançar a rola 

Benh‟à meia-noite à cozinha. 

 

Benha à meia-noite à cozinha, 

Ó quarto d‟onde ela dorme.        

É um baile assiado, 

Vira-te ó rola p‟r‟ó outro lado.        

Aurélio Garcia, 84 anos, Bouça-Boa 

 

 

Cantigas de roda ou divertimento 
 

76: Cantiga – Minha saia azul 

Minha saia azul alegre 

Solteira te hei-de romper,      

Tenho meu amor pequeno, 

Hei-de deixá-lo crescer.         

 

No jardim de tantas damas 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 
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Só uma escolherei,                     

Escolhe uma para ti 

Qu‟eu também assim farei.       

Maria Adelina Fernandes, 74 anos, 

Laranjeiras 

 

77: Cantiga – A chita da minha blusa 

- A chita da minha blusa 

Já não se usa,                         

Vai-se labar. 

 

Não quero a tua riqueza, 

Quero a pobreza                    

Do Salazar 

 

- Roubei-te um beijo, Maria, 

Desde esse dia                          

Não sei que sinto. 

 

Por uma coisa tão pouca, 

Fica na boca,                        

Não sei que sinto. 

Graciete Martins, 90 anos, Amoreira 

 

78: Cantiga – Aperta a faixa 

Ó rapaz, aperta a faixa, 

Ó rapaz, aperta-a bem.        

A faixa bem apertada 

Ós homens fica-lhe bem.     

Graciete Martins, 90 anos, Amoreira 

 

bis 

bis 

bis 
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79: Cantiga – Do alto da Cumieira 

Do alto da Cumieira 

Se avista Penaguião 

De dentro desses teus olhos 

Se avista meu coração. 

Aurélio Garcia, 84 anos, Bouça-Boa 

 

80: Cantiga – Três e meio 

Três e meio p‟r‟à pedrinha 

E um tostão para o anel. 

Eu hei-de casar contigo 

S‟eu chegar a ter mulher. 

 

S‟eu chegar a ter mulher, 

S‟eu chegar a ter rapaz.          

Eu hei-de casar contigo, 

Pr‟amizade que o faz. 

 

Pr‟amizade que a faz, 

Pr‟amizade que o fez, 

Eu hei-de casar contigo. 

Se não for agora, é p‟r‟à outra vez.       

Valdemira das Dores Fernandes, 85 anos, Carreira 

 

81: Cantiga – A pomba 

A pomba caiu ó mar, 

A pomba ó mar caiu, 

Nos braços do meu amor, 

Agarrei a pomba, ela me fugiu. 

Se ela lá quisesse, 

Ficaba a praia deserta, 

bis 

bis 

bis 



 266 

Bão-se uns amores, bêm outros, 

Não há palabra mais certa. 

Valdemira das Dores Fernandes, 85 anos, Carreira 

 

82: Cantiga – Amores dos estudantes 

O amor dos estudantes 

Não dura senão uma hora. 

Toca o sino, vão p‟r‟à aula, 

Bêm as férias bão-se embora.      

 

Mas ainda conserva o preceito 

De apertar a sua mão, 

Dá-me um abraço, ó anjo, 

Recebe o meu coração.         

 

Pois agora viras tu, 

Pois agora viro eu, 

Pois agora viras tu,         

Viras tu mais eu. 

Valdemira das Dores Fernandes, 85 anos, Carreira 

 

83: Cantiga – Atirei co’a laranja ó ar 

Atirei co‟a laranja ó ar, 

Do ar ó chão, caiu, caiu, 

Fui falar ó meu amor, 

Minha mãe não consentiu. 

 

Minha mãe não consentiu 

E o meu pai estava a ralhar,        

Atirei co‟a laranja ó ar, 

Do ar ó chão, tornei apanhar. 

bis 

bis 

bis 

bis 
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Valdemira das Dores Fernandes, 85 anos, Carreira 

 

84: Cantiga – O automóvel 

Lá bai o automóbel, 

Lá bai a fugir,               

Ó pópó, ó não, não, 

O pópó lá bai a fugir. 

 

Eu não te quero a ti, 

Eu não te quero, não; 

Já dei a quem merecia              

O meu pobre coração. 

Valdemira das Dores Fernandes, 85 anos, Carreira  

 

85: Cantiga – Ó ferreiro, guarda a filha 

Ó ferreiro, guarda a filha, 

Não a deixes à janela 

Anda aí um rapazinho 

Que quer fugir com ela. 

 

Vai tu, vai tu com ela, 

Vai tu p´ra casa dela. 

 

És do meu gosto 

És da minha opinião, 

Hei-de amar a moreninha          

Da raiz do coração. 

Valdemira das Dores Fernandes, 85 anos, Carreira 

 

86: Cantiga – O amor que há-de ser meu 

Sapato e meia branca 

bis 

bis 

bis 

bis 
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Requerem meia amarela;    

 

O amor que há-de ser meu 

Não passeia nesta terra.  

 

Não passeia nesta terra, 

Nem cá há-de passar,   

 

O amor que há-de ser meu, 

„Stá p‟r‟à vida militar. 

Valdemira das Dores Fernandes, 85 anos, Carreira 

 

 

87: Cantiga – Bota Amarela 

Aquele senhor de bota amarela, 

Ele me perguntou se eu era donzela (110) 

Se eu era donzela, eu donzela sou, 

Aquele senhor, ele me perguntou. 

Ó Valentim, Valentim, já tás, 

Ó Valentim, és o meu rapaz.  

Valdemira das Dores Fernandes, 85 anos, Carreira 

 

88: Cantiga – O meu voto 

Esta noite c‟o meu voto, 

Lamego se há-de arrasar, 

Para que saibas, Lamego, 

Cheguei a Vila Real.  

 

Entra ó meio, entra ó meio, 

                                                           
110 Solteira. 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 
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Deixai entrar os pimpões, 

Ai cada qual com sua dama, 

Para nós é eleições.  

Valdemira das Dores Fernandes, 85 anos, Carreira 

 

89: Cantiga – Ó prima 

Eu hei-de ir à tua terra, ó prima,  

E tu hás-de ir à minha. 

Meia volta ao largo, se a sabes dar,  

És o meu amor, não te hei-de deixar. 

Valdemira das Dores Fernandes, 85 anos, Carreira 

 

90: Cantiga – Ó rica prima 

Ó prima, ó rica prima, 

Ó prima, porque choras? 

Ó prima, ó rica prima, 

Tão novinha e já namoras. 

Graciete Martins, 90 anos, Amoreira 

 

91: Cantiga – Usas chapéu à vareira 

Usas chapéu à vareira, 

Mandai-o arredondar,  

Debaixo do chapéu andam 

Olhinhos de namorar.   

 

Ó que lindo par eu levo 

Aqui à minha direita, 

Ó que linda rosa branca 

Que tão belo cheiro deita.  

 

Ó que lindo amor eu levo 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 
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A meu lado, junto a mim, 

Ó que lindo cravo roxo 

Criado no meu jardim.  

 

Vejo terras de Além-Douro, 

Vejo a serra do Marão, 

Também vejo a Cumieira, 

Terra de meu coração.    

Maria Adelina Fernandes, 74 anos, Laranjeiras 

 

92: Cantiga – Se o loureiro 

Se o loureiro não tivesse 

Pelo meio tanta flor, 

Da minha janela 

Via os olhos ó meu amor. 

Assim, assim, assim, 

Disse meu pai que não era assim, 

Pega lá que te dou eu 

Um abracinho igual ao teu. 

Valdemira das Dores Fernandes, 85 anos, Carreira 

 

93: Cantiga – Senhor Padre Valentim 

 

Senhor padre Valentim, 

Não se pode ser mulher, 

Se é bonita, agrada a todos, 

Se é feia, ninguém a quer. 

 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 



 271 

Marca o passo minha branca flor, 

Já aqui está quem há-de ser o meu amor. 

Valdemira das Dores Fernandes, 85 anos, Carreira 

 

94: Cantiga – Ao passar a ribeirinha 

-Ao passar a ribeirinha 

Pus o pé, molhei a meia 

Não casei na minha terra 

Fui casar à terra alheia         

 

-Minha mãe casa-me cedo 

Enquanto eu sou rapariga           

E o milho sachado tarde 

Não dá palha, nem espiga.        

Graciete Martins, 90 anos, Amoreira 

 

95: Cantiga – Ao passar o ribeirinho 

Ao passar o ribeirinho, 

Quebrei a minha biola, 

Ajuntei os cacos todos,       

Mandei fazer outra noba. 

 

Tudo é dançar, dançar, 

Tudo é dançar assim,          

Vai de roda c‟o seu par, 

Bai-me falar ó jardim.       

Valdemira das Dores Fernandes, 85 anos, Carreira 

 

96: Cantiga – Com cinco reis de cigarros 

Com cinco reis de cigarros 

Aprendi a namorar.                     

bis 

três vezes 

três vezes 

três vezes 

três vezes 

bis 

bis 

bis 

três vezes 

bis 
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Só tu, só tu, só tu, 

Só tu, meu mariola,  

Só tu deixaste ir            

O canário à gaiola. 

Manuel Rebelo Cardoso, 82 anos, Eido 

 

97: Cantiga – Amor não me escrevas 

Amor não me escrevas, 

Cartas são papéis,                

Não quero que gastes  

Comigo dez reis.                

 

Comigo dez reis, 

Comigo um vintém (111),         

Ó meu amorzinho, 

Olha quem lá vem.       

 

Amor, dá-me parte 

Da tua abalada, 

Pode ser que eu 

Siga a tua jornada. 

Maria Adelina Fernandes, 74 anos, Laranjeiras 

 

98: Cantiga – Aqui se brinca 

Aqui se brica, aqui se dança, 

Aqui se joga a laranjinha,           

Eu conheço o meu amor 

Pelo ranger da botinha.           

 

                                                           
111 Moeda de cobre que valia 20 réis. 

três vezes 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 
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Pelo ranger da botinha, 

Pelo ranger do sapato,          

Eu conheço o meu amor 

Lá no cimo, lá no alto.         

 

Pelo ranger do sapato, 

Pela fita do chapéu,            

Eu conheço o meu amor 

Como as estrelas do céu.       

Maria Adelina Fernandes, 74 anos, Laranjeiras 

 

99: Cantiga – Deixa-me ir 

Deixa-me, qu‟eu vou com pressa 

Ao freixo tirar o ninho,                      

O freixo „stá derreado (112) 

C‟o peso do passarinho.      

 

Tudo é dançar, dançar, 

Tudo é dançar assim,           

Vai de roda com seu par, 

Vai-me falar ao jardim.         

Maria Adelina Fernandes, 74 anos, Laranjeiras 

 

100: Cantiga – Desenrola teu cabelo 

Desenrola o teu cabelo,      

Não o tragas, não o tragas enrolado.     

Desengana o teu amor,     

Não o tragas, não o tragas enganado.      

Ajoelha-te aos pés e reza,       

                                                           
112 Que não pode endireitar as costas. 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 
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Nem assim, nem assim tens compaixão.     

Levanta-te e dá-me um beijo,     

Ai amor, ai amor do meu coração.      

Maria Adelina Fernandes, 74 anos, Laranjeiras 

 

101: Cantiga – Ora vai-te embora 

Quando o comboio apita 

„Stá a chegar à estação.           

Ora vai-te embora, 

Vai-te embora 

Se queres ir,                                

Ora vai-te embora 

Que o comboio „stá a partir.  

Maria Adelina Fernandes, 74 anos, Laranjeiras 

 

102: Cantiga – Rebola a bola 

Rebola a bola, 

Você diz que dá, que dá, 

Você diz que dá na bola, 

Você na bola não dá. 

Valdemira das Dores Fernandes, 85 anos, Carreira 

 

 

O Ciúme 
 
103: Cantiga – A renda do meu avental 

A renda do meu abental 

Tem dois corações no meio,     

Quando passo por certas damas, 

Pois agora é que m‟eu maneio.        

 

bis 
bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 
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Pois agora é que m‟eu maneio, 

Já me estou a manear (113),             

Meia bolta que dá seu par, 

Outra meia que torna a dar.       

Manuel Rebelo Cardoso, 82 anos, Eido 

 

104: Cantiga – A cobra anda na água 

A cobra anda na água 

Com a cabeça no lodo.         

Eu não falo de ninguém, 

De mim fala o mundo todo. 

 

São caracóis, caracóis, caraquitos, 

São caracóis, caracóis mais bonitos. 

São caracóis, caracóis ao luar, 

São caracóis que hão-d‟estimar. 

Maria Adelina Fernandes, 74 anos, Laranjeiras 

 

105: Cantiga – O meu amor anda arreliado 

O meu amorzinho 

Anda arreliado. 

Ele julga que tenho 

Outro namorado. 

 

Agora já tenho, 

Já me não importa, 

Eu só me panteio 

Quando vou p‟r‟à horta. 

 

                                                           
113 Andar rápido dando movimento às ancas em tom provocatório.  

bis 

bis 

bis 
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Quando vou p‟r‟à horta, 

Quando vou e venho; 

Eu já nao m‟importo 

Do amor que tenho. 

 

Quando vou p‟r‟à horta, 

Quando vou e vinha, 

Eu já não m‟importo 

Do amor qu‟eu tinha. 

Maria Adelina Fernandes, 74 anos, Laranjeiras 

 

106: Cantiga – Sou bonita 

Ela qu‟ria, como eu era, 

Triste me qu‟riam fazer, 

Na flor da minha idade 

Me qu‟riam empadecer. (114) 

 

Sou bonita, sou bem feita, 

Sou delicada e tudo; 

Bem-haja o pouco ter, 

É o que desmancha tudo. 

Valdemira das Dores Fernandes, 85 anos, Carreira 

 
Cantigas de Natal 
 
107: Cantiga de Natal I 

Ainda agora aqui cheguei 

Pus o pé nesta escada 

Logo meu coração disse: 

                                                           
114 Perder o vigor, a alegria. 

bis 
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- Aqui mora gente honrada.      

 

Lá vão os pastores, 

Lá vão para Belém, 

Adorar o Deus Menino 

E a Sua Virgem Mãe. 

 

Quem diremos nós que viva 

Lá na folha do vira-o-vento, 

Vivam estes senhores todos 

Que estão das portas para dentro. 

Graça Catalão Bonito, 52 anos, Barreiro 

 

108: Cantiga de Natal II   

Venho-lhe dar boas festas, 

Anunciá-las também, 

Que nasceu o Deus Menino 

No presépio de Belém.             

 

Nasceu Jesus, alegres cantemos, 

Nasceu o Messias, o Rei da Judeia, 

O sol divino reina também, 

A voz tranquila cá da nossa aldeia. 

Graça Catalão Bonito, 52 anos, Barreiro 

 

109: Cantiga de Natal III 

Cantai, cantai com alegria 

As Boas-Festas até ser dia. 

Numa noite destas não há saudades 

São prendas de ano da mocidade. 

 

bis 
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Viva o senhor José, 

Viva os anos que ele deseja,  

Viva também uma rosa, 

Que a recebeu na igreja. 

Graça Catalão Bonito, 52 anos, Barreiro 

 

110: Cantiga de Natal IV 

Grato e jucundo (115) 

Se canta o hino 

Ao Deus Menino                

Que veio ao mundo. 

 

Reina a alegria, 

Lindos cantares 

Soam nos ares            

Nesse Seu dia. 

 

Em Belém, à meia-noite, 

Noite de eterna alegria, 

D‟aurora nasceu o sol,          

Nasceu Jesus de Maria. 

Graça Catalão Bonito, 52 anos, Barreiro 

 

111: Cantiga de Natal V 

Hossana, aleluia! 

Haja alegria! 

Cantai assim: 

Viemos aqui, meus senhores, 

Numa embaixada do amor, 

                                                           
115 Alegre; feliz. 

bis 

bis 

bis 
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Dizer-vos com alegria: 

Já nasceu o Salvador! 

 

Já nasceu o Salvador, 

Em Belém, terra de luz! 

Nasceu, nasceu o Menino, 

Terno e dibino; 

Nasceu Jesus! 

Ana da Conceição Braga, 101 anos, Fundo do Lugar 

 

112: Cantiga – Cantiga dos Reis  

Ora viva o rico, no seu palácio, 

Ora viva o pobre, junto a seu lar, 

Ora viva o povo civilizado, 

Ora viva quem os reis nos vem dar. 

 

Quem diremos nós que viva 

Na pelezinha da raposa, 

Viva o senhor José 

E mais a sua esposa.       

José Silva, 47 anos, Amoreira 
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