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Abstract 

Some aspects of the cultural imagination of the Upper Douro Region, which relate 

language and culture as part of the immaterial or intangible cultural heritage contain 

cultural expressions and traditions, including the legend of Dona Mirra. Viewed from a 

ethno-linguistic perspective, in the manner of Bernard Pottier, i.e., considering the 

linguistic message in a context of cultural communication, combined with a variational 

and also ethno-linguistic point of view, as indicated by Eugenio Coseriu, we can 

establish a relationship with cultural heritage edifices, especially the message of the 

serpent symbol in 'Castro' settlements and rocks, perhaps even dating back to the 

Iberian or Celtic cult of the snake, in addition to the obvious Arab influence, or even of 

Mithras, as there remains a legacy of the cult of Serapis documented in the Panóias 

sanctuary. However, the fragmentation of the legend of Dona Mirra into variants, some 

with a strong moralizing character, and the division of its nuclear symbol, i.e., the 

serpent with or without a woman’s braid, and vocabulary, make evident the evolution 

and development of aspects of human consciousness as well as the linguistic elements 

of the communication of culture. 

Keywords: ethno-linguistic, imagery, vocabulary, symbol, language and consciousness, 

Iberian or Celtic cult of the serpent. 

 

Resumo 

Alguns aspetos do imaginário cultural do Alto Douro, em que se relacionam língua 

e cultura, como parte do património cultural imaterial ou intangível, ao englobar 

expressões culturais e tradições, incluem a lenda Dona Mirra. Perspetivado pela 

etnolinguística, na aceção de Bernard Pottier; ou seja, considerando a mensagem 

linguística em situação de comunicação cultural, articulada com o ponto de vista 

variacional e também etnolinguístico, como assinalado por Eugenio Coseriu, pode-se 

estabelecer uma relação com o património cultural edificado, sobretudo as inscrições do 

símbolo da serpente em castros e rochas, ou até mesmo considerar o remonto culto 

ibérico ou celta da serpente, para além da notória influência árabe, ou mesmo de Mitras, 

já que existe um legado do culto a Serápis, em Panoias. Contudo, a fragmentação da 

lenda de Dona Mirra em variantes, algumas de caráter fortemente moralizador, e a 

divisão do seu símbolo nuclear; ou seja, a serpente, com ou sem trança de mulher, e o 

léxico, vêm pôr em evidência a evolução e desenvolvimento de aspetos da consciência 

humana, e os elementos linguísticos da mensagem da comunicação da cultura. 

Palavras-chave: Etnolinguística, imaginário, léxico, símbolo, língua e consciência, 

culto ibérico ou celta da serpente. 



 

 

 

10 Rui Dias Guimarães 

 

Introdução 

A natureza do problema que pretendemos tratar prende-se com o património 

cultural imaterial ou intangível, que engloba aspetos da tradição da memória oral 

e da sua expressão linguística, diversos legados transmitidos de geração em 

geração, e a sua hipotética relação com o património cultural edificado existente. 

Assemelha-se a uma espécie de palimpsesto onde se raspa para se gravarem 

novos legados. Um elemento cultural do imaginário popular que nos parece 

apresentar essas características é a lenda da Dona Mirra que inclui a figura 

simbólica da serpente com trança de mulher, recolhida na região do Alto Douro. 

Engloba também o maravilhoso de contornos árabes e populares, sem o símbolo 

da serpente. Registam-se, contudo, diversas variantes da lenda que poderão 

radicar em culturas mais remotas. Casos em que a figura central é o símbolo da 

serpente. Nestas variantes pode-se distinguir ainda dois tipos do símbolo: um em 

que a enorme serpente é adornada com uma trança de mulher pendente da 

cabeça, e outro sem a trança. A existência de diversas variantes, o maravilhoso e 

alguns aspetos éticos ou moralizadores, abrem a possibilidade de refletirem 

diferentes momentos do desenvolvimento da sensibilidade e da consciência 

humanas, na transmissão hereditária da cultura, em que a própria lenda sofre 

alterações. 

No património cultural, confluem o aspeto hereditário e a participação dos 

membros da comunidade que vão assimilando e interiorizando uma apropriação 

coletiva que vai conferindo contornos de identidade. 

Representam, por vezes, legados culturais ou civilizacionais diferentes, num 

caldeamento de onde poderão brotar novas expressões através da comunidade, 

como transmissão hereditária da cultura, com relevo, no nosso caso, para a 

mensagem linguística da comunicação no âmbito etnolinguístico. 

O trabalho prévio consistiu na orientação direta da recolha desta lenda, 

acrescido de recolhas de outros investigadores, oito variantes com orientação 

nossa, incluindo mais nove, na totalidade de dezassete recolhas, envolvendo as 

localidades de Galafura, Poiares, Guiães e Abaças, todas perto do rio Douro, 

constituindo o corpus do presente estudo. 

É nosso propósito analisar a mensagem linguística como comunicação de 

língua e cultura, eventualmente arraigada em registos civilizacionais remotos, 

transmissores de legados linguísticos simbólicos e culturais, desde os próprios 

iberos, aos celtas, os celtiberos, os romanos, os godos, os suevos ou mesmo 

orientais, ou ser uma influência direta árabe, levando em atenção estudos de 

investigadores (Parente 2003 e Vasconcelos 1913). 
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1. Algumas considerações etnolinguísticas 

Importa tecer algumas considerações sobre as relações entre as línguas e as 

culturas, a própria língua e cultura, a língua e a antropologia ou a linguística 

antropológica, assim como as abordagens da etnolinguística. 

Sem termos a pretensão de elaborar um estudo teórico sobre esta matéria, 

importa referir que a etnolinguística conheceu já diversos estudos pioneiros 

como os norte-americanos (Dell Hymes 1966) que aplica alternadamente a 

designação etnolinguística e sociolinguística quanto à relação da linguagem na 

cultura e na sociedade, ou mesmo anteriormente diversos estudos alemães, já em 

meados do séc. XIX (Humboldt 1836) que concebe a linguagem como um 

sistema de regras com uma relação cultural e visão do mundo. 

Pretendermos travejar um estudo alicerçado em dois conceitos principais. 

Em sentido lato, concebemos a etnolinguística como a relação entre a língua e a 

cultura e os fatores envolventes ou extra-linguísticos da comunicação, “L’ 

etnolinguistique sera l’étude du message linguistique en liaison avec l’ensemble 

des circonstances de la comunication” (Pottier 1970: 3). 

Contudo as circunstâncias da comunicação, mesmo quando envolvem a 

língua e a cultura, conhecem variação. Separando nitidamente etnolinguística de 

sociolinguística, a etnolinguística realiza o “estúdio de la variedad y variación 

del lenguaje en relación com la civilización y la cultura” (Coseriu b: 10). 

Por outro lado, “a transmissão hereditária da cultura, quer ao cristalizar-se 

em tradição quer ao renovar-se relativamente às situações do momento, concebe-

se como um problema preciso da dinâmica cultural” (Bernardi 1974: 64). 

Os estudos sobre a língua falada vão ganhando cada vez mais interesse, 

levando teóricos em dialetologia a criar uma designação própria, a investigação 

femológica (Salvador 1987: 9). 

 

2. Localização geolinguística e dialetal 

Observando o “Mapa dos Dialectos de Portugal Continental e da Galiza”, 

(Cintra e Rei 1992) publicado no Atlas da Língua Portuguesa na História e no 

Mundo (1992), as localidades de recolha da lenda Dona Mirra e suas diversas 

variantes foram Galafura e Poiares, na margem direita do rio Douro, concelho do 

Peso da Régua; Guiães e Abaças, perto de Galafura mas um pouco mais 

afastadas do rio Douro, já no concelho de Vila Real, ambas na província de 

Trás-os-Montes e Alto Douro. 

A sua localização geolinguística e dialetal situa-se no extremo sul da “área 

dos dialetos transmontanos e alto-minhotos”, junto ao rio Douro. 
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Mapa dos Dialetos de Portugal Continental e da Galiza (Cintra e Rei 1992) 

 
Fig. 1 -  - Localização geolinguística e dialetal da zona em estudo. 

 

Na zona focada das recolhas da lenda da Dona Mirra, as primeiras 

investigações geolinguísticas e dialetais que assinalam especificidades quanto à 

língua e cultura remontam já à Carta Dialectológica do Continente Português 

(Vasconcelos 1893) pormenorizado pelo Inquérito Linguístico (Boléo 1942
b
) 

com a demarcação do designado “sub-dialecto alto-duriense entre Corgo e Tua”, 

e posteriormente a 2ª edição do Mapa Dialectológico do Continente Português 

(Vasconcelos 1929) pormenorizado pelo Inquérito Linguístico (Boléo 1942
b
) 

onde se inscrevem as variedades “Peso da Régua” e “Alijó”, cujo estudo não foi 

ainda aprofundado. 

 

3. Mito e lenda - Dona Mirra 

Considerando a relação mito e lenda (Burkert 1991: 17) afirma: 
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Os mitos são – e isto é fundamental – narrativas tradicionais. Nessa 

medida, a mitologia é um domínio particular da investigação geral sobre a 

narrativa. Só é difícil delimitar os mitos no seu «verdadeiro» sentido da 

multiplicidade de tipos narrativos existentes. Um mito pode ser contado 

como um conto (Märchen), mas, no entanto, diferencia-se dele pelo facto 

de, normalmente, não ser contado por si mesmo e já o não ser nada, 

sobretudo, para crianças; mito é narrativa popular, e contudo acessível a 

uma formulação inicial, e até, em grego, receptáculo da poesia clássica do 

mais alto nível; o mito coincide, em grande parte, com a lenda (Sagen) e 

contudo é duvidoso se é possível extrair nele um «núcleo histórico». 

 

As narrativas da tradição oral, quando fermentadas pelo maravilhoso 

popular, criam no imaginário poderosas imagens e símbolos, em que “a unidade 

do pensamento e das suas expressões simbólicas se apresenta como uma 

constante correção, como uma perpétua afinação” (Durand 1984: 30). Os 

símbolos tornam-se arquétipos da imaginação humana, onde ganham relevo 

figuras e imagens. 

O corpus da análise da mito-lenda Dona Mirra inclui, como já referimos, 17 

recolhas com variantes e diversidade simbólica, facto que nos despertou a 

atenção: as realizadas por uma aluna de mestrado (Machado 2006), segundo a 

nossa orientação, inclui 8 variantes, mais 8 recolhas (Parafita 2005) e uma por 

Aida Matos, inserida no site da Junta da freguesia de Galafura. 

A propósito da ligação entre mito e símbolo, este já no imaginário profundo 

pode germinar a iniciação e o sagrado (Eliade 1954: 145): 

 
Os monstros do abismo reencontram-se em numerosas tradições: os 

heróis, os iniciados, descem ao fundo do abismo a fim de afrontarem os 

monstros marinhos; é uma prova tipicamente iniciática. Certo, na história 

das religiões abundam as variantes: por vezes os dragões montam a guarda 

em volta de um «tesouro», imagem sensível do sagrado, da realidade 

absoluta: a vitória ritual (= iniciática) contra o monstro guardião equivale à 

conquista da imortalidade. O baptismo é, para o cristão, um sacramento, 

porque foi instituído pelo Cristo. Mas não retoma menos o ritual iniciático 

da prova ( = o nascimento do homem novo). 

 

Existe diversidade simbólica e temática de maravilhoso. Das 8 recolhas que 

acompanhamos, 5 focam aspetos variados do maravilhoso árabe e popular de 

moiras encantadas e 3 incluem o símbolo da serpente. Dos registos de outros 

autores, da totalidade de 9, 3 incluem também o símbolo da serpente e 6 focam 

aspetos variados de maravilhoso árabe e popular de moiras encantadas que 

vivem numa gruta. Na globalidade do corpus das 17 recolhas, 11 não incluem o 

símbolo da serpente, só o maravilhoso árabe e popular e 6 incluem.  
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Nas recolhas e variantes, podemos fazer uma distinção geral entre as que 

incluem ou não o símbolo da serpente. De entre estas, as que projetam a imagem 

simbólica da serpente adornada com uma trança de mulher. 

O mito-lenda Dona Mirra, em que não entra o símbolo da serpente mas o 

maravilhoso árabe e popular, apresenta como elemento recorrente uma moira 

encantada, encarcerada por um feitiço, no monte S. Leonardo, mesmo 

sobranceiro ao rio Douro, e guarda um grande tesouro. Pode ser quebrado o 

encanto ou feitiço através de palavras mágicas importantes mas que foram 

esquecidas, por uma menina a quem Dona Mirra pedira ajuda e ficaram ambas 

condenadas eternamente a atar e desatar giestas, ou uma vez mais por uma 

menina a quem Dona Mirra rogara para ir a casa e trazer uma bola de quatro 

cantos mas a menina comera um deles e Dona Mirra pergunta-lhe “como poderá 

cavalgar um cavalo de três pés?”, ou ainda a uma menina a quem dissera para ir 

a casa e pedir à mãe para fazer uma bola, em segredo, mas a menina quebrou o 

segredo; ou em que Dona Mirra passeia invisível de dia no monte S. Leonardo e 

à noite recolhe a uma gruta guardada por dois dragões. Será quebrado o feitiço 

ou encanto pelo jovem que, à meia-noite do dia primeiro de Janeiro, enfrentar e 

matar os dragões. 

Das 17 recolhas e variantes, 6 incluem o símbolo da serpente, 3 foram por 

nós orientadas. De entre estas, uma figura simbólica é uma serpente com uma 

trança de mulher. Duas foram recolhidas em Galafura e uma em Guiães. O 

espaço descrito é composto por umas veigas ou “bajancas”. Das outras 3 

recolhas com o símbolo da serpente, uma foi registada em Abaças e duas em 

Poiares. O espaço descrito é uma mina ou uma gruta onde vive a moira 

encantada. A serpente chega a enlear-se ou enroscar-se na pessoa. Esta não deve 

ter medo. Se tiver, quebra o encanto e perde o tesouro. 

Nos seus traços gerais, registamos o símbolo da serpente adornada com uma 

trança, ou sem trança. Estas narrativas orais recolhidas associam este símbolo à 

coragem de quem vence o monstro mas com temeridade. Poderão representar 

aspetos iniciáticos. As do grupo de variantes que incluem o maravilhoso árabe e 

popular sem o símbolo da serpente veiculam sobretudo valores morais, a 

manutenção do segredo pedido, não ser guloso e cumprir a promessa, a 

confiança absoluta sem quebrar regras, a conservação na memória de algo 

importante. 

 

4. Informação lexical e simbólica 

A palavra serpente tem origem no étimo latino serpens. Como símbolo, 

incorpora o imaginário de civilizações diversas, orientais e ocidentais, incluindo 

o próprio cristianismo. 
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O “réptil” integra o paradigma dos arquétipos dos regimes diurnos das 

estruturas “esquizomórficas ou heroicas” das imagens (Durand 1992: 445). Está 

associado ao lado heroico. 

Os mitos, os símbolos, revelam visões filosóficas e sentimentos religiosos 

através de designações e narrativas alegóricas (Eliade 1954: 11): 

 
Segundo os estoicos, os mitos revelam visões filosóficas sobre a 

natureza profunda das coisas ou contêm lições de moral. Os múltiplos 

nomes dos deuses designam uma só divindade, e todas as religiões 

exprimem a mesma verdade fundamental: só varia a terminologia. O 

alegorismo estoico permite a tradução, numa linguagem universal e 

facilmente compreensível, de qualquer tradição antiga ou exótica. O seu 

sucesso foi considerável, e o método alegórico frequentemente utilizado 

até então. 

 

As expressões de ideias na forma figurada ou alegorias no mito-lenda Dona 

Mirra, nos contextos em que aparece a serpente, no espaço caraterizado sempre 

perto de uma mina, veiga ou gruta, podemos registar algumas palavras ou 

lexemas de étimo celta. A palavra mina tem o seu étimo no celta min (Myer-

Lübke 1911: 186) e (Machado 1952) veiga, palavra pré-romana que sobreviveu 

no português, no castelhano e no sardo. Menéndes Pidal faz derivá-la de baika 

terreno inundado, e de ibai que ainda hoje em vasco significa rio (Machado 

1952), apresentando algumas semelhanças com o topónimo barjanka(s), pelo 

menos parece conter dois morfemas iguais; gruta deriva do napolitano antigo ou 

siciliano grutta que radica no latim vulgar crupta e este do grego cripta (DRAE) 

e (Machado 1952). 

Entre outras palavras, certamente de étimo latino, a mensagem linguística da 

comunicação da relação entre língua e cultura assenta em alguns étimos pré-

romanos, assim como o símbolo da serpente tem registos em civilizações 

anteriores, muitas vezes, linguagem e símbolo, revestidos de um maravilhoso 

que lhe confere contornos árabes, ou mesmo acrescidos do próprio imaginário 

popular. 

 

5. O mistério do culto ibérico ou celta da serpente 

Os vestígios da presença humana em Trás-os-Montes e Alto Douro são 

remotos. A norte do rio Douro incluindo a Galiza, detetam os especialistas uma 

grande densidade de castros, vestígios de uma civilização castreja celta ou ibera 

ou celtibera. 

O Castro de S. Bento, no concelho de Vila Real, foi considerado “a 

residência das autoridades máximas dos Lapiteias, povo pertencente aos Sefes e, 

neles, à grande família celta que entre o século VI e o século I a. C. tinha como 
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sua esta região” (Parente 2003: 357) zona delimitada hipoteticamente a norte por 

Vila Pouca de Aguiar, a nascente pelos rios Tinhela ou Tua, a poente, pelo 

Marão e a sul pelo rio Douro. 

Sensivelmente dentro desta região, registaram-se 344 inscrições 

serpentiformes (Parente 2003: 344), algumas com diversas ondulações, 

incluindo a do tipo espiralado, em penedos, castros, rochas. Haverá alguma 

relação entre estas inscrições na pedra e as da memória cultural imaterial? 

Afirma o autor que os Lapiteias, “sendo um grande povo dos Sefes, 

adoravam as serpentes, que gravavam nas rochas” (Parente 2003: 357) 

considerando o castro de S. Bento, junto a Vila Real, “o mais importante 

santuário ofiolátrico de toda a região e era necessário pedir às divinas serpentes a 

protecção para os rebanhos”. 

A propósito da mitologia ibérica, existe ainda um grande mistério e várias 

hipóteses (Lamas 1991: 174, 176): 

 

os deuses ibéricos permanecem entidades misteriosas, entre as quais tem 

especial relevo um deus cujo poder se manifestava em vários santuários 

montanheses. Este deus parece ter desempenhado um papel muito 

importante nas regiões meridionais, antes da conquista romana. Mas nunca 

foi possível identificá-lo. Embora existam, nos referidos santuários, 

nascentes ou fontes, parece pouco admissível a hipótese de se tratar de um 

génio das águas […] 

 

No Norte da Península e na Galiza verifica-se a existência de um culto da 

serpente, que desempenhou um papel importante nos mitos dos povos dos 

castros de Portugal Setentrional e da Galiza. 

 

Considerando os Lusitanos e as religiões proto-históricas, assinala-se a 

existência de vestígios de inscrições em carateres ibéricos ou turdetânicos em 

sepulturas do sul de Portugal (Vasconcelos 1913: 3). 

Por outro lado, das relações militares e comerciais dos romanos, 

estabeleceram-se contatos com povos da Ásia e de África que introduziram 

diversos cultos na Lusitânia. Importa referir o culto a Serapis, de origem egípcia, 

que tem um templo em Panóias, Vila Real, e o culto a Mythras, de origem 

pérsica. 

A propósito do culto de Mythras, “quanto a julgar da sua importância geral, 

este culto, devesse estar bastante propagado na Lusitânia, deixou aí poucos 

documentos, embora importantes; e são eles da Lusitânia espanhola” 

(Vasconcelos 1913: 335, 339). 

O culto desta divindade da luz, protetora dos exércitos, e que “patenteava às 

almas dos homens post mortem as regiões da glória eterna” (Vasconcelos 1913: 



 

 

 

Aspetos do culto ibérico ou celta da serpente em zonas do Alto Douro 17 

334) tinha “os seus templos ou mithraea, alguns muito notáveis, edificados 

debaixo de terra, ou em desvios de montanhas” (Vasconcelos 1913: 335). 

A cidade de Mérida, com o nome de Emerita Augusta, capital autónoma da 

Estremadura espanhola, nas margens do rio Guadiana, fundada em 25 a.C., foi 

uma das mais importantes cidades da Península Ibérica e capital da Lusitânia. 

As estátuas a Mythras aí encontradas representam o corpo de um homem. 

Estão decapitadas e provavelmente teriam uma cabeça de leão. Enrosca-as uma 

serpente e a personagem está metida numa gruta de um rochedo. No culto de 

Mythras é vulgar a figura com o corpo “apertado por uma serpente que faz três, 

cinco, sete giros (é fatídico o número ímpar), e cuja cabeça pousa na do 

personagem, ou lhe entra na goela” (Vasconcelos 1913: 330, 340). O leão e a 

serpente fazem parte dos mistérios de Mythras que têm um caráter guerreiro ou 

militar. 

Na localidade de Guiães, onde se procedeu à recolha de duas variantes do 

mito-lenda Dona Mirra, foi descoberto um tesouro celta composto por uma taça 

e uma bracelete de prata e ouro. A taça é de ouro e prata, esférica, com 0,12 cm 

de diâmetro, uma cinta trabalhada na parte superior, lisa no interior, de cor 

branca e amarelada. Pesa 210 gramas. A bracelete (“viriae”), constituída por 

uma verga de prata, com uma folha lanceolada de prata e ouro trabalhada, pesa 

igualmente 210 gramas. Este pequeno tesouro celta encontra-se exposto, desde 

1980, no Museu Nacional de Arqueologia, em Lisboa. 

 

6. Conclusões 

Considerando a mensagem linguística da comunicação da língua e cultura, 

no âmbito etnolinguístico, incluindo léxico e símbolos, do mito-lenda Dona 

Mirra começamos por assinalar dois grupos nas 17 de variantes recolhidas: o 

grupo do maravilhoso árabe e popular sem o símbolo da serpente (11) e o grupo 

das que contêm o símbolo da serpente (6). Observa-se, portanto, a variação 

simbólica.  

A propósito do culto ibérico ou celta da serpente existem poucas certezas. 

São relevantes as 344 inscrições sepentiformes em rochas e castros registadas 

por João Parente, entre Vila Pouca de Aguiar e o Douro por ele atribuídas aos 

celtas. Em Guiães, um dos locais de recolha da lenda da Dona Mirra, perto do 

rio Douro e de Vila Real, foi descoberto um pequeno tesouro celta. 

Leite de Vasconcelos também assinala o culto ibérico da serpente mais 

associado à introdução de divindades orientais pelos soldados romanos. Refere 

nomeadamente as estátuas descobertas em Mérida, junto ao rio Guadiana, capital 

da Lusitânia, estátuas do culto ao deus Mythras, divindade da luz, protetora dos 

exércitos, e que patenteava às almas dos guerreiros valorosos a glória e vida 

eternas. No culto de Mythras é vulgar a figura humana com o corpo apertado por 
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uma serpente que faz três, cinco ou sete voltas. A divindade Mythras é de 

origem persa. Serápis, de origem egípcia, tem um santuário em Panóias, Vila 

Real. 

O grupo das variantes cuja mensagem linguística inclui o símbolo da 

serpente, que aliás também pode ter uma origem árabe, configura os parâmetros 

da prova tipicamente iniciática dos heróis que enfrentam monstros. O tesouro é 

uma imagem sensível do sagrado. A vitória ritual ou iniciática contra o monstro 

representa a conquista da imortalidade. 

O grupo das variantes cuja mensagem linguística na narrativa mítica não 

inclui o símbolo da serpente incorpora léxico e símbolos em que assentam 

aspetos do maravilhoso de contornos árabes e populares, encerra sobretudo 

lições de moral. 

É esta bivalência que detetamos no mito-lenda Dona Mirra e a mistura de 

símbolos à qual certamente não é alheio o carácter hereditário da cultura. 

Diferentes legados culturais e linguísticos, aculturações diversas, eventualmente 

diferentes origens, numa intertemporalidade cultural com mais peso, quase o 

dobro, para o grupo das variantes com lição de moral. A mensagem linguística 

como comunicação cultural, o seu carácter hereditário e evolutivo, a lição de 

moral humanista, considerando a relação entre cultura e consciência, pode ler-se 

no poema “Cântico à Humanidade” (Torga: 1948): 

 

Hinos aos deuses, não. 

Os homens é que merecem 

Que lhes cante a virtude. 

Bichos que lavram no chão, 

Actuam como parecem, 

Sem um disfarce que os mude. 

 

Apenas se os deuses querem 

Ser homens, nós os cantemos. 

E à soga do mesmo carro, 

Com os aguilhões que nos ferem, 

Nós também lhes demonstremos 

Que são mortais e de barro. 
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