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Resumo 

 

A presente tese dedica-se ao estudo da cultura popular transmontano-duriense pela 

visão de António Cabral. Neste sentido, o estudo centrar-se-á na análise das características 

que identificam a região segundo o olhar de António Cabral.  

Muitos investigadores e autores trataram a cultura popular na região de Trás-os-

Montes e Alto Douro nas suas obras, no entanto, a revisão da literatura sobre este tema 

revelou que o vasto legado de António Cabral carecia de análise profunda.  

António Cabral nasceu em Castêdo do Douro e desde muito cedo o seu interesse 

pelos aspetos de cariz popular leva-o a investigar na área da ludoteria e as manifestações 

lúdicas das gentes transmontano-durienses. A sua obra reflete aspetos da paisagem da 

região, mas a sua principal preocupação é o Homem, o Douro laboral dos humildes e 

explorados.  

Este trabalho pretende atestar a importância que António Cabral teve na 

revitalização da Cultura Popular Transmontano-Duriense. Através das várias atividades, o 

pesquisador, escritor e agente cultural preocupou-se em recuperar a memória coletiva das 

suas gentes e fixá-la contribuindo, assim, para o património cultural imaterial da região. 

O presente trabalho contribui para o desenvolvimento dos estudos científicos em 

prol da região de Trás-os-Montes e Alto Douro. Desta forma evidencia: 

- as tradições que contribuem para a identidade da região transmontana e a forma 

como António Cabral as clarifica;  

- a região do Douro na obra do autor, por se tratar da sua grande fonte de 

inspiração; 

- as agremiações culturais transmontanas durienses promovidas por António 

Cabral. 

- a revitalização do património material e imaterial; 

- os congressos e encontros em prol da cultura da região; 

- a internacionalização da cultura popular transmontano-duriense. 

Realizando um estudo baseado na análise documental, espera-se concluir que 

António Cabral foi um autor que interveio cívica e socialmente em diversas frentes da área 

cultural, contribuindo para salvaguardar a memória, afirmar a identidade e preservar o 

património cultural transmontano-durienses. 
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Palavras- Chave: António Cabral, Cultura Popular, Trás-os-Montes e Alto 

Douro, Douro, Identidade Cultural, Memória Cultural, Património Cultural Imaterial. 
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Abstract 

 

This thesis is dedicated to the study of the Trás-os-Montes and Douro folk 

through the eyes of António Cabral. Therefore, the study will focus on the analysis of the 

characteristics that identify the region according to Antonio Cabral.  

Many researchers and scholars have addressed the folk culture of the region of 

Tras-os-Montes and Alto Douro in their works; however, a review of the literature on this 

topic has revealed that the vast legacy of Antonio Cabral lacked in-depth analysis. 

António Cabral was born in Castêdo do Douro and, at an early stage, his interest 

in issues related to the folk aspects of culture gave way to his investigation in the areas of 

“ludoteria” (area that studies traditional games) and the ludic manifestations of the people 

of Trás-os-Montes and Alto Douro. His literary work reflects aspects of the landscape of 

the region, but his major concern is the Man, the poor and exploited Douro workforce. 

This work intends to prove the importance António Cabral had in the 

revitalization of the Trás-os-Montes and Alto Douro Folk Culture. Through various 

activities, the researcher, writer and cultural agent made an effort to recover the collective 

memory of his people and maintain it; thus, contributing to the intangible cultural heritage 

of the region. 

This work contributes to the development of scientific studies promoting the Trás-

os-Montes and Alto Douro region. Thus, it highlights:  

- the traditions that contribute to the identity of Trás-os-Montes region and the 

manner in which António Cabral clarifies them; 

- the Douro region in the author's work, as it is his major source of inspiration; 

- the Trás-os-Montes and Alto Douro cultural associations promoted by António 

Cabral. 

By conducting a study based on document analysis, one expects to conclude that 

António Cabral was an author who advocated civically and socially in the cultural area, 

helping to safeguard the memory, affirm the identity and preserve cultural heritage of Trás-

os-Montes and Alto Douro. 

 

Keywords: António Cabral , Folk Culture , Trás-os-Montes and Alto Douro, 

Douro, Cultural Identity, Cultural Memory, Intangible Cultural Heritage. 
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Esta investigação sobre a Cultura Popular Transmontano-Duriense sob o olhar de 

António Cabral surge no âmbito do Doutoramento em Língua e Cultura Portuguesas, 

realizado na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

 A reflexão sobre a cultura popular da região transmontano-duriense permitiu 

perceber que esta é, sem dúvida, uma região com tradições ímpares e particulares que em 

muito contribuem para a riqueza cultural nacional. Estas tradições populares reveladoras da 

identidade transmontano-duriense foram já estudadas por muitos investigadores, 

etnógrafos e até mesmo celebradas por alguns escritores de grande valor nacional, como 

Miguel Torga, Guerra Junqueiro, Camilo Castelo Branco, Araújo Correia ou Bento da 

Cruz. A verdade desta asserção levou, contudo, à constatação de que o labor desenvolvido 

por António Cabral em prol das tradições populares transmontano-durienses ainda está 

pouco estudada, apesar de sempre ser apontada como uma referência, daí, a escolha do 

tema. 

O corpus em estudo circunscreve-se à produção ensaística, no que respeita aos 

jogos populares, à ludoteoria e à etnografia, à obra narrativa, Memória Delta (1989) e a 

Noiva de Caná (1995), e à obra lírica: 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 revardece (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). Refira-se que deste corpus fazem parte também crónicas do autor recolhidas nos 

jornais locais, Semanário Transmontano, Notícias do Douro, Notícias de Vila Real e 

Nordeste Cultural. 

Ao realizar-se a revisão da literatura verificou-se a existência de alguns artigos 

sobre a produção literária do autor e uma dissertação de mestrado no âmbito da linguística 

sob o título, A Transmontaneidade na obra de António Cabral (2009), da autoria de Ilda da 

Graça Pinheiro Figueira Borges, na qual se percorreu também os caminhos da literatura, da 

história, da memória, do património e da etnografia da região transmontano-duriense. 

Neste ponto de vista, o presente estudo justifica-se para sublinhar a importância 

do legado de António Cabral no contributo para a defesa da memória cultural em prol da 

identidade da região e contribuir para a divulgação do seu património cultural material e 
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imaterial. Ler os seus textos e entender a sua atividade permite conhecer melhor o homem 

duriense desde a sua génese. Como escreveu Francisco Gouveia, “o legado cultural que 

António Cabral deixa, prova que não será tão cedo que aparecerá outro vulto que, nas suas 

artes, faça façanha igual” (Gouveia 2007: s/p), o que é confirmado por Pires Cabral, ao 

tratar dois nomes que cantaram o Douro: “António Cabral, como poeta, e Alves Redol, 

como romancista, são quem melhor fala dessa epopeia persistente, paulatina, de mil 

pequenas epopeias” (Pires Cabral 2001: s/p). 

Assim, fica claro que o problema que se pretende resolver levanta a seguinte 

questão: António Cabral foi um revitalizador da cultura popular transmontano-duriense? 

Avente-se as hipóteses de resposta:  

Primeira: António Cabral, em toda a produção ensaística, narrativa e poética, 

evoca e reflete sobre as tradições culturais da região transmontano-duriense; 

Segunda: António Cabral, com a intervenção cívica nos jornais, pretende afirmar 

a identidade duriense, divulgando-a, preservando-a e contribuindo para o património 

cultural da região. 

Terceira: António Cabral como agente cultural fundou o Centro Cultural Regional 

de Vila Real, concebeu o mensário Nordeste Cultural, desenvolveu as revistas Tellus e 

Setentrião e ajudou a criar muitas associações em diversas localidades da região. 

Desta forma, este trabalho tem como principais objetivos: 

- Descrever as tradições populares transmontanas na perspetiva de António 

Cabral; 

- Identificar como António Cabral revitalizou e impulsionou a cultura popular 

transmontano-duriense; 

- Observar as produções ensaísticas, narrativa e poética de António Cabral como 

construtoras culturais de uma sociedade; 

- Contribuir para o conhecimento do património natural e cultural, elementos 

chave das identidades locais e regionais. 

Para responder ao problema que se decidiu tratar, dividir-se-á o presente trabalho 

em quatro capítulos. 

No primeiro capítulo, no âmbito do enquadramento teórico, far-se-á a 

contextualização do estudo, ou seja, desenvolver-se-á o ponto de partida para a 

investigação, após definir o objeto de estudo e o corpus de trabalho. Ainda que os estudos 

sejam escassos, apresentar-se-á o estado da arte relativo ao objeto de estudo bem como as 
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referências teóricas relativas aos conceitos inerentes ao estudo sobre a cultura popular, 

identidade cultural, memória cultural, património material e imaterial. Apresentar-se-á 

sumariamente o autor António Cabral no contexto histórico-cultural em que viveu, pois 

torna-se importante não só conhecer as vicissitudes pelas quais o 

pesquisador/escritor/homem passou, quer em termos sociais ou económicos quer em 

termos políticos e culturais, como também compreender as circunstâncias em que surgem 

os seus escritos e perceber se essas circunstâncias o influenciaram como intelectual e como 

cidadão. Por fim identificar-se-á a metodologia adotada na investigação tendo por base o 

tema e a justificação, os objetivos e as hipóteses que lhe são inerentes.  

O segundo capítulo consistirá sobre as tradições de Trás-os-Montes e Alto Douro 

segundo a visão de António Cabral. Usar-se-á o seu legado como fonte de recolha de 

elementos, que permite reconstruir a história da região transmontana. 

O terceiro capítulo versará sobre os principais constituintes da região duriense; 

registará o olhar e a forma de sentir do autor relativamente às paisagens naturais e ao 

Douro humano, com a sua epopeia diária.  

No quarto capítulo estudar-se-ão as origens e as funções do Centro Cultural de 

Vila Real, do mensário Nordeste Cultural e os seus principais objetivos, dos Encontros de 

Escritores e Jornalistas de Trás-os-Montes e Alto Douro, do Movimento Setentrião e da 

publicação da revista Setentrião como resposta “dum vasto movimento cultural” para obter 

esforços, anteriormente dispersos, para a “renovação dos valores regionais” (Setentrião 

2009: 1), bem como o seu papel na génese da revista Tellus. 

A elaboração deste trabalho baseou-se também em outros estudos históricos e 

literários enquanto subsidiários para o estabelecimento da ação cultural, por forma a 

solidificar e a fundamentar com rigor a história da região, como também entender melhor a 

obra e ação de António Cabral. 

A metodologia utilizada foi a qualitativa e terá por base a pesquisa documental; a 

entrevista e a análise documental serão técnicas utilizadas na recolha de informação sobre 

as tradições transmontano-durienses, a paisagem e as “figuras” durienses e sobre as 

agremiações culturais desenvolvidas por António Cabral. 

Por fim, nas considerações finais, serão apresentadas os principais resultados do 

estudo, seguindo em anexo documentos informativos, as entrevistas realizadas e as 

fotografias que serviram de apoio na elaboração do trabalho.
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Capítulo I – Enquadramento Teórico 

 

“Cultura eu defino como um plasma invisível 
que a gente não consegue identificar” 

Leonardo Brant 2010: s/p 
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1. Contextualização do estudo 

 

1.1. Objeto e corpus de estudo 

 

O objeto deste estudo centra-se no vasto legado de António Cabral, autor e 

promotor cultural transmontano-duriense que deixou perfilar através do seu olhar 

observações cuidadas das tradições e dos atos de cultura das gentes que transformavam à 

mão os montes bravios em vinhas, olivais e pomares.  

Nascido e criado mesmo no coração da região duriense, em Castedo do Douro, 

freguesia de Alijó, Cabral manteve com esta uma ligação intimista. Visto por muitos como 

o homem dos mil ofícios, era essencialmente alguém que trabalhava numa vertente mais 

sociocultural, sendo que a sua maior preocupação era o homem. Para Pires Cabral, António 

Cabral “saltava com agilidade surpreendente de interesse em interesse, de ocupação em 

ocupação: para além de professor e escritor, foi ensaísta e investigador do fenómeno 

literário e do fenómeno etnográfico, jornalista, radialista, animador cultural” (Pires Cabral 

2014)1.  

Se houve quem considerasse, como António Pires Cabral, que António Cabral não 

teve o reconhecimento devido enquanto escritor nacional, Ribeiro Aires frisaria que todos 

sabiam que o autor era “um dos expoentes da literatura nacional, com uma obra marcada 

pela poesia, pelo ensaio, pelo teatro e pela investigação no âmbito da cultura popular, com 

particular ênfase nos jogos populares” (Notícias de Chaves 1996: s/p). 

 O corpus circunscreve-se à bibliografia primária da obra de António Cabral 

constituída pela produção ensaística, no que respeita aos jogos populares, à ludoteoria e à 

etnografia, à obra narrativa, Memória Delta (1989) e a Noiva de Caná (1995) e à obra 

lírica: 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 revardece (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). Refira-se que deste corpus 

                                                 
1 - Entrevista realizada em 13 de março de 2014 (anexo 6).  



Cultura Popular Transmontano-Duriense: O olhar de António Cabral 
 
 

23 
 

fazem parte também crónicas do autor recolhidas em jornais locais a saber: Semanário 

Transmontano, Notícias do Douro, Notícias de Vila Real e Nordeste Cultural. 

A análise documental permitiu, ainda, a apreciação de documentos que suportam a 

investigação, tais com artigos científicos, bibliografia secundária que focam os conceitos 

em estudo e permitem uma contextualização adequada. 

 

 

1.2. Estado da Arte  

 

Em Portugal os primeiros estudos em torno das tradições populares foram 

realizados por Almeida Garrett abrindo o caminho para os estudiosos das tradições 

primitivas e populares do país. Partindo da apologia de Garrett, no 1º volume do 

Romanceiro e Cancioneiro Geral de 1843, “Nenhuma coisa pode ser nacional se não é 

popular”, Teófilo de Braga, em 1867, colige, da tradição oral, cantigas e realiza o primeiro 

Cancioneiro Popular Português e Romanceiro Geral e em 1885 os Contos Tradicionais do 

Povo Português e os dois tomos da obra O Povo Português nos seus costumes, crenças e 

tradições. Leite de Vasconcelos começa a produzir os primeiros ensaios etnográficos, por 

volta de 1878, fazendo surgir a obra Tradições Populares de Portugal. Segundo Carlos 

Fabião, Leite de Vasconcelos pretendia esclarecer “as realidades culturais que estudava 

como etnólogo através dos vestígios arqueológicos (…) partia da realidade presente para 

tentar encontrar no passado a sua primitiva formulação, na convicção de que existia uma 

longínqua prefiguração de Portugal” (Fabião 2008: 97). Ainda neste século, Adolfo Coelho 

publica a obra Materiais para o Estudo das Festas, Crenças e Costumes Populares 

Portugueses em 1880, contribuindo para a recolha das tradições populares da antropologia 

portuguesa oitocentista, o esforço e a dinâmica nesta área levou-o a alargar o seu interesse 

por outros âmbitos da cultura popular portuguesa e consequentemente fez surgir na época a 

obra Exposição Etnográfica Portuguesa em 1896. João Leal refere que Adolfo Coelho, 

para além de solidificar os estudos sobre as tradições portuguesas, contribuiu para a 

reflexão do pensamento português da época: 

 

Resultando de um esforço multifacetado e irrequieto para enraizar em Portugal uma tradição 
de estudos antropológicos atenta aos desenvolvimentos que a disciplina conhece 
internacionalmente entre os anos 70 do século XIX e o início do século XX, a obra de Adolfo 
Coelho deve também ser vista como um lugar onde ganha corpo uma reflexão sobre Portugal 
e sobre a cultura popular portuguesa marcada por um dos grandes temas estruturantes do 
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pensamento português oitocentista: o tema da decadência e da regeneração nacionais (Leal 
2003-2006: s/p). 

 

As revistas etnográficas e antropológicas, a Portugália (1891-1908) e a Revista 

Lusitana (1887-1943), tiveram um papel importante na viragem do século; Rocha Peixoto, 

fundador e diretor da Portugália e Leite Vasconcelos, fundador e diretor da Revista 

Lusitana, permitiram a divulgação de estudos realizados noutros locais do país. Segundo 

Leal, 

 

O papel da Portugália de Rocha Peixoto nesse processo de descentralização é 
particularmente importante. Alguns dos seus nomes mais relevantes - como Silva Picão 
(1859-1922) e Tude de Sousa (1874-1951) - são colaboradores regulares da Portugália, cuja 
rede de correspondentes locais se estende um pouco por todo o país. No mesmo período, a 
Revista Lusitana publica também regularmente recolhas de A. Tomás Pires e outros 
etnógrafos locais (Leal 2000: 33). 
 

Joana Mello refere ainda que Ricardo Severo, no prospeto inaugural da revista 

Portugália definia-a como: 

 

Arquivo Nacional de materiais para o estudo do povo português [com monografias destinadas 
a estudar e explicar esse povo] medindo-o, classificando-o em séries e gráficos, separando-o 
em grupos de determinado aspecto étnico [recolhendo] todas as manifestações da vida 
popular, de hoje e do passado, especializando as formas e características que naturalmente 
representam o típico físico, moral, intelectual do homem e das povoações que ocupam os 
nossos vales e serranias (Severo apud Mello 2012: 37). 

 

Nesta época surgem, assim, revistas com pendor regional, como é exemplo A 

Ilustração Transmontana (1908-1910) de Cristiano de Carvalho, autor da expressão que 

caracteriza a região “Para cá do Marão mandam os que cá estão”. Como testemunha 

Salvador Moya na Revista Geneológica Latina (1956), A Ilustração Transmontana “é uma 

esplêndida revista-arquivo das terras transmontanas, ornada de numerosas e magníficas 

gravuras” (Moya 1956: 109).  

O século XX foi marcado por inúmeras coleções, revistas, jornais e cancioneiros 

que deram destaque a estudos etnográficos. Leal refere que, entre 1916 e 1927, a revista 

Terra Portuguesa, fundada e dirigida por Vergílio Correia com a colaboração de Sebastião 

Pessanha, confirmava uma crescente expressão de trabalhos sobre a etnografia portuguesa 
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e as revistas regionalistas Terra Nossa e Alma Nova2 revelavam a descentralização dos 

estudos culturais. Leal afirma ainda que 

 

Autores como Leite de Ataíde (1882-1955) e Urbano Mendonça Dias (1878-1951) (Açores), 
Jaime Lopes Dias (1890-1977) (Beira Baixa), Pe. Firmino Martins (1890-?) (Vinhais), 
Afonso do Paço (1895-1968) e Alberto Braga (1862-1965) (Minho) confirmam também essa 
crescente expressão regionalizada da etnografia portuguesa (Leal 2000: 34-35). 

 

Entre 1930 e 1970, correspondente ao período do Estado Novo, Jorge Dias foi a 

figura principal da antropologia portuguesa e com a sua equipa de trabalho desempenhou 

atividades da Comissão Internacional de Artes e Tradições Populares (CIAP)3 a partir de 

1947. Esta luta pela valorização da antropologia portuguesa leva-o a exercer “o cargo de 

Secretário-Geral deste organismo que coordenava a pesquisa etnológica na Europa” (Leal 

2000: 38). Para Leal,  

 

a Secção Etnográfica do Centro de Estudos de Etnologia Peninsular, e, mais tarde, os Centros 
de Estudos de Etnologia e de Antropologia Cultural, que forneceram sucessivamente o 
suporte organizativo para o trabalho de Dias e dos seus colaboradores, constituem os 
primeiros organismos especificamente orientados para a investigação antropológica em 
Portugal (Leal 2000: 39). 
 

Estudar a ruralidade permitia aos investigadores compreender o passado, ou seja, 

a cultura popular passou a ser um meio para compreender a portugalidade ao longo das 

várias gerações. Como descreve Carla Ribeiro: “ a cultura popular desde o Romantismo, 

passando pela 1ª República e desembocando no Estado Novo foi um projeto nacionalista” 

(Ribeiro 2012: 11). Este “laço imaginário suscetível de tornar os habitantes de Portugal 

portugueses” como, também, refere João Leal (2000: 16) foi influência em outros 

pesquisadores mais regionalistas.  

Relativamente à região de Trás-os-Montes e Alto Douro, muitos pesquisadores 

desenvolveram as suas atividades e pesquisas em prol da mesma, tendo como base as 

particularidades que a caracterizavam. A região, devido à situação geográfica, à 

interioridade, ao desnivelamento da superfície, ao clima, às tradições e aos costumes das 

                                                 
2 A I série da revista Alma Nova terminou em Setembro de 1915, totalizando 12 números. A II Série 
manteve-se até ao n.º 25, de Janeiro de 1918. Embora a revista se afirmasse mensal, revelou alguma 
dificuldade em cumprir esse ritmo. Limitou-se a concretizar as 6 edições de cada semestre, de forma a 
perfazer os 12 números a que estava obrigada pela assinatura anual (…) Após uma ausência de dois anos, a 
Alma Nova reapareceu em Abril de 1922, dando início à III Série. Apresentava então o expressivo sub-título 
«Revista de ressurgimento nacional». Manteve-se até Dezembro de 1925, com os números da série IV e V 
(Câmara Municipal de Lisboa s/d: 1). 
3 CIAP – “Circulo da etnologia europeia do pós-guerra ligados à preservação das artes e tradições populares”, 
(Sobral 2005: s/p).  
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suas populações maioritariamente rurais, “oferece desde cedo uma fisionomia peculiar que 

a distingue das demais regiões de Portugal” (Taborda 1932: 1), constituindo, por diversas 

vezes, uma província com limites e atribuições que foram variando ao longo da história. 

Atualmente e com a designação de Trás-os-Montes e Alto Douro, proveniente da reforma 

administrativa de 1936 em conformidade com a Constituição de 1933 da época do Estado 

Novo, a região continua a manter os seus limites a norte e a leste com a Espanha 

(províncias de Ourense, na Galiza, e Zamora e Salamanca em Castela-Leão), a sul com a 

Beira Alta, e a oeste com o Minho e Douro Litoral. É neste vasto território completamente 

inserido na região norte e que se reparte pelas sub-regiões estatísticas Alto Trás-os-Montes, 

Douro e ainda parte do Tâmega, perfazendo na sua totalidade 34 concelhos, que muitos 

escritores, poetas, estudiosos, investigadores, etnógrafos se inspiraram e continuam a 

inspirar. 

Destaca-se o trabalho desenvolvido por Michel Giacometti que desenvolveu a sua 

atividade como etnólogo, investigador e recolector “das raízes culturais populares, dos 

cantos, das músicas, dos instrumentos musicais e de trabalho, da medicina popular, de tudo 

o que trouxesse ao de cima o que identificava e identifica um povo” (Navarro 2016: s/p). 

Barroso da Fonte nascido em Montalegre em 1939, exercendo a sua função de 

jornalista há sessenta e sete anos e a de escritor há cinquenta e sete, torna-se uma 

referência nos estudos em torno da região. Freitas, em homenagem ao seu trabalho 

desenvolvido, refere que Barroso da Fonte sempre fez da “inquietação um caminho de 

esperança” e “na defesa da sua terra, foi sempre persistente, insistente e resistente” (Freitas 

2011: s/p), pois a sua vasta obra sustenta as raízes de um Portugal rural, onde as tradições 

ainda sobrevivem. 

A obra Etnografia Transmontana-Crenças e Tradições de Barroso (2014) de 

António Fontes é também ilustrativa das crenças, memórias e manifestações religiosas e 

profanas; utilizando um discurso simples, o autor releva as tradições do dia a dia e dos dias 

de festa, as “bruxarias” e as respetivas “mezinhas” da sabedoria popular, pois, na sua 

perspetiva, “o trajo, a nossa fala distinta da dos livros são aquilo que nos une e que nos 

diversifica, mas que nos identifica. Perder isso é perdermo-nos para sempre num passado 

que a história apenas lembrará, e não perdoará” (Fontes 1992: 18). Refere ainda tradições 

culturais como a denominada Chega de Bois que acontece por terras barrosãs, as feiras de 

Montalegre, muito frequentadas pela qualidade do seu fumeiro e as visitas de muitos 
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turistas curiosos das lutas entre bois que devido à envergadura dos cornos da raça 

autóctone ganha atratividade. 

Escritores como Miguel Torga, António Pires Cabral e Braga Amaral 

contribuíram através das suas obras literárias para a promoção da cultura transmontano-

duriense, permitindo perceber a delimitação das fronteiras bem como as características 

sociais e culturais que lhe são inerentes. Para Thompson: 

 

os costumes e a cultura popular podem servir para desencadear acções coletivas ou fazer 
ajustes de contas comuns aos interesses e à expressão colectiva de sentimentos e emoções no 
terreno e ao domínio dos que participam, como fronteira em relação aos forasteiros 
(Thompson 1991: 22).  

 

Miguel Torga, ao catalogar a região como Reino Maravilhoso contribuiu para a 

sua caraterização. Para o escritor transmontano a região é: 

 

Um mundo! Um nunca acabar de terra grossa, fragosa, bravia… Não se vê por que 
maneira este solo é capaz de dar pão e vinho. Mas dá. Pão de milho, de centeio, de 
cevada e de trigo. Pão integral. Por ser pão e por ser amassado com o suor do rosto. 
Sabe a trabalho. Mas é por isso que os naturais o beijam quando ele cai no chão (Torga 
1967: 27).  
 

Para o escritor Pires Cabral, o nordeste transmontano é a principal fonte de 

inspiração. A sua vasta obra revela características das vivências nordestinas do povo que, 

não obstante, lhe confere universalidade: 

 

 a visão simultânea e paradoxalmente trágica e irónica da existência, de que decorrem, por 
um lado, a truculência com que se resolvem os binómios crime/ expiação e afronta/ vingança, 
e, por outro lado, uma certa malícia infusa, a permanente disposição satírica ante os pequenos 
e grandes defeitos do homem e a valorização da astúcia e do ardil (Pires Cabral 1993: 11). 
 

Os primeiros anos do século XXI, os estudos sobre a região têm proliferado; a 

ruralidade que a carateriza permite aos agentes culturais recuperar e enaltecer elementos 

etnográficos, possibilitando, também, uma maior divulgação da língua4, dos hábitos e da 

religião das localidades transmontanas. Refira-se que a interioridade da região levou a que 

os laços de interajuda se desenvolvessem entre as comunidades; na expetativa e na 

esperança de uma vida melhor a fé sustentava quase sempre as suas ações, logo as 

                                                 
4  - A título de exemplo, A. M. Pires Cabral em 2013 publica a obra Língua Charra – Regionalismos de Trás-
os-Montes e Alto Douro; vocabulário popular transmontano e alto duriense que o autor recolheu ao longo de 
três décadas constituindo assim uma obra com 23 mil entradas, distribuídas por dois volumes, num total de 
1184 páginas. 
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populações revelavam-se devotas a Deus, característica que ainda hoje se verifica, pois 

continuam a rezar aos seus santos padroeiros promovendo rituais de celebração anuais. 

Como refere Luís David Casimiro no estudo sobre O auto da Criação do Mundo ou 

Princípio do Mundo / Ramo no Ciclo da Natividade em Trás-os-Montes (2013), 

 

Nos vales férteis e nos planaltos surgem povoados, onde a escassa população atual ainda cria 
algum gado, e cultiva a terra a um ritmo laborioso árduo, uma vida até há bem pouco tempo 
fechada a influências exteriores, cujo isolamento determinou a permanência de rituais e 
tradições ancestrais (Casimiro 2013: 42). 
 

O que melhor caracteriza a região de Trás-os-Montes e Alto Douro são os rituais 

solsticiais e de ano novo, que ocorrem nos doze dias que vão do Natal até ao dia de Reis. 

Muitos estudos, Loução (s/d), Rosário (2008) e Godinho (2010), dão conta deste período 

de inverno, quando os transmontanos saem às ruas e praças das aldeias rurais dos 

concelhos e realizam dramatizações profanas: “jovens organizam-se, mascaram-se e, com 

vitalidade que lhes é própria ritualizam o caos que antecede a nova ordem cósmica, o ano 

novo” (Loução s/d: s/p). Como descreve Rosário a propósito do entrudo: “os caretos são 

figuras incarnadas pelos rapazes e homens da aldeia que, por detrás das máscaras de latão 

pintado, dos característicos fatos franjados e coloridos e com barulhentos chocalhos que 

trazem à cintura, assume-se seres misteriosos e demoníacos” (Rosário 2008: 9). Mas, 

também no Verão, nos mesmos locais, têm lugar manifestações sagradas, cujo palco é 

preferencialmente os pontos mais elevados e isolados onde se realizam as romarias 

religiosas. Paula Godinho investiga, desde os anos 80, as apropriações da cultura popular 

em situações diferenciadas e contemporâneas; na obra Festas de Inverno no Nordeste de 

Portugal, património, mercantilização e aporias da “cultura popular” (2010); a 

investigadora, in loco, analisa a conexão existente entre as etnografias que sinalizam as 

cerimónias de inverno como momentos de crítica através do divertimento, num 

determinado contexto, até aos momentos festivos transformados em mercadorias.  

A predisposição para o convívio das gentes transmontano-durienses faz dos jogos 

populares e tradicionais uma das principais características da região, sendo, por isso, foco 

de investigação. Durante as festas populares com datas determinadas durante o ano ou nos 

intervalos dos trabalhos agrícolas, os jogos populares contribuíram, ao longo dos tempos, 

para a ocupação das horas livres. Transmitidos de geração em geração, estes surgem a 

partir do reportório dos mais velhos e adaptados às características locais.  
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Nesta perspetiva, Cristovão Silva e Manuel Mendes Morais afirmam que os jogos 

tradicionais “contribuem de modo saudável para a utilização das horas livres dos 

trabalhadores” (Silva & Morais 1967: 11) e António Cabral atesta que estes são “uma das 

mais espontâneas e belas formas de expressão da alma popular. Nele se exprime a 

necessidade do lazer, a alegria do trabalho transfigurado em festa e a imaginação 

enriquecida por uma experiência secular” (Cabral 1985: 7).  

António Cabral, com várias obras dedicadas aos jogos populares: Jogos Populares 

Portugueses (1985), Os Jogos Populares – Onze Anos de História: 1977-1988 (1988), 

Jogos Populares Infantis (1988), Jogos Populares Portugueses de Jovens e Adultos 

(1988). Teoria do Jogo (1990), O jogo no ensino (2001) e O Mundo Fascinante do Jogo 

(2002), presta um grande contributo para a preservação do nosso património e das nossas 

características culturais, a fim de não perdermos o sentido da terra e do povo que somos, 

como refere a obra Jogos Populares Portugueses (1985).  

Os Jogos Populares, em si próprios e sem relação com outra disciplina que não 

seja, especialmente, a do meio social, têm também elevada função pedagógica. De acordo 

com Cabral, os professores podem utilizar um jogo popular para facilitar a aprendizagem, 

bem como favorecer a interdisciplinaridade: “é fácil incluí-los nos temas da disciplina de 

expressão visual, língua materna, e da imaginação do professor dependerá o fazer da 

aquisição de conhecimentos um jogo popular” (Cabral 1985: 36). 

Em valor paralelo às tradições culturais está o estudo sobre a paisagem cultural da 

região, as gentes e a arquitetura, constituindo uma espécie de “diagnóstico” do território. 

Esta ideia é defendida por Irene Ribeiro no estudo intitulado Raul Lino, pensador 

nacionalista da arquitetura (1994), onde indica que “a casa é um elemento que empresta 

pitoresco à paisagem, saturando-a de notas evocativas e referências pictóricas” (Ribeiro 

1994: 164). A paisagem do Alto Douro Vinhateiro, elevada a Património da Humanidade 

em Dezembro de 2001, tem sido evocada quer por poetas como por estudiosos. 

Efetivamente, para Ricardo Magalhães, num estudo para a Direção Geral do Território, 

 

o Alto Douro Vinhateiro é uma paisagem antrópica. Obra que gerações de durienses 
construíram, aperfeiçoaram e conservaram. Os socalcos e os muros que os sustêm, os 
lugarejos acomodados ao terreno, as casas de Quintas têm todos a marca das mãos do 
mesmo Homem que foi o construtor desse território (Magalhães 2012: 4).  

 

Em 1993, António Barreto na obra intitulada Douro (1993) salienta que “Douro é 

vinho. Vinho e vinha. Pode ser rio, pode ser terra. Região ou vila. Mas é, sobretudo, vinho. 



Cultura Popular Transmontano-Duriense: O olhar de António Cabral 
 
 

30 
 

A monocultura é assim, impregna tudo, os montes, as casas e os homens” (Barreto 1993: 

9). Esta premissa é também atestada por Fernando Sousa e Gaspar Martins Pereira: 

  

Por isso, o vinho do Douro é, mais do que um valor económico, um facto cultural. Foi 
ele que criou o Alto Douro. Pela «forma especial de ocupação do solo e da 
solidariedade económica» uniu as populações das duas margens do Douro e 
diferenciou-as das suas vizinhas de Trás-os-Montes e da Beira (Sousa & Pereira 1988: 
12). 
  

Outro foco de estudo tem sido o clima típico da região que é marcado por 

instabilidades que fazem dele um lugar único. Como se pode ler em informação cedida 

pela casa do Douro e pelo Instituto do Vinho do Porto “os fortes declives morfológicos, 

que apenas foram superados recorrendo à mão de obra hercúlea distribuída por vários 

séculos, quer as características climáticas, com o acentuar das deficiências hídricas a leste“ 

fundamentaram a paisagem da região. 

Como fundamenta Maria Helena Pina para um enquadramento físico da região: 

 

Não são apenas as suas paisagens inolvidáveis, com os socalcos tradicionais, alinhados 
nas vertentes, fruto de um trabalho humano intenso, de seculos; não são as miríades de 
matizes, entre o verde e o castanho, das folhas que cobrem os vinhedos no Outono; não 
é aquela linha de água, por vezes revolta, emoldurada por vertentes de forte declive; não 
são pontos brancos, ou amarelo-ocre, das casas de habitação das quintas, solarengas ou 
mais modestas; não são, também os alinhamentos brancos constituídos pelos anexos 
agrícolas ligados à produção e ao armazenamento do vinho, mais ou menos encobertos 
pela vegetação que os envolve; não são ainda as particularidades etnográficas e 
gastronómicas que distinguem, efetivamente, a Região produtora do vinho do Porto das 
«auréolas» envolventes. A realização resulta da combinação de todos esses elementos e 
numa matização muito complexa (Pina 2007: 41). 
 

Atualmente existem já muitos estudos realizados em torno da região de Trás-os-

Montes e Alto Douro. As tradições, as paisagens, o clima, as festas religioso-pagãs são 

características que a identificam e não deixam indiferentes investigadores de diversas 

áreas. 

António Cabral espelha na sua obra estas características, transpondo-as ao longo 

da sua vida na atividade cultural que desenvolveu. Contudo, apesar de ser um autor que 

dedica a sua vida à apresentação e promoção da região, dentro e fora do país, o seu nome 

não prefigura na lista dos mais estudados. Esta lacuna não permite encontrar bibliografia 

publicada, contudo há referências mais ou menos tangentes sobre a vida e obra de António 

Cabral. 
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Maria Assunção Monteiro em 2007, em homenagem a António Cabral, ano da sua 

morte, escreve o artigo “O escritor e o espaço geográfico transmontano e duriense”; nele 

evoca o percurso de autor realçando o seu interesse por tudo o que era popular. Segundo 

Monteiro este interesse “levou-o a estudar as manifestações lúdicas das gentes da sua 

região, sendo um investigador sobretudo na área da ludoteoria e o principal responsável 

pela organização dos jogos populares Transmontanos” (Monteiro 2007: 1). 

Ilda Borges, no âmbito da dissertação de mestrado, Transmontaneidade na obra 

de António Cabral (2009), confere que a obra de António Cabral consolida a identidade 

dos seus conterrâneos “através da sua verdadeira essência, isto é, da sua alma, dos seus 

regionalismos/transmontanismos, do seu modus vivendi” (Borges 2009: 149).  

Em 2011, Alina Sousa Vaz no artigo “A região Transmontano-Duriense na escrita 

de António Cabral” destacou à forma como António Cabral olhava a região: 

 

(…) nada parece fugir ao olhar deste cantador de um dos mais belos paraísos do mundo, a 
região do Douro. 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 (Vaz 2011: 73). 
 

Elisa Torres, no artigo ”António Cabral, o suor da tradição: apontamentos para 

uma abordagem ao autor transmontano” (2012), refere que a obra de António Cabral é uma 

espécie de guia sobranceiro ao espaço e ao tempo que nos embrenha devagar na partilha da 

terra. Na perspetiva de Torres,  

 

O Douro é um vale humano. Desnudado aos nossos olhos pelo olhar do poeta e ficcionista, 
desmembrado pelas análises cuidadosas das tradições e dos atos de cultura das gentes que 
lutam a vinha, o rio, a serra; pelo expor generoso dos seus versos que o autor não só perpetua, 
mas encarrilha no veio do tempo quando os apropria em poesia sua (Torres 2012: 283). 
 

Neste mesmo ano, José León Machado publica Penas de Ícaro (2012), obra de 

recensões críticas, na qual integra dois textos baseados nas obras A Noiva de Caná e a 

Antologia dos Poemas Durienses de António Cabral. Machado considera António Cabral 

um escritor regionalista com pendor cosmopolita, 

 

(…) que além do seu trabalho de divulgação da cultura popular transmontana e duriense 
através de múltiplos colóquios e múltiplas conferências ao longo do país, procura refletir nas 
suas obras, quer poéticas, quer ensaísticas, quer ficcionais, na problemática da ruralidade, 
ruralidade esta apresentada como contraponto da vida na grande cidade (Machado 2012: 76). 
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De referir ainda o texto “Paisagem Cultural Duriense: As raízes de António 

Cabral” de Alina Sousa Vaz e o texto “Variações sobre o Douro de António Cabral no 

contexto da sua poesia” de Henriqueta Gonçalves apresentado no XVIII Encontro 

Internacional de Reflexão e Investigação, na UTAD em 2013. 

Com estas características a presente tese Cultura Popular Transmontano-

Duriense: o olhar de António Cabral é para todos os efeitos um trabalho de investigação 

que pretende ser um contributo para o conhecimento de António Cabral, uma vez que foi 

um dos maiores investigadores da cultura popular transmontano-duriense e contribuir para 

o enriquecimento do património imaterial da região. 

 

 

 

2. O Circuito Concetual 

 

2.1. Cultura e Cultura Popular 

 

O conceito de cultura é demasiado amplo por lhe estarem intrínsecos diversos 

significados atribuídos por diferentes áreas de conhecimento, inclusive pelas diferentes 

aceções despontadas ao longo dos tempos por numerosos antropólogos, sociólogos e 

etnólogos, entre outros. As definições (ou tentativas de) são inúmeras e nem sempre 

consensuais, pois têm evoluído e mudado ao longo dos tempos.  

De cultivo da terra, cultivo da mente a desenvolvimento intelectual o conceito de 

cultura evoluiu ao longo dos tempos. Apenas durante o século XVIII o termo, em sentido 

figurado, passa a designar o esforço despendido para as faculdades humanas nas diversas 

áreas como a educação, filosofia, letras, ciências. No entanto, a evolução do conceito leva 

a que este se liberte de definições anteriores e, ao ser utilizado separadamente, o seu 

significado seja reconhecido no fim do século; segundo Denys Cuche, cultura era, no 

século XVIII, um termo já utilizado isoladamente, refletindo o humanismo e o 

universalismo dos filósofos e completa: “A palavra inscreve-se pois plenamente na 

ideologia das luzes: a “cultura” é associada às ideias de progresso, de evolução, de 

educação, de razão, que encontramos no núcleo vivo do pensamento da época” (Cuche 

2006: 32). A cultura é, portanto, aquilo que distingue o homem do animal, pois só aquele 
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tem capacidade para o desenvolvimento intelectual, daí, nesta perspetiva, a noção de 

cultura estar relacionada com erudição e instrução e o seu progresso e crescimento ser 

constante e visível. 

Até ao uso atual do termo cultura, surge também um certo conflito entre o 

conceito cultura e o conceito civilização, provenientes de um debate franco-alemão entre o 

século XIX e o começo do século XX. Na Alemanha, por exemplo, o conceito de cultura 

evoluía interligado com o conceito de nação, pois tentava resgatar valores morais, 

costumes e comportamentos tradicionais do povo germânico que legitimasse a ideia de 

uma cultura nacional associada à religião, às artes, família, vida pessoal, significados e 

valores. Este nacionalismo do povo surgia, desta forma, ligado a “um conjunto de 

conquistas artísticas, intelectuais e morais que constituem o património de uma nação” 

(Cuche 2006: 37), por oposição a civilização definida pelas realizações técnicas, 

desenvolvimento económico visando o progresso industrial no qual se verifica um 

“racionalismo sem alma”. Ou seja, 

 

Com o romantismo alemão, cultura ou “Kultur” passaria a se relacionar com valores 
subjetivos e relativos, voltados para emoções, questões do espírito, em contraposição à 
ideia de civilização que pressupunha a adoção de valores universais voltados sobretudo 
para uso da razão, como instrumento para se alcançar o progresso” (Lima 2005: 2). 
 

Acrescente-se que, em França, a evolução do conceito foi diferente: o termo 

cultura seria enriquecido “com uma dimensão coletiva e deixa de se referir apenas ao 

desenvolvimento intelectual do indivíduo” (Cuche 2006: 37), pois seria a “soma dos 

valores acumulados transmitidos pela humanidade, considerada como totalidade, ao longo 

da sua história” (Cuche 1999: 21). 

Apesar das diferenças entre as duas conceções de cultura, uma no sentido mais 

particularista e a outra no sentido mais universalista, os significados permitiam um 

entendimento quase equivalente dos seus conceitos. Assim, “ora civilização, ora cultura 

serviam para significar os aspetos materiais da vida social, o mesmo ocorrendo com o 

universo de ideias, conceções, crenças” (Santos 1987: 30). 

A mudança de “uma passagem de uma sociedade tradicional, fundamentada na 

autoridade religiosa, para uma sociedade moderna baseada na autoridade da Razão no 

campo técnico, científico, ético e estético” (Pires 2006: 42) permitiu verificar que o 

homem ao ousar saber tem como objetivo primordial a perfeição.  
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A reflexão sobre o homem e sobre a sociedade leva ao surgimento de novas 

disciplinas científicas como a sociologia e a etnologia, ciências que, ao terem como 

postulado a unidade do homem na sua diversidade, iriam ter como objetivo descrever e 

analisar todas as inter-relações da vida social de um povo. Assim, observando os 

fenómenos sociais, e a par com a antropologia, passariam a analisar a cultura naquilo que 

ela é e não o que ela deveria ser.  

Muito se discutiu e analisou o conceito de cultura, mas deve-se ao antropólogo 

inglês Edward B. Tylor uma das primeiras definições; na sua obra Primitive Culture, de 

1871, Tylor afirma que “a cultura ou civilização, na sua aceção etnográfica mais ampla, era 

um todo complexo que incluía conhecimentos, crenças, arte, justiça, ética, hábitos e outras 

capacidades e costumes adquiridos pelo homem como membro da sociedade” (Tylor apud 

Pires 2006: 37). A partir desta definição canónica do conceito, este passa a ser usado no 

plural deixando de ter a sua natureza evolutiva única e aceitando outras culturas, pois 

traduziria a expressão da totalidade da vida social do homem caraterizada pela sua 

dimensão coletiva, adquirida em grande parte inconscientemente e independentemente da 

hereditariedade biológica. 

A partir da definição de Tylor outras enunciações vingaram deixando o conceito 

ainda mais plural. Franz Boas, que concebera a etnologia como uma ciência de observação 

direta da diversidade humana, contribuirá, também, para a concetualização do termo 

cultura. O conceito historicista de cultura de Boas permitiu que os denominados “povos 

primitivos” revelassem estruturas sociais de elevada complexidade em contraposição à 

perspetiva que os tomava como exemplos de estágios atrasados da civilização 

(Vasconcelos 2005: 79). Cuche refere que, para Boas, não há diferença natural e biológica 

entre os povos e reforça que toda a obra do antropólogo apenas tenta visar a diferença e a 

originalidade, pois para ele a “diferença fundamental entre os grupos humanos é de ordem 

cultural e não racial” (Cuche 2006: 44); Cuche refere ainda que o pai da antropologia 

americana não só se preocupou com a descrição dos factos culturais, mas, também, 

procurou entendê-los no seu contexto particular: 

 

 Cada cultura é dotada de um estilo particular que se exprime através da língua, das 
crenças e dos costumes, também da arte, mas não apenas dessa maneira. Este estilo, este 
“espírito” próprio de cada cultura, influi sobre o comportamento dos indivíduos. Boas  
pensava que a tarefa do etnólogo consistia também em elucidar o laço que liga indivíduo 
à sua cultura (Cuche 2006: 48).  
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Franz Boas “destacou a necessidade de estudar cada cultura de modo singular, 

destacando mais as diferenças que as similaridades entre elas” (Pereira 2011: 109) e em 

The mind of Primitive Man, em 1911, estabelece as bases para o conceito de cultura 

introduzindo-lhe uma dimensão plural: “culturas”.  

Por sua vez, Émile Durkheim, que se destacou mais por ser sociólogo do que 

etnólogo, nunca deixou de parte, nas suas análises sociológicas, orientações 

antropológicas, propondo interpretações de fenómenos indicados como culturais pelas 

ciências sociais. Como acrescenta Mirian Goldenberg, Durkheim tomando os factos como 

“coisas” “defendia que o social é real e externo ao indivíduo, ou seja, o fenómeno social, 

como o fenómeno físico, é independente da consciência humana e verificável através da 

experiência dos sentidos e da observação” (Goldenberg 2004: 17). 

Também Bronislaw Malinowski, antropólogo polaco e considerado um dos 

fundadores da antropologia social, procurava compreender o funcionamento da sociedade, 

desenvolvendo o “funcionalismo”, contribuiu para a análise do termo em estudo. Para ele, 

a cultura devia ser analisada numa perspetiva sincrónica, daí só observando o presente os 

antropólogos podiam apreciar devidamente as sociedades humanas:  

 

Minha indiferença pelo passado e sua reconstituição não é, portanto, uma questão de 
pretérito por assim dizer, o passado sempre será atraente para o antiquário e todo 
antropólogo é um antiquário (...) eu pelo menos, certamente sou. A minha indiferença por 
certos tipos de evolucionismo é uma questão de métodos. (Malinowsky apud Marconi: 
1985: 241). 
 

Já Alfred Radcliffe-Brown, também ele impulsionador da escola antropológica 

funcionalista5 contribuiu para que a noção de cultura se afastasse exclusivamente do estudo 

do indivíduo e da noção de uma “missão civilizadora”: não estudava uma cultura a partir 

do exterior e não se contentando com a observação direta, sintetizou o uso do método 

etnográfico chamado “observação participante”. Se Malinowski ressalta as necessidades 

dos indivíduos, Radcliffe-Brown acentua as necessidades dos sistemas sociais. Ruben 

Oliven confirma esta ideia: “para Brown a função de um elemento de cultura é o papel que 

ele representa em toda vida social e, portanto, a contribuição que presta à manutenção da 

continuidade estrutural“ (Oliven 2009: 25). 

                                                 
5 O funcionalismo, em Antropologia, é uma vertente que resulta da reação ao evolucionismo, explicando os 
fenómenos em termos das suas funções, ou seja, cada elemento da cultura destinar-se-ia a cumprir uma 
determinada tarefa. “A escola antropológica funcionalista tem na sua origem os trabalhos de Malinowski, 
Radcliffe-Brown que por sua vez foram influenciados por Durkheim” (Macedo s/d: 71). 



Cultura Popular Transmontano-Duriense: O olhar de António Cabral 
 
 

36 
 

Para Ralph Linton, a cultura tinha a ver com a maneira de se viver numa 

determinada sociedade: 

 

Esta maneira de viver compreende inúmeros pormenores referentes ao comportamento, 
mas entre eles há sempre fatores em comum. Representam todos a atitude normal e 
previsível de qualquer dos membros da sociedade diante de uma dada situação. Em 
consequência, apesar do número infinito de pequenas variantes que podem ser 
encontradas na atitude de alguns indivíduos, ou mesmo nas atitudes de de um indivíduo 
em momentos diferentes, reagirá geralmente da mesma forma a uma situação (Linton 
apud Cardoso & Ianni 1972: 98). 
 

Todavia, e a par de outras teorias fundamentadas, a década de 50 foi marcada por 

Alfred L. Kroeber e Clyde Kluckholn, com a sua obra Culture: A Critical Review of 

Concepts and Definitions (1952) dando uma definição de cultura que se tornou enigmática, 

argumentando que quando se fala em cultura se trabalha com algo orgânico, adicionando 

ainda que cultura é “superindividual”, logo “superorgânico”. Como refere Sidney Mintz: 

 

existem certas propriedades da cultura – tais como transmissibilidade, alta variabilidade, 
padrões de valor, influência em indivíduos – que são difíceis de explicar, ou cuja 
significância é mais difícil de encontrar, estritamente em termos de composição orgânica 
ou personalidades de indivíduos. Essas propriedades ou qualidades da cultura 
evidentemente se fixam não no indivíduo orgânico homem enquanto tal, mas nas ações e 
nos produtos de comportamento de sociedades de homens – ou seja, na cultura (Mintz s/d: 
228). 

 

Vera Pinto assinala, ainda, que o ser humano, ao contrário do animal, consegue 

dar resposta à realidade, daí o processo de “hominização” ocorrer devido à ”ideação 

reflexiva”, ações que se iam acumulando na consciência das comunidades e passando de 

geração em geração. Nesta diretriz, a autora afirma: 

 

A cultura é, por conseguinte, coletânea do processo de hominização, não tem data de 
nascimento definida nem forma distintiva inicial. A criação da cultura e a criação do ser 
humano são na verdade duas faces de um só processo, que passa de principalmente 
orgânico na primeira fase a principalmente social na segunda, sem, contudo em qualquer 
momento deixarem de estar presentes os dois aspectos e de se condicionarem 
reciprocamente (Pinto 1979: 122). 
 

Na década de 60, Clifford Geertz aparece com as respostas ao como e porquê que 

se transmite a cultura. Geertz afirma que cultura, ao ser considerada não como um conjunto 

complexo de comportamentos, mas como um conjunto de mecanismos de regras, permite a 

orientação do comportamento. Assim, todos os homens quando nascem estão aptos para 

receber cultura, ou seja, estão recetivos a ser sociabilizados em qualquer cultura existente. 
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Segundo Mª Laura Pires, Geertz “descreve os significados atribuídos a objetos, 

comportamentos e emoções” (Pires 2006: 44). Esta visão antropológica sedimenta que o 

processo cultural é um processo dinâmico, ou seja, seria o reflexo da vida de uma 

sociedade em todos os seus aspetos verificados nos mais diversos contextos. Geertz 

salienta que “o homem é um animal amarrado em teias de significado que ele mesmo 

teceu. Assum[e] a cultura como sendo essas teias e a sua análise; portanto, não como uma 

ciência experimental, mas como uma ciência interpretativa, à procura do significado” 

(Geertz 1978: 15).  

Na área da antropologia, os conceitos cultura e sociedade relacionam-se, sendo 

duas vertentes de um mesmo fenómeno; o termo cultura é entendido como o modo 

particular de um grupo definido e o de sociedade é percebido como o grupo organizado 

que tem continuidade ao longo do tempo. Como esclarece Mintz, a antropologia entende 

que há, assim, “um povo, organizado como uma sociedade, que possui um conjunto de 

instituições, tecnologias, linguagens, crenças, valores – em resumo, uma “cultura” (Mintz 

s/d: 230). 

Nos anos 80 e 90 do século XX a noção de cultura sofreu influência dos estudos 

pós-modernistas de Lyotard, Foucault, Habermas e Heidegger, entre outros, duvidando que 

se pudesse compreender objetivamente outra cultura. Relativamente a Heidegger, por 

exemplo, Jonatas Ferreira refere que:  

 

já na década de 1930, Martin Heidegger advertia acerca do perigo de um certo sociologismo, 
que ele chamava de “filosofia da cultura”, um tipo de pensar distanciado em que quadros 
culturais e históricos amplos são traçados sem que o intelectual se veja implicado neste ou 
naquele enquadramento cultural. Uma forma de reflexão, portanto, metafísica, em que um 
olhar transcendente cataloga as pequenas e grandes misérias da história da humanidade – e, 
eventualmente, lacrimeja (Ferreira 2001: 200).  
 

Raymond Williams, Edward P. Thompson e Richard Hoggart fundaram os 

Estudos Culturais, “uma área na qual diferentes disciplinas interagem visando o estudo dos 

aspetos culturais da sociedade” (Cunha 2010: 11), no Center for Contemporary Cultural 

Studies de Birmingham. Os Estudos Culturais são entendidos como “as formas históricas 

da consciência da subjetividade, ou as formas subjetivas pelas quais nós vivemos” 

(Johnson 1999: 25), dizendo respeito ao lado subjetivo das relações sociais. 
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Roberto Follari, em “Los Estudios Culturales como Teorías Débiles”6 (2003), 

aponta ainda as relações dos Estudos Culturais e as outras disciplinas: 

 

en vez de mantenerse en relación de exterioridad con las disciplinas consagradas, los Ec 
han producido la paradojal situación de penetrar permanentemente en ellas de manera 
transversal, promoviendo el efecto de ofrecer pautas de análisis útiles a diferentes objetos 
disciplinares de estudio, a la vez que a no sujetarse estrictamente a las necesidades de 
ninguno de ellos (dado que se asume la recusación de la pertinencia de tales objetos en 
cuanto diferenciados) (Follari 2003: 2). 
 

Pierre Bourdieu e Anthony Giddens consideram que as estruturas e a forma como 

os indivíduos atuam como elementos interdependentes não se podem sobrepor uns aos 

outros, pois as relações sociais estão sempre numa relação dialética. Os indivíduos 

incorporam a estrutura social, legitimando-a e reproduzindo-a. Como confirmam Moura e 

Maciel, 

 

ambos procuraram interpretar a realidade social distanciando- -se de abordagens cuja 
premissa tirava a autonomia do sujeito nas suas ações, limitando-o a mero “fantoche social”. 
As abordagens de Bourdieu e Giddens tendem a serem mais equilibradas concedendo 
autonomia ao sujeito/agente. O agente social age sobre o mundo social e o mundo social age 
sobre ele, como um processo de mão dupla e retroalimentado (Moura & Maciel 2012: 320). 
 

A cultura aparece, portanto, fortificada como “um conjunto variado de modelos de 

atuar e de produzir, assim, como de rituais em que se pretende participar de acordo com as 

estratégias impostas nas diferentes situações sociais” (Pires 2006: 51). É desta base de 

pensamento que se considera que a cultura seja um dos conceitos fundamentais das 

ciências humanas e sociais tornando-se a base da área científica que, hoje em dia, é 

frequentemente designada por Estudos Culturais. 

No começo do século XXI, o termo cultura foi sendo generalizado como o modo 

de vida de um povo, levando a que “o conceito possa ser compreendido de modo pluralista 

e usado para invocar apreciações holísticas dos modos de vida de uma comunidade, com as 

suas crenças, rituais e costumes” (Pires 2006: 45). A cultura é, assim, o coletivo da vida 

humana que varia, apenas, de acordo com a realidade concreta em estudo. É também 

código utilizado por uma sociedade através de palavras, ideias, doutrinas, teorias e rituais, 

que permitirá “que o conhecimento seja condensado, que as informações sejam 

                                                 
6 Conferência no Congresso de la LASA (Latin American Studies Association), realizado em Dallas (Texas), 
27-29 de março de 2003. 



Cultura Popular Transmontano-Duriense: O olhar de António Cabral 
 
 

39 
 

processadas, que a experiencia acumulada seja transmitida e transformada” (Santos 1987: 

35). 

Segundo Pires, o significado de cultura continua a ser uma concetualização 

complexa, “e divergente nas suas várias aplicações, que desafia a possibilidade, ou mesmo 

a necessidade, de uma definição exata pois todas as gerações vão adicionando novos 

objetos, ideias e significados ao conceito inicial” (Pires 2006: 37). Nesta perspetiva, em 

Notas para uma Definição de Cultura (1996) T. S. Eliot estabelece a existência de três 

aceções de cultura: a individual, a de grupo e a de sociedade. Segundo Eliot, “a cultura de 

um indivíduo não pode ser isolada da cultura do grupo e a cultura do grupo não se pode 

abstrair da cultura de toda a sociedade, pelo que a noção de “perfeição” tem sempre de 

considerar, simultaneamente, os três sentidos da cultura” (Eliot 1996: 25).  

Por se tratar de um conceito com uma panóplia de significações, Leonardo Brant 

afirma, nas suas contribuições, que a cultura é uma espécie de “plasma invisível” que não 

se consegue identificar; refere ainda que o conceito de cultura, quer seja do domínio do 

conhecimento adquirido individualmente, quer seja do domínio do conhecimento adquirido 

na relação com grupos distintos, é utilizado até à atualidade como “definidor de um campo 

simbólico determinado, quase sempre para distinguir ou identificar” (Brant 2009: 19). Esta 

teoria anterior verifica-se na Declaração de Friburgo, no artigo 2, que define cultura nos 

termos seguintes: 

 

O termo cultura abrange os valores, as crenças, as convicções, as línguas, os 
conhecimentos e as artes, as tradições, as instituições e os modos de vida pelos quais uma 
pessoa ou grupo de pessoas expressa sua humanidade e os significados que dá à sua 
existência ao seu desenvolvimento (Declaração de Friburgo 2007: 5). 

 

A complexidade da noção de cultura permite, portanto, compreender as razões de 

variação que se dão no âmbito das disciplinas das ciências sociais e humanas e como a 

divisão entre a cultura erudita e cultura popular foi necessária para melhor compreender a 

sua evolução. 

Outro sentido muito comum atribuído à palavra cultura é aquele que a define como 

produção artística e intelectual. O artigo 7, dos “direitos culturais”, na Declaração de 

Friburgo menciona: “Constatando que os direitos culturais têm sido reivindicados 

principalmente no contexto dos direitos das minorias e das populações autóctones. e que é 

essencial garanti-los de maneira universal e, em particular, às pessoas mais desfavorecidas 
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(2007: 3). Assim, discutir-se-á de seguida a cultura popular e a sua relação com a cultura 

erudita e a cultura de massas. 

Através do conceito folclore (folk – povo / lore – saber) criado pelo inglês William 

Jonh Thoms em 1846, os intelectuais europeus demarcaram a fronteira das manifestações 

culturais das camadas sociais abastadas em relação àquelas mais amplamente difundidas. 

Segundo Viviane Catenacci, “o termo identificava o saber tradicional preservado pela 

transmissão oral entre os camponeses e substituía outros que eram utilizados com o mesmo 

objetivo” (Catenacci 2001: 28), ou seja, pretendia imunizar o que havia de singular de uma 

cultura rural e primitiva em extinção. 

Se até aos meados do século XVII a delimitação entre cultura popular e cultura de 

elite ainda não estava estabelecida, logo a partir do século XVIII os iluministas começaram 

a diferenciar os intelectuais dos camponeses e dos homens comuns, vistos na época como 

incultos e carentes de tudo. Gilmar Rocha salienta que “a divisão cultural entre o erudito e 

o popular estendeu-se a outros níveis da realidade social, por exemplo, entre o rural e o 

urbano, o oral e o escrito, o tradicional e o moderno” (Rocha 2009: 219).  

Do final do século XVIII até ao início do século XIX. o romantismo enalteceu 

positivamente a cultura popular “sendo (responsável) pela fabricação de um popular 

ingênuo, anónimo, espelho da alma nacional (…) buscando no positivismo emergente um 

modelo para interpretá-lo” (Vilhena 1997: 24). Os estudiosos através do saber do povo, o 

folclore, delimitaram as manifestações culturais das camadas sociais abastadas em relação 

às mais difundidas. Assim, no século XIX, o povo era as comunidades das zonas rurais 

(puros, naturais e com resquícios do passado) e não os habitantes marginalizados das 

cidades. Esta ideologia levou ao início de muitas investigações folclóricas que tinham 

como objetivo a cultura “primitiva”; a cultura popular afirmava-se a partir do folclore e os 

cultos da sociedade passaram a interessar-se pelas coleções de poesia popular, contos 

populares e música popular. Como destaca Peter Burke a cultura popular, que era a cultura 

“não oficial” e a cultura da “não elite”, “fazia parte de um movimento de primitivismo 

cultural no qual o antigo, o distante e o popular eram todos igualados” (Burke 2010: 42). 

Contudo “essas pesquisas, as manifestações folclóricas, herdadas do mundo rural, estavam 

condenadas à morte, devido ao seu crescente contato com influências “deletérias” dos 

centros urbanos” (Burke 1989: 63).  

 Ao longo do século XX muitos estudos foram realizados sobre as manifestações 

populares que iam sobrevivendo no tempo e a expressão cultura popular passou a vigorar 
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em detrimento do folclore que se tornava muito restritivo. De imediato surgiram várias 

questões, tais como, o que seria popular e até mesmo o que se consideraria por povo, 

questões que nunca obtiveram respostas consensuais.  

Segundo o Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea da Academia das 

Ciências de Lisboa, a noção de povo remete para o “conjunto dos homens que, em 

sociedade, partilham a mesma língua e origem, um certo número de hábitos, tradições e 

instituições comuns e um território definido” (Casteleiro 2001: 2926). Se o termo cultura 

nunca proporcionou um consenso, aliado a um outro vocábulo torna-se ainda mais 

controverso; o trabalho de pesquisa direta com os camponeses realizado pelos dois irmãos 

Jacob e Wilhelm Grimm e a recolha de canções populares por parte de Johann Herder 

contribuíram para o desenvolvimento do conceito. Estas recolhas refletiam características 

do povo que aparecia, assim, idealizado num espírito nacional, promovendo reflexões 

ensaísticas e criações literárias por parte dos intelectuais europeus, sobretudo no campo da 

etnografia, da etnologia e da antropologia em torno do conceito de cultura popular fazendo 

surgir e proliferar novas palavras e expressões. 

Peter Burke, na obra Cultura Popular na Idade Moderna (2010) acrescenta que “o 

que há de novo em Herder, nos Grimm e seus seguidores são as suas crenças de que os 

usos, costumes, cerimónias, superstições, baladas, provérbios, etc, faziam, cada um deles 

parte de um todo, expressando o espírito de uma nação” (Burke 2010: 32). Ainda segundo 

Burke, na obra O que é história cultural? (2005), a cultura popular abrange praticamente 

quase tudo o que pode ser apreendido numa sociedade, desde imagens, ferramentas, casas, 

bem como práticas quotidianas como comer, beber, andar, falar, ler, silenciar.  

A cultura pode ter uma ação manipuladora; Jesús Martin-Barbero, ao refletir sobre 

a cultura popular, indica a ação dos anarquistas que, através da leitura de jornais ou 

caricaturas, apreendem que podem forjar a cultura e fabricar a relação entre cultura e povo. 

Reconhecem que através desses meios podem “libertar” diferentes expressões e práticas 

culturais. Para o autor, a cultura popular surge neste contacto entre o conservadorismo e a 

rebeldia dos conteúdos:  

 

se algo nos ensinou é a prestar atenção à trama: que nem toda assimilação do hegemônico 
pelo subalterno é signo de submissão, assim como a mera recusa não é de resistência, e 
que nem tudo que vem ‘de cima’ são valores da classe dominante, pois há coisas que 
vindo de lá respondem a outras lógicas que não são as da dominação (Martin-Barbero 
2003: 119). 
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Carlo Ginzburg, na obra O queijo e os vermes (2002), atesta o termo 

“circularidade” para revelar a comunicação que existia entre a cultura das classes 

dominantes e as classes subalternas na Europa pré-industrial. Segundo o autor, essa 

comunicação dava-se de forma dialógica, com “influências recíprocas, que se moviam de 

baixo para cima, bem como de cima para baixo” (Ginzburg 2002: 12), ou seja, a 

reciprocidade entre as diferentes culturas será captada através da personagem camponesa, o 

moleiro feiulano Menocchio, como um leitor da cultura dominante com que manteve um 

certo contacto. 

Mikhail Barkhtin também se dedica ao estudo do conceito e revela que a cultura 

popular tinha como objetivo “revelar a unidade, o sentido e a natureza ideológica profunda 

dessa cultura, isto é, o seu valor como conceção do mundo e o seu valor estético” (Bakhtin 

1999: 50). Para o autor, todas as diversas manifestações culturais da cultura popular eram 

relevantes para estudo como as festas rurais e urbanas, os banquetes, as imagens 

exageradas e hipertrofiadas do corpo grutesco, o vocabulário vitupério e jogos. 

Nesta linha de interpretação Lúcia Oliveira refere que folclore passa a ser tradição 

e a cultura popular, transformação. Cultura popular passou a significar “um meio para 

atingir determinado fim, dar consciência ao povo” (Oliveira 1992: 72). 

Por sua vez, Ferreira Gullar aprofunda a vertente política destinada ao intelectual 

face à cultura popular. O poeta refere que “a expressão cultura popular surge como uma 

denuncia dos conceitos culturais em voga que buscam esconder o seu carater de classe. 

Quando se fala em cultura popular acentua-se a necessidade de pôr a cultura a serviço do 

povo, isto é, dos interesses coletivos do país” (Gullar 1965: 1). 

No último quartel do século XX, a reflexão em torno do tema ganha novos 

contornos. As pessoas anónimas passam a estar em foco nos estudos realizados em 

detrimento dos heróis e reis. Como menciona Gilmar Rocha “o próprio conceito de cultura 

popular ganhou um caráter classista identificado com o próprio operário. Some-se a isto 

um conjunto de práticas e ações produzidas pelos movimentos contraculturais, feministas, 

étnicos e minorias” (Rocha 2009: 225). Esta tónica, aliada ao capitalismo do mundo 

ocidental, remete o termo para o âmbito do conceito de massificação de cultura. Conceito 

que, como afirma Jacques Revel, faz surgir novas questões sobre as formas de “partilhas 

culturais, sobre as resistências à difusão e sobre as hipóteses de uma cultura de massas” 

(Revel 1989: 45). Os estudiosos indagavam agora sobre as irracionalidades do mito, da 

religião, do poder do livre arbítrio e da personalidade humana.  
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O desenvolvimento tecnológico dos meios de comunicação e dos meios de 

transporte permitiriam que os continentes e os países estivessem cada vez mais próximos. 

As vidas das pessoas foram-se alterando de acordo com as necessidades impostas pela 

própria sociedade conduzindo a uma grande mobilidade e intercomunicabilidade das 

diferentes formas culturais.  

Com base neste novo cenário, os estudiosos dos estudos culturais tentam terminar 

com olhares preconceituosos sobre a cultura de massas. Richard Hoggart estudou a cultura 

popular tendo em conta o seu espaço de atuação; na obra The Uses of Literacy (1957) 

evoca as “atitudes novas” que traduzem a industrialização e a americanização de várias 

formas culturais, estudando as influências da cultura de massas pelos meios de 

comunicação sobre as classes populares. Como refere Diogo Cunha “trata-se de uma 

crescente indiferença relativamente ao estado das coisas, baseada na crença de que alguém 

indefinido será agente de mudança” (Cunha 2014: s/p). 

Contudo, Raymond Williams, na obra Cultura e Sociedade (1969), rejeita a ideia 

de uma “cultura de massa” enquanto sinónimo de uma “cultura popular”, pois surgiu face à 

industrialização e ao avanço dos meios de comunicação e consequente transformação dos 

produtos culturais em mercadorias destinadas às massas. Williams evoca ainda a ideia de 

democratização da cultura, em que os produtos culturais não devem ser apenas privilégio 

de alguns. Segundo Marta Troquez, no artigo “Conceituações de Raymond Williams sobre 

Cultura como fundamento para o Curriculum Comum” (2011), para Williams a cultura de 

massas é ordinária/comum e é produzida socialmente, devendo ser uma cultura 

participativa, em comum e partilhada para todos. 

Apesar das dinâmicas do processo sociocultural ser evidente nas transformações 

das populações desde a cultura “folclórica” até às novas formas de cultura urbana, Cuche 

refere, ainda, que a cultura popular nas suas múltiplas manifestações, a arte, o teatro, o 

folclore, a música, arquitetura, as festas e romarias, as crenças, tradições, a culinária, a 

poesia, os jogos, os divertimentos, quando não são superiores à cultura de elites, deviam 

ser evitadas; segundo o autor verifica-se uma complexidade no entendimento do conceito: 

 

as culturas populares revelam-se à análise como nem por completo dependentes nem por 
completo autónomas, mas nem de pura imitação nem de criação pura. Deste ponto de 
vista, confirmam que qualquer cultura particular é uma reunião de elementos originais e 
de elementos importados, de invenções próprias e de empréstimos (Cuche 2006: 116). 
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Atualmente, o conceito em análise, e tendo em conta o já referido anteriormente, 

revela-se profundamente restritivo para traçar a própria realidade social verificada em 

ambos os campos, a cultura de elite e a cultura popular. As culturas populares são, assim, 

construídas numa situação de dominação porque são culturas de “grupos sociais 

subalternos” e ao mesmo tempo “culturas de contestação”, pois os que sofrem influência 

“reagem à imposição cultural pelo escárnio, pela provocação, o mau gosto voluntariamente 

exibido” (Cuche 2006: 117). 

Edward P. Thompson definia a classe social de acordo com a experiência, 

levando-o a afirmar que: 

 

Não vejo a classe como estrutura, nem mesmo como categoria, mas algo que ocorre 
efetivamente e cuja ocorrência pode ser demonstrada nas relações humanas (…) a noção de 
classe traz consigo a noção de relação histórica (…). A classe acontece quando alguns 
homens, como resultado de experiências comuns (herdadas ou partilhadas), sentem e 
articulam a identidade de seus interesses diferirem (Thompson 1987: 9-10).  
 

Os estudiosos da cultura começam, assim, a desenhar uma nova forma de a 

perspetivar. Como refere Sandra Jatahy Pensavento,  

 

Foram deixadas de lado conceções de viés marxista, que entendiam a cultura como 
integrante da superestrutura, como mero refluxo da infraestrutura, ou mesmo da cultura 
como manifestação superior do espírito humano e, portanto, como domínio das elites. 
Também foram deixadas para trás conceções que opunham a cultura erudita à cultura 
popular, esta ingenuamente concebida como reduto do autêntico. Longe vão também as 
assertivas herdeiras de uma conceção da belle époque, que entendia a literatura e, por 
extensão, a cultura, como o sorriso da sociedade, como produção para o deleite e a pura 
fruição do espírito (Pensavento 2004: 14-15).  
 

Concluindo, em sociedades complexas como as vigentes, o foco são os processos 

sociais que as envolvem. A cultura deve ser entendida, como refere Thompson, como 

«uma arena de elementos conflitivos, que somente sob pressão imperiosa (…) assume a 

forma de um sistema» (Thompson 1998: 17), ou seja, uma construção onde há sempre 

permutas, choques e a frequência, obviamente, de paradoxos sociais e culturais.   
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2.2. Identidade e Memória Cultural 

 

As transformações da sociedade contemporânea proporcionam as crises de 

identidade que, por sua vez, levam às crises culturais, tal como diz Cuche: “as crises 

culturais são denunciadas como crises de identidade” (Cuche 2006: 135). 

Segundo Stuart Hall (2006) a globalização conduziu a uma aprofundada interação 

entre os povos permitindo que o consumismo global gerasse as nomeadas identidades 

partilhadas. As nações produzem segundo o autor “sistemas de representação cultural” 

(Hall 2006: 49) nos quais se situam a línguas, os costumes, regras e valores. Deste modo, 

as identidades são construídas e solidificadas diariamente através de um ideal de unidade 

nacional que é sustentada pela memória do passado. Hall afirma que as nações modernas 

têm um caráter “cultural híbrido” (Hall 2006: 62), pois há uma identidade que é 

compartilhada com todos os membros de uma mesma nação, ou seja “são atravessadas por 

profundas divisões e diferenças internas, sendo unificadas apenas através do exercício de 

diferentes formas de poder cultural” (Hall 2006: 62). 

Desta forma, determinado acontecimento que ocorre num restrito lugar difunde-se 

rapidamente, tal como refere Donizete Rodrigues, porque “através dos modernos meios de 

transporte e de comunicação, as informações, as culturas, as religiões, as ideias, os modos 

de vida de diferentes grupos/sociedades são divulgados e partilhados por outras pessoas, 

em espaços diferentes e agora já não (tão) distantes” (Rodrigues s/d: 2). Contudo, se 

primeiramente a identidade cultural era concebida como categórica e inalterável no 

comportamento dos indivíduos, ao longo dos tempos foram surgindo novas conceções 

tendo por base a inserção do sujeito no mundo e a sua relação com o outro.  

Neste contexto relacional, segundo Andrew Edgar e Peter Sedgwick, “a 

identidade é socialmente construída. A identidade de um grupo social dominante depende 

da construção do seu outro” (Edgar & Sedgwick 2003: s/p). Porém, surge a noção de 

inclusão e exclusão permitindo não só que se identifique o grupo, mas também o distinga 

de outros grupos, verificando-se, assim, a distinção entre o “nós” e o “eles”. 

Na perspetiva natural, o conceito remete para um grupo original, ou seja, o 

património genético identificaria a pertença do indivíduo. Cuche refere: 

 

O indivíduo, através da sua hereditariedade biológica, nasce com os elementos 
constitutivos da identidade étnica e cultural, entre os quais se contam os caracteres 
fenotípicos e as qualidades psicológicas, que relevam da “mentalidade”, do “génio” 
próprio, do povo a que o indivíduo pertence (Cuche 2006: 137).  
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Numa perspetiva cultural é decisivo para a definição de identidade o “legado 

cultural, ligado à sociabilização do indivíduo no interior do seu grupo cultural” (Cuche 

2006: 138).  

Estas perspetivas colocam a identidade cultural como algo já preexistente ao 

indivíduo, levando-o a assimilar os padrões culturais que lhe são colocados pelo seu grupo 

e assim identificar-se naturalmente com ele, ou seja, o indivíduo desenvolve-se 

historicamente como pessoa e como membro de uma sociedade. Desta forma, a conceção 

objetivista da identidade cultural descreve e define que “um grupo sem língua própria, sem 

cultura própria, sem território próprio, ou inclusivamente para alguns, sem fenótipo 

próprio, não pode aspirar a constituir um grupo etnocultural. Não pode reivindicar uma 

identidade cultural autêntica” (Cuche 2006: 138). 

Outros teóricos apontam, também, para a constituição subjetivista da identidade e 

da pessoa como ator social; tal é o caso de Anita Bernardes & Júlio César Hoenisch que 

referem: 

 

Subjetividade não é o ser, mas os modos de ser, não é a essência do ser ou da 
universalidade de uma condição, não se trata de estados da alma, mas uma produção 
tributária do social, da cultura, de qualquer elemento que de algum modo crie 
possibilidades de um “si”, de uma “consciência de si”, sempre provisória… São modos 
pelo qual o sujeito se observa e se reconhece como um lugar de saber e de produção de 
verdade (Bernardes & Hoenisch 2003: 117).  
 

A subjetividade vista como o nome “pós-moderno” da identidade é encarada por 

Santos como o meio de esta se manifestar. Expondo as suas palavras: “Cada um de nós é 

uma rede de sujeitos em que se combinam várias subjetividades. Somos um arquipélago de 

subjetividades que se combinam diferentemente sob múltiplas circunstâncias pessoais e 

coletivas” (Santos 2001: 107). 

No entanto, refira-se que, para se definir a identidade de um grupo, importa menos 

o conjunto dos seus traços culturais distintivos, do que circunscrever, entre esses traços, 

aqueles que os membros do grupo empregam para declararem e preservarem uma distinção 

cultural. Os indivíduos é que conferem uma aceção a essa pertença em função da situação 

relacional em que se deparem. Neste sentido, Rodrigues preconiza: “A construção da 

identidade, seja individual ou social, não é estável e unificada – é mutável, (re)inventada, 

transitória e, às vezes, provisória, subjetiva; a identidade é (re)negociada e vai-se 

transformando, (re)construindo ao longo do tempo” (Rodrigues s/d: 3). 
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A identidade acontece porque existem relações onde os sujeitos atribuem uma 

significação às suas pertenças, num grupo, construindo e reconstruindo, assim, processos 

identitários. 

A identidade cultural determina o que somos e o que nos distingue uns dos outros. 

É também, neste sentido, que Fernando Moreira entende a identidade cultural como «algo 

que permite a cada indivíduo reunir-se emocionalmente e efetivamente a um grupo, ao qual 

se sente pertencer, ou reconhecê-lo como estranho, afastado ou incompatível com a sua 

própria maneira de estar e de ser» (Moreira 2006: 166). Logo, a construção da identidade 

verifica-se no recurso constante ao passado resultante da contextualização e da 

recontextualização dos factos que por vezes se reinventaram levando a que a sua 

materialidade se concretize, não raras vezes, no património. 

Porque as questões da identidade se pautam pela sua complexidade, o conceito de 

memória é, também ele, complexo. Todavia, sendo a memória uma aptidão do intelecto 

individual, houve resistência em extrapolá-la para o coletivo. É apenas nos princípios do 

século XX que aparece uma abordagem à dimensão coletiva da memória, particularmente 

com o labor de Maurice Halbwachs. 

Halbwachs é precursor em intelectualizar a memória enquanto fenómeno coletivo, 

introduzindo o conceito no campo das Ciências Sociais, através de três das suas obras. É na 

sua primeira obra, Les Cadres Sociaux de la Mémoire (1925), que o autor formula a sua 

teoria sobre memória coletiva, que é desenvolvida em obras posteriores como La 

Topographie Légendaire dês Évangiles en Terre Sainte: Étude de Mémoire Collective 

(1941) e La Mémoire Collective (1950).  

 A memória estabeleceria, para o autor, uma união entre indivíduos do mesmo 

grupo, contribuindo para a criação de um sentimento de pertença e prossecução, 

outorgando-lhe uma ilusão de inalterabilidade, ao mesmo tempo que cristalizaria os 

princípios e aceções predominantes do grupo ao qual as memórias se referem. Peralta, 

parafraseando Halbwachs, refere que para este a “memória coletiva é o locus de ancoragem 

da identidade do grupo, assegurando a sua continuidade no tempo e no espaço” (Peralta 

2007: 6). 

Para Halbwachs na obra Memória Coletiva (2006) concebe que o indivíduo possa 

ter recordação, no entanto a memória individual não é considerada na sua teoria, sendo que 

um dos princípios básicos é a de que os sujeitos apenas relembram enquanto membros de 

uma coletividade, ou seja, enquanto membro de um grupo social. Logo, pode-se asseverar 
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que a memória de um grupo é originada com apoio na identidade e capacidade de 

lembrança do todo; o indivíduo isolado não é capaz de sustentar por muito tempo as 

lembranças, pois necessita do auxílio de outros testemunhos para as reforçar e credibilizar. 

Como refere o autor: “Recorremos a testemunhos para reforçar ou enfraquecer e também 

para completar o que sabemos de um evento sobre o qual já temos alguma informação 

(Halbwachs 2006: 29). 

A memória será uma reconstituição do passado nas conjunturas do presente, tal 

como se verifica nos usos que o poder político faz dela. Ao longo dos tempos, as 

investigações começaram a incidir-se numa outra vertente, ou seja, nos usos da memória 

ao serviço da preservação da veracidade dos Estados e das ideologias políticas. A obra The 

Invention of Traditions (1983), editada por Eric Hobsbawm e Terence Ranger é exemplo 

de tal teoria. Segundo esta abordagem, habitualmente designada de “teoria das políticas da 

memória” ou “teoria da invenção das tradições”, a memória é uma edificação do presente, 

no qual as reproduções do passado são minuciosamente arquitetadas e manipuladas pelo 

sector político. Como diz Elsa Peralta, “esta abordagem teórica ao estudo da memória 

assume que as imagens do passado são estrategicamente inventadas e manipuladas por 

setores dominantes da sociedade para servir as suas próprias necessidades no presente” 

(Peralta 2007: 8). 

Se enquanto indivíduos a memória é condicionada pelo facto de se pertencer a um 

grupo social, então as memórias individuais definem-se tendo em conta os padrões 

coletivos. Esta é uma premissa que James Fentress e Chris Wickham consideram 

excessivamente enfatizada por Halbwachs, que concebe o indivíduo como “uma espécie de 

autómato, passivamente obediente a uma vontade coletiva interiorizada” (Fentress & 

Wickham 1992: 7).   

Fentress e Wickham esclarecem os vários processos pelos quais o passado é 

edificado e reconstituído em cada presente num contexto social, daí as críticas em prol do 

conceito “memória social” e em detrimento do conceito “memória coletiva”, moldada por 

Halbwachs.  

A partir de 1980 o interesse pelo passado por parte das sociedades 

contemporâneas impulsionou a divulgação do termo e a conceção da memória como um 

tema de investigação social. Este contexto das sociedades levou a que Pierre Nora se 

interesse por este tema e surgiu, assim, a sua obra de sete volumes Lieux de Memoire 

(1984-93), onde efetuou um estudo sobre os “lugares de memória” da sociedade francesa, 
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que seriam os locais, os objetos, as celebrações que circunscrevem em si algum momento 

da história que se quer conservar.  

Quando há necessidade da edificação da memória por parte de um governo há 

também a obrigatoriedade de uma fundamentação teórica e científica que certifique a 

determinada memória como unidade primordial nacional. Há, assim, necessidade de fixar 

ideologias de versões do passado para a construção cultural da nação, através da 

glorificação dos heróis, do património, do folclore, da cultura popular, e dos mitos de 

fundação das nações. As obras Commemorations: the politics of national identity (1994) 

editada por John R. Gillis, Nacionalismo (1998) de Ernest Gellner e Myths and Memories 

of the Nation (1999) de Anthony D. Smith comprovam essa fixação. Como afirmam 

Jeffrey Olick & Joyce Robbins a “memória é um processo” (Olick & Joyce 1988: 122) 

sempre em revisão, sendo reatualizada em cada presente. 

Rui Ramos e Elsa Peralta apresentam igualmente estudos nesta perspetiva. Com A 

Segunda Fundação (1994), Ramos analisa a nação portuguesa historiograficamente e 

Peralta, com as obras A Memória do Mar: tradição e (Re) imaginação Identitária na 

Contemporaneidade (2008), Património e Identidade. Os Desafios do Turismo Cultural 

(2000), aborda a tónica da memória associada ao património e à identidade nacional 

portuguesa.  

Como evoca Anthony Smith” (...) poderíamos quase dizer: sem memória não há 

identidade; sem identidade, não há nação” (Smith 2004: 75). Assim, identidade e memória 

são indissociáveis, pois “ (…) o significado nuclear de qualquer identidade individual ou 

coletiva, que consiste principalmente no sentido de se permanecer o mesmo no tempo e no 

espaço, sustenta-se pela recordação; e o recordar é definido pela identidade assumida” 

(Gillis 1994: 3). As identidades nacionais são formas específicas da identidade coletiva; 

José Manuel Sobral destaca, no artigo “Memória e Identidade Nacional: Considerações de 

carácter geral e o caso português” (2006), vários aspetos presentes na identidade nacional: 

 

Há coletivos em que a absoluta maioria dos membros é constituída por desconhecidos que 
são socialmente distantes (estão divididos em termos de classe e género, atitudes políticas, 
morais e religiosas, estilos de vida, etc.) e (…) o papel das elites intelectuais na criação das 
identidades nacionais, complementar ou em oposição ao estado (consoante a apreciação que 
fazem da relação entre a nação, de que se proclamam arautos, e o estado) (Sobral 2006: 11). 
 

Refira-se ainda que não é apenas o poder político que faz uso da história e do 

património; também as sociedades se apropriam dos acontecimentos passados e do 

património cultural material e imaterial para de alguma forma fundamentarem o seu afeto a 



Cultura Popular Transmontano-Duriense: O olhar de António Cabral 
 
 

50 
 

determinada comunidade e defenderem a sua identidade. A exaltação de heróis e 

determinados acontecimentos são exemplos disso, usados, muitas vezes, em prol do 

património cultural que se reflete através dos eventos comemorativos nacionais ou 

internacionais.  

Assim, através do método de interação social vai-se agregando e interiorizando 

essas práticas nas ações culturais: 

 
As memórias subsistem porque fazem parte de um conjunto de valorações e acepções 
que são comuns a todos os membros do grupo na medida em que as imagens privadas 
que cada um tem do passado são submetidas a padrões apropriados mantidos 
coletivamente (Peralta 2007: 7). 
 

Contudo, ao abordar a memória na atualidade não se pode deixar de considerar a 

influência que as novas tecnologias têm na produção da mesma. O cinema, a televisão, a 

fotografia, a publicidade são nas academias objeto de estudo no sentido de perceber de que 

forma vão moldar a memória coletiva. É o que prova Andreas Huyssen quando refere na 

sua obra Seduzidos pela Memória (2000) que os média fazem “a memória ficar cada vez 

mais disponível para nós a cada dia” (Huyssen 2000: 18).  

 

 

2.3. Património Cultural Imaterial 

 

Tendo em conta a aceção clássica, o conceito património refere-se ao legado que 

se herda do passado e se transmite de “geração em geração”. O património nacional ou 

local constituírem referências de identidade cultural para as nações ou para as comunidades 

locais, pois aquela acaba por ser um processo de reconhecimento histórico apropriado 

conferindo sentido a um grupo.  

Tal como referem Elsa Peralta e Marta Anico: 

 

Património e identidade são dois conceitos intimamente relacionados. (...) a identidade 
como a “essência” de um determinado coletivo humano; o património como a sua 
manifestação “natural”, que sobrevive ao decurso do tempo e que é preciso resgatar e 
preservar a todo o custo (Peralta & Anico 2006: 1). 

 

Mas o que se entende por Património Cultural? A definição dada pela UNESCO, 

em 1972, na Convenção do Património Mundial sobre a Proteção do Património Mundial, 

Cultural e Natural, está presente no 1º artigo referindo que patrimónios culturais são 
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considerados os monumentos que sejam “obras arquitetónicas, de escultura ou de pintura 

monumentais, elementos de estruturas de carácter arqueológico, inscrições, grutas e grupos 

de elementos com valor universal excecional do ponto de vista da história, da arte ou da 

ciência”; “os conjuntos de grupos de construções isoladas ou reunidos que, em virtude da 

sua arquitetura, unidade ou integração na paisagem têm valor universal excecional do 

ponto de vista da história, da arte ou da ciência”; e ainda os locais de interesse, ou seja, 

“obras do homem, ou obras conjugadas do homem e da natureza, e as zonas, incluindo os 

locais de interesse arqueológico, com um valor universal excecional do ponto de vista 

histórico, estético, etnológico ou antropológico”.  

Ao interpretar alguns dispositivos da Convenção – Quadro do Conselho da 

Europa sobre o valor do Património Cultural na sociedade contemporânea, assinada em 

Faro a 27-10-2005 e aprovada pela Resolução 47/2008 de 18 -7-2008, Guilherme de 

Oliveira Martins teceu as seguintes considerações: 

 

O Património cultural, longe de uma visão estática, passa a ser considerado como «um 
conjunto de recursos herdados do passado», testemunha e expressão de valores, crenças, 
saberes e tradições em contínua evolução. O património cultural é, assim, repositório de 
memória e um factor actuante de enriquecimento social e histórico (Martins 2009: 44-
45). 

 

Na obra A Alegoria do Património (1992), Françoise Choay examina o conceito 

de monumento, sendo este uma prática que subentende o conceito de património. 

Monumento é definido como “qualquer artefacto edificado por uma comunidade de 

indivíduos para se recordarem, ou fazer recordar a outras gerações pessoas, 

acontecimentos, sacrifícios, ritos ou crenças” (Choay 1992: 16) e o património manifesta a 

identidade histórica e as vivências de um povo.  

Mas, a invocação do passado através do monumento também contribui para a 

manutenção e preservação da identidade do grupo a que ele pertence. O monumento será 

então a perpetuação das origens, pois faz recordar no presente o passado louvado e, não 

raras vezes, idealizado, assegurando as incertezas e inquietudes do presente. 

O conceito de Património Cultural é, portanto, um conceito vasto e por sua vez 

integrador, pois abarca um conjunto de bens, materiais e imateriais, que ao serem 

considerados de interesse cultural perpetuam-se no tempo. Premissa, também, defendida 

por Rodrigues que refere que património cultural é “a herança cultural do passado, vivida 

no presente, que será transmitida às gerações futuras” (Rodrigues s/d: 4). 
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Têm vindo a ser realizados inúmeros trabalhos de investigação que visam abordar 

o património cultural imaterial de acordo com a definição expressa no artigo 2.º alínea 1.ª 

da Convenção Quadro do Conselho da Europa Relativa ao Valor do Património Cultural 

para a Sociedade em 2005: 

 

Entende-se por “património cultural imaterial” as prácticas, representações, expressões, 
conhecimentos e aptidões – bem como os instrumentos, objetos, artefactos e espaços 
culturais que lhes estão associados – que as comunidades, os grupos e, sendo o caso, os 
indivíduos reconheçam como fazendo parte integrante do seu património cultural. Esse 
património cultural imaterial, transmitido de geração em geração, é constantemente 
recriado pelas comunidades e grupos em função do seu meio, da sua interação com a 
natureza e da sua história, incutindo-lhes um sentimento de identidade e de continuidade, 
contribuindo, desse modo, para a promoção do respeito pela diversidade cultural e pela 
criatividade humana. 

 

Relativamente ao regime jurídico de salvaguarda do património cultural imaterial, 

O Decreto-Lei nº 139/2009 de 15 de junho, autentica a sua importância na junção com 

outras “políticas sectoriais”, e na “internacionalização da própria cultura portuguesa”, 

estabelece um sistema de inventariação “através de uma base de dados de acesso público 

que permite a participação das comunidades, dos grupos ou dos indivíduos na defesa e 

valorização do património cultural imaterial”. Os estudos sobre manifestações específicas 

do património cultural imaterial português incluem temas muito díspares como: 

 

como a análise da revitalização e patrimonialização associadas à promoção das 
comunidades locais, as recolhas orais em regiões específicas, o exame de festas populares 
portuguesas e da sua disseminação internacional por via da emigração ou ainda o papel de 
atividades artesanais no desenvolvimento da economia local (Cabral 2009: 3-4).  
 

Em Portugal, a Lei n.º 107/2001 de 8 de setembro, refere, também, os bens 

imateriais, no artigo 91.º, nas alíneas 4 e 5 indicando que 

 

Sempre que se trate de realidades que não possuam suporte material, deve promover-se o respetivo 
registo gráfico, sonoro, audiovisual ou outro para efeitos de conhecimento, preservação e 
valorização através da constituição programada de colectâneas que viabilizem a sua salvaguarda e 
fruição. 
 
Sempre que se trate de realidades que associem, também, suportes materiais 
diferenciados, deve promover-se o seu registo adequado para efeitos de conhecimento, 
preservação, valorização e de certificação.  

 

Porém, nem todos os vestígios do passado podem ser considerados património e 

para além do legado que é herdado, também o legado que é selecionado conscientemente 

por um grupo significativo da sociedade é considerado. Nesta escolha cultural está 
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implícita a noção de posse por parte do grupo que determina o legado que deve passar de 

geração em geração. Esta valoração, legitimada ao nível social e político, leva a que o 

valor do património cultural passe a ser “reconhecido como memória comum e como vida 

para a sociedade e para as pessoas” (Pereira 2009: 43). Ou seja, e como afirma Josep 

Ballart, a noção de património surge “quando um indivíduo ou um grupo de indivíduos 

identifica como seus um objeto ou um conjunto de objetos” (Ballart 1997: 17).  

Esta construção cultural, denominada por Llorenç Prats (1997: 19) como 

“construção social”, acaba por ser a idealização construída. Nesta perspetiva e citando 

Peralta, 

 

o elemento determinante que define o conceito de património é a sua capacidade de 
representar simbolicamente uma identidade. E sendo os símbolos um veículo 
privilegiado de transmissão cultural os seres humanos mantêm através destes estreitos 
vínculos com o passado (Peralta 2000: 219). 
 

Desta forma, o testemunho que passa de “geração em geração” não deixa que 

acontecimentos importantes da história se esqueçam e daí existir uma relação com o 

conceito de memória cultural. 

 

 

 

3. Contextualização Histórico-Cultural 

 

António Oliveira Salazar entrou no governo após o golpe militar de 28 de maio de 

1926 como ministro das Finanças e, lançando as bases orgânicas da União Nacional (UN)7 

e promulgação do Ato Colonial8, preparou a sua ascensão à chefia do governo, assumindo 

a posição de ideólogo do regime, a partir de 1930. Em julho de 1932, Salazar assumia o 

poder e, desta forma, a organização política dita não partidária, a UN (União Nacional), 

que tinha como principal objetivo apoiar as atividades políticas do governo; foi aprovado o 

Estatuto do Trabalho Nacional e a Constituição de 1933, submetida a um plebiscito onde 
                                                 
7 -Durante o período da Ditadura Nacional, a União Nacional foi anunciada em 30 de julho de 1930 através 
de um manifesto lido pelo presidente do ministério, General Domingos de Oliveira, e por um discurso do 
Ministro das Finanças, Oliveira Salazar. 
8 O Ato Colonial foi uma lei constitucional que definiu as formas de relacionamento entre a metrópole e as 
colónias portuguesas; aprovado em 1930, durante o período da Ditadura Nacional que antecedeu o Estado 
Novo, durante a governação de Domingos da Costa Oliveira, pelo Decreto n.º 18 570 de 8 de Julho de 1930.  
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as abstenções eram consideradas votos favoráveis. Acerca da Constituição de 1933, Tiago 

Azevedo refere: 

 

A Constituição de 1933 foi o resultado de uma Primeira República sem resultados, de 
um clima de revolta social e instabilidade governativo, que esteve muito perto de se 
transformar numa verdadeira guerra civil. Este clima daria origem à ditadura militar que 
se viveu entre 1926 e 1933. O regime de ditadura militar serviu de suporte ao Estado 
Novo que surgiu com Oliveira Salazar, desde 1933 a 1974, período este que coincide 
com a Constituição de 1933 (Azevedo 2009: 5).  

 

Consagrou-se, deste modo, um novo período da história portuguesa, um sistema 

governativo conhecido por Estado Novo. 

Esta denominação surge para se contrapor à ideologia considerada “velha” da 

Primeira República; inspirado na ideologia fascista, o Estado Novo identificava-se com os 

regimes totalitários. Introduzido por Salazar, o fascismo português seria conhecido por 

Salazarismo. Nesta perspetiva, Fernando Rosas indica: 

 

Sustenta-se a ideia de que o Estado Novo à semelhança de outros regimes fascistas da 
Europa, alimentou e procurou executar, a partir dos órgãos do Estado especialmente 
criados para o efeito, um projeto totalizante de reeducação dos «espíritos», de criação de 
um novo tipo de portugueses e portuguesas regenerados pelo ideário genuinamente 
nacional de que o regime se considerava portador (Rosas 2001: 1032).  

 

Líder do governo de Portugal, entre 1932 a 1968, Salazar criou um regime 

autoritário que, baseado no culto da personalidade do chefe conservador, tentou sempre 

consagrar a tradição/ruralidade com o objetivo de enaltecer os valores nacionais; ou seja, a 

“imagem que Salazar cultivou foi a do ditador reservado, puritano e provinciano” (Pinto 

2008: 35) e, à semelhança do que se passava na Itália de Mussolini, a sua fotografia 

figurava em todos os lugares públicos, algo que instigava as populações à sua veneração.  

O autoritarismo instaurado por Salazar confrontava-se com os princípios liberais 

que constituíam os fundamentos do regime democrático, o que fez repudiar o sistema 

parlamentar pluripartidário e, consequentemente, proibir todo o tipo de oposição. Como 

aponta António Costa Pinto, enquanto 

 

Presidente da União nacional, será Salazar quem escolherá os deputados ao parlamento. 
Mantendo a clássica separação de poderes, a constituição deu muito poucos poderes à 
câmara dos deputados e nenhuns à corporativa, autonomizando o governo de qualquer 
controlo. Teoricamente os membros da câmara corporativa deveriam ser designados 
pelas corporações, mas na realidade seria Salazar quem nomearia a grande maioria. 
Mantendo a constituição um presidente da República eleito por sufrágio direto e um 
presidente do conselho de ministros, Salazar apenas respondia perante o primeiro. Este 
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seria, durante os primeiros anos, a única ameaça constitucional ao poder absoluto de 
Salazar (Pinto 2008: 32).  

 

Salazar desejava muito a autossuficiência económica de Portugal, mas o seu perfil 

ruralista levou-o a olhar a atividade agrícola como meio para atingir o objetivo. Contrário 

ao caráter urbano, industrial e às influências estrangeiras, Salazar revelou a sua aversão de 

forma convicta, como se comprova no episódio da carta que escreveu ao responsável da 

Coca-cola na Europa recusando a comercialização do produto americano em Portugal: 

 

Sei perfeitamente que o senhor nada tem a ver com vinhos, nem com sumos de fruta e é 
bem por outra razão que – apesar das excelentes relações que mantemos, o senhor e eu, 
e que datam da época em que representava a Fundação Rockefeller e não sonhava 
sequer em fazer parte da Coca-Cola – sempre me opus à sua aparição no mercado 
português. Trata-se daquilo a que eu poderia chamar a nossa paisagem moral. Portugal é 
um país conservador, paternalista e – Deus seja louvado – atrasado, termo que eu 
considero mais lisonjeiro do que pejorativo. O senhor arrisca-se a introduzir em 
Portugal aquilo que eu detesto acima de tudo, ou seja, o modernismo e a famosa 
efficiency. Estremeço perante a ideia dos vossos camiões a percorrer, a toda a 
velocidade, as ruas das nossas velhas cidades, acelerando, à medida que passam, o 
rit-mo dos nossos hábitos seculares (Salazar apud Mónica 1996: s/p).  
 

No entanto, Portugal continuava um país pobre, particularmente Trás-os-Montes e 

Alto Douro que sentia esta situação de forma extrema, uma vez que era uma região isolada, 

quer mercê da sua orografia, quer pela inexistência de vias de comunicação de qualidade 

satisfatória. As famílias eram numerosas e nas casas a falta de eletricidade, água canalizada 

e esgotos assemelhavam o dia-a-dia das populações à vida de há centenas de anos atrás. 

Com as casas de pedra, o frio e vento entravam pelas frinchas e as lareiras e os braseiros 

eram a solução para um aquecimento insuficiente. O ritmo de vida era marcado pelo sol e 

os trabalhos agrícolas eram realizados com a ajuda dos animais que eram alojados em 

estábulos, no rés-do-chão da casa de habitação que continha também, por vezes, a adega ou 

celeiro. A população vivia maioritariamente do setor agrário, sendo os minifúndios de 

economia familiar o único sustento de uma elevada percentagem de pessoas (Marques 

1986: 297). Como aponta Albano Viseu, “o sistema de auto-consumo estabelecia uma 

estreita correspondência entre o que se produzia e o que se consumia” (Viseu 2007: 45). 

Católico por convicção Salazar procurou incutir na nação os valores do passado 

glorioso da história portuguesa, principalmente a referente ao passado monárquico 

autoritário, caracterizado pela ordem e disciplina. Olhando a ruralidade como virtude, a 

imagem dos valores morais indicados tinha conceitos que ninguém podia refutar, assentes 
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na trilogia Deus, Pátria e Família. Desta forma, Salazar protegeu a religião católica 

definindo-a como religião da Nação Portuguesa. Pinto explicita esta prática do ditador: 

 

A Ação Católica Portuguesa (ACP) foi criada em 1933 pelo episcopado e seria, por 
muitos anos, uma garantia de uma autonomia colaborante com o salazarismo e as suas 
instituições, particularmente nas corporativas (Pinto cit. Rezola). Estreitamente 
dependente da hierarquia e interpenetrando-se com algumas organizações 
governamentais, os organismos católicos constituíram um poderoso instrumento de 
sociabilização conservadora, com pólos esporádicos de dissidência, particularmente a 
partir de 1945 (Pinto 2008: 41).  

 

Salazar usou, também, as tradições nacionais enaltecendo-as, utilizando a família 

rural, tradicional e conservadora, onde a mulher ocupava o papel de mãe, dona de casa e 

submissa ao marido, enquanto este se ocupava do ganha-pão, como a imagem da sociedade 

portuguesa. Veja-se como exemplo o trecho da entrevista concedida a António Ferro:  

 

―Temos que distinguir. À mulher solteira que vive sem família, ou tendo de sustentar a 
família, acho que devem ser dadas todas as facilidades legais para prover seu sustento e 
ao sustento dos seus. Mas a mulher casada, como o homem casado, é uma coluna da 
família, base indispensável de uma obra de construção moral. Dentro do lar, claro está, a 
mulher não é uma escrava. Deve ser acarinhada, amada e respeitada, porque a sua 
função de mãe, de mulher casada concorre com o trabalho do homem -nas fábricas, nas 
oficinas, nos escritórios, nas profissões liberais – a instituição da família, pela qual nos 
batemos como pedra fundamental duma sociedade bem organizada, ameaça ruína. 
Deixemos, portanto, o homem a lutar com a vida no exterior, na rua...E a mulher a 
defendê-la, a trazê-la nos seus braços, no interior da casa... Não sei, afinal, qual dos dois 
terá o papel mais belo, mais alto e mais útil (Ferro 2007: 90). 
 

Os trabalhos domésticos e a compra de géneros eram, assim, da responsabilidade 

da mulher que se esforçava por alimentar a sua família numerosa; a cargo das mães estava 

a educação dos filhos, cabendo-lhes, quase sempre, as demonstrações de afeto.  

Se no princípio do século XX a fome e a falta de condições de vida levaram 

muitos transmontanos à procura de melhores oportunidades no Brasil, substituindo o 

trabalho escravo na agricultura (Serrão 1981: 367), depois dos anos 50 muitos jovens, para 

além do continente africano, fruto da própria guerra, emigraram também para a França, e, 

mais secundariamente, para a Alemanha e Luxemburgo. Desta forma, os campos ficavam 

cada vez mais desertos e quem necessitava de mão-de-obra para lavrar os terrenos 

agrícolas tinha que a pagar. A emigração levou a que as mulheres, a par dos idosos, 

passassem a ser a maior parte da população das províncias e a paisagem ao longo dos 

tempos se alterasse, devido aos novos modelos inspirados nos países de emigração.  



Cultura Popular Transmontano-Duriense: O olhar de António Cabral 
 
 

57 
 

A partir dos anos 50 começam a verificar-se novas tendências: o uso mais 

generalizado de telefone, da rádio, do frigorífico, das máquinas de lavar, do aspirador e até 

mesmo do automóvel e o surgimento da televisão permitem melhorar significativamente o 

nível de vida nas cidades, aproximando o estilo de vida dos operários dos funcionários de 

serviços das classes médias. Contudo, Trás-os-Montes continuou durante muito mais 

tempo, uma região periférica, esquecida e por isso isolada do poder central que “apenas a 

sujeitava pela força da lei, obrigando os seus cidadãos a cumprir com a lei geral, 

incorporando os seus filhos nos exércitos e levando as suas riquezas” (Viseu 2007: 34). No 

jornal Notícias de Mirandela encontra-se um artigo que foca este esquecimento por parte 

do Estado: 

 

Trás-os-Montes, que durante tanto tempo esteve esquecido do Terreiro do Paço, pois 
parece que há 30 anos (em 1927), em Lisboa, se ignorava que esta laboriosa e pacata 
Província existia, cuja riqueza agrícola e mineral é facto de grande relevo na economia da 
Nação (Notícias de Mirandela 1957: 6). 
 

A exaltação dos valores nacionais era, sem dúvida, uma das grandes preocupações 

do regime, daí a já referida proibição de outros partidos que “obrigava” todos os 

portugueses a congregar-se na UN. Para obter esta união nacional, o Estado delineou 

estratégias empreendendo campanhas de exaltação dos valores e produções culturais 

nacionais. 

Salazar preconizou também um corporativismo de Estado. Destaque-se o já 

referido Estatuto do Trabalho Nacional (ETN) que instituía a organização dos 

trabalhadores portugueses em sindicatos nacionais e a organização dos patrões em grémios, 

tendo em conta os respetivos ramos da atividade profissional. Para além destes, havia ainda 

as Casas do Povo, as Casas dos Pescadores, bem como as instituições de assistência e 

caridade e as associações com objetivos científicos, literários e artísticos reconhecidas 

como corporações intelectuais. Viseu, sobre a dinâmica da vida social, indica que 

 
No território limitado da aldeia, tiveram uma acção e uma importância assinalável os 
lugares: económicos (fornos, adegas, lagares, azenhas, mercearias, quintas, feiras, 
restaurantes, cooperativas); sociais (Casas do Povo, tabernas, cafés, barbearias, farmácias, 
fontanários, largos da aldeia, casas — brasonadas, de pessoas ricas, de pessoas 
remediadas e de pessoas pobres — creches e cantinas); culturais (escolas, museus, teatros, 
cinemas, salões culturais, igrejas, capelas, alminhas, locais de encontro e de convívio, 
associações desportivas, culturais e recreativas) (Viseu 2007: 66). 
 

Foi também criado o Instituto Nacional de Trabalho e Providência (INTP) e, 

segundo Francisco Martinho, “embora o processo de aproximação do Estado para com os 
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trabalhadores tivesse começado a partir de 1930, foi com a organização do Estado Novo 

que se pôde falar de um efetivo processo de corporativização das organizações do trabalho 

em Portugal” (Martinho 2008: 67). No entanto, refira-se que o regime aboliu o direito à 

greve.  

Impor ordem nesta estrutura implicou que o regime se rodeasse de um poderoso 

aparelho repressivo que subordinava aos interesses do Estado os direitos e liberdades dos 

cidadãos. Desta forma, através da instituição da Censura Prévia, era praticada uma 

apertada vigilância sobre todas as produções, em particular as intelectuais, que passava 

pela exclusão de tudo o que fosse considerado contra a ideologia do regime. A polícia 

política, a PVDE/PIDE/DGS9, perseguia, prendia, torturava e, por vezes, matava quem 

expressasse sinais de resistência ao poder instituído, praticando um total desrespeito pelos 

direitos do Homem e mesmo da constitucionalidade vigente. A censura era ao mesmo 

tempo rígida e caricata como esclarece Filomena Mónica: 

 

Um dia, numa busca ao escritório de um advogado oposicionista, um agente da PIDE 
resolveu levar, entre outros livros, uma obra de Racine. Perante o protesto daquele, este 
respondera-lhe: «Lenine, Estaline, Racine, é tudo a mesma coisa». Os Censores 
distribuíam uma lista do que jamais deveria figurar na imprensa, na rádio e na televisão. 
Das notícias nacionais, desapareceram, de um dia para o outro, os suicídios, as barracas, 
os operários, os emigrantes, os abortos, os homossexuais, os enterros civis. Por maioria 
da razão, nada se podia publicar sobre presos políticos, manifestações, atentados ou a 
omnipresente pobreza (Mónica 1999: 14-15).  

 

Os escritores neo-realistas muitas vezes utilizavam a literatura para de forma 

sublime apontar as injustiças sociais durante o Estado Novo. Como confirma Machado, “a 

situação das classes mais desfavorecidas, dos estratos mais vulneráveis da população era 

de tal modo precária que não podia deixar de chamar a atenção dos literatos e artistas em 

Portugal” (Machado 2012: s/p). 

 O Decreto-Lei 22.469 publicado no dia 11 de Abril de 1933 institucionalizava a 

censura prévia às publicações gráficas. Tal como afirmava o artigo 2º, “Continuam sujeitas 

a censura prévia as publicações definidas na lei de imprensa, e bem assim as folhas 

volantes, folhetos, cartazes e outras publicações, sempre que em qualquer delas se versem 

assuntos de carácter político ou social” (Decreto-Lei 22.469, artigo nº2). Um diploma legal 

                                                 
9 Desde a data de fundação, 29 de Agosto de 1933 até 1945, a polícia política ao serviço do regime português 
era apelidada de PVDE (Polícia de Vigilância e Defesa do Estado). Em 1945, com o fim da Segunda Guerra 
Mundial e a vitória das democracias, a PVDE passou a designar-se PIDE (Polícia Internacional e de Defesa 
do Estado). Já em 1969, sob a Primavera Marcelista, a PIDE passará a ser designada DGS (Direção-Geral de 
Segurança). 
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de 1943 estendia o âmbito da censura a “todas as publicações sempre que em qualquer 

delas se versem assuntos de carácter político ou social” (Decreto-Lei 33.015). Assim, todas 

as publicações que focassem assuntos de natureza política ou social eram submetidas à 

censura prévia. Também a partir de 1952, todas as publicações periódicas nacionais ou 

estrangeiras dirigidas à infância ou à adolescência apenas podiam estar expostas ao público 

com o parecer favorável da Comissão de Literatura e Espetáculos de Menores. 

Por tudo o que ficou exposto, pode-se considerar a importância que o regime 

atribuiu às artes devido à sua regularização através de leis específicas. Contudo, apesar da 

censura prévia a todas as publicações que abordassem assuntos de natureza política e social 

se encontrar legalmente consagrada, imediatamente a partir de 1933 a realidade é que a 

maior parte dos escritores nacionais10, como foi o caso de Miguel Torga, nunca terá 

acedido a enviar as suas obras para a respetiva vistoria. Quando a recusa era evidente, 

apenas se tomavam medidas depois de as obras começarem a circular, impedindo que se 

lhes fosse feita publicidade na imprensa. Refira-se que os autores destas obras, por vezes, 

eram presos e apesar de estar regulamentado o tempo da permanência na prisão, o mesmo 

podia ser dilatado. Como indica Nunes, “Um simples título considerado mais inofensivo 

podia contribuir, por exemplo, para que uma obra, apesar de atentar contra os princípios da 

“situação”, pudesse circular livremente, durante algum tempo, sem ser detetada a sua 

perigosidade” (Nunes 2007: 35). 

Observe-se que, em 1936, António de Oliveira Salazar criou, propondo recrutar 

jovens portugueses, duas organizações singulares de regimes fascistas, a Mocidade 

Portuguesa e a Legião Portuguesa. A primeira tinha a finalidade combater ideologias 

liberais e marxistas e a segunda, além do mesmo objetivo, detinha um caráter paramilitar. 

O governo reprimia os opositores, muitos deles condenados a penas de prisão no 

Tarrafal, Cabo Verde, e prosseguia com uma política económica que investia na 

continuação da organização do exército. António Cabral figura cultural deste estudo, no 

poema “Um dia Saberemos” revela a angústia das famílias quando alguém desaparecia sem 

explicação e começa por dizer que “não é fácil contar o que sucedeu”: 

 

Um dia saberemos 
(…) 
Quando o procurámos, havia partido, 

                                                 
10 Para combater a recusa por parte dos escritores à censura prévia, o regime chegou mesmo a impor a alguns 
escritores o envio das suas obras. São exemplos desta situação os escritores Alves Redol e Soeiro Pereira 
Gomes (Cf. Azevedo 1999: 76).  
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Aliás com destino muito incerto. 
Agora dizem-se coisas desencontradas, 
Como é natural em temos de guerra. 
Partiu mesmo ou levaram-no? 
A mulher enche o quarto de pensamentos 
E põe os olhos quente à janela; 
Os amigos diários assobiam para dentro. 
Pouco adianta (…) 
Voltará com os ventos do sul 
Ou dissimulando nas notícias censuradas (Cabral 1977: 70). 

 

A nível cultural, o Estado Novo também submeteu a liberdade criativa aos 

interesses do regime. Assim, a criação artística e literária apenas podia ter por princípio 

elevar a grandeza nacional. Os excessos intelectuais que não se identificassem com a 

ideologia política salazarista e que pusessem em causa a coesão nacional eram censurados 

sendo submetidos a uma autêntica ditadura intelectual. O regime concebeu a chamada 

“política do espírito”11, um projeto totalizante que visava incutir na mente de todos os 

portugueses o ideário do Estado Novo. 

Baseado no célebre slogan, Tudo pela Nação, nada contra a Nação, este projeto, 

sob a direção de António Ferro12, estava envolvido numa ação de propaganda que tinha 

sido já criada em 1933 com o principal objetivo de divulgar a obra do governo. No decreto 

que o criou pode ler-se no artigo 4º: 

 

Estimular, na zona da sua influência, a solução de todos os problemas referentes à vida 
do espírito, colaborando com os artistas e escritores portugueses e podendo estabelecer 
prémios que se destinem ao desenvolvimento de uma arte e de uma literatura 
acentuadamente nacionais (Decreto-lei nº 23.054, artigo 4º). 
 

O Secretariado Nacional da Propaganda (SNP) passa, em 1944, a designar-se por 

Secretariado Nacional da Informação, Cultura Popular e Turismo (SNI). Apesar da 

mudança, este organismo vai ser um reflexo da importância que as atividades etnográficas 

tiveram no âmbito da SNP desde meados dos anos 30, ou seja, 

 

                                                 
11 A política do espírito era a denominação referente aos métodos gerais da política cultural que o 

Estado Novo instituiu nos primeiros anos da sua regência governativa. Esta política durou até aos anos 40 e 
era baseada em três programas: o uso da cultura como meio de propaganda, a tentativa de conciliar as velhas 
tradições com a modernidade daquele tempo e o estabelecimento do programa cultural do regime de uma 
cultura nacional e popular nos ideais do regime. 

 
12 António Ferro foi escritor, jornalista e político. Desde muito cedo desempenhou cargos 

relacionados com as Letras ficando ligado ao movimento modernista português. Foi editor da revista Orfheu, 
redator-principal do diário O Jornal, jornalista de O Século e do Diário de Lisboa, diretor da revista 
Ilustração Portugueza e repórter do Diário de Notícias. 
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 o espaço por excelência da mise en scéne da política e da ideologia do regime, da sua 
estetização e divulgação massiva, através de um impressionante e tentacular aparelho de 
agitação que, em poucos anos, atuava sobre as artes plásticas (procurando casar o 
modernismo estético com os valores ruralistas e conservadores do discurso oficial), 
apostava a fundo nos novos veículos da moderna propaganda — o cinema, a rádio, o 
cartaz —, promovia prémios literários, lançava o «teatro do povo», reinventava a 
etnografia e a cultura «populares», criava um turismo oficial como decorrência destas, 
encenava «festas populares», «cortejos históricos» e o geral das grandes mobilizações 
do regime (Rosas 2001: 1043). 
 

Desta forma, percebe-se que António Ferro tenha definido desde cedo um 

programa de iniciativas folcloristas para o Secretariado, onde a esteticização da cultura 

popular era o vetor central do projeto etnográfico do organismo de propaganda do Estado 

Novo. Segundo Estanque, o folclore provém da noção inglesa “folk” (= povo) sendo a 

versão adulterada e manipulada de formas artísticas de raiz popular por parte do Estado e 

do mercado. O autor acrescenta:  

 

Foi isso que aconteceu no caso português quando Salazar, auxiliado pelo seu ideólogo de 
serviço, António Ferro, e pela Igreja católica, traçou uma estratégia minuciosamente 
planeada que investiu fortemente na domesticação e instrumentalização das festividades 
populares, da arte e da música tradicional, com isso promovendo o entretenimento inócuo 
e passivo das classes trabalhadoras (Estanque 2007: s/p). 
 

Com o principal objetivo de regenerar o espírito nacional o Estado Novo 

desenvolveu um amplo programa promovendo comemorações, salões de pintura, prémios 

literários, congressos científicos, exposições de arte popular, inaugurações de grandes 

obras públicas nos grandes centros e no interior, como em Trás-os-Montes e Alto Douro, 

as Casas do Povo13, festas populares, ranchos folclóricos, marchas populares, todos 

envolvidos em alta pompa e circunstância para ostentação da grandeza do regime. Para 

enaltecer esta ideologia, António Ferro, ao longo dos anos 1930 e 1940, organizou várias 

exposições de arte popular, como refere Vera Marques Alves no artigo intitulado “ A 

poesia dos simples: Arte popular e Nação no Estado Novo”: 

 

Promoveu o concurso da aldeia mais portuguesa14, editou livros de temática etnográfica, 
lançou espetáculos e palestras com dança e músicas populares, tentou estabelecer um 

                                                 
13 As Casas do Povo tinham como funções: “previdência e assistência, instrução e educação, cooperação em 
"progressos locais", pequeno crédito, fomento cooperativo e, também, a partir de 1938, a negociação, com os 
Grémios da Lavoura, de convenções coletivas de trabalho rural” (Lucena 1999: 245). 
14 No discurso de inauguração do Museu de Arte Popular, Ferro refere todos os antecedentes que permitiram 
a criação do mesmo e que o concurso da Aldeia mais Portuguesa de Portugal será um “mergulho na terra”, 
uma “profunda escavação” das raízes de Portugal e acrescenta: “de norte a sul, o povo português foi buscar 
ao fundo das suas arcas, ao mistério das suas gavetas, á noite dos seus velhos armários, à saudade das suas 
velhas canções, tudo quanto era passado ainda com restos de vida” (Ferro 1948: 19). 
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estatuto decorativo contemporâneo inspirado nos motivos rústicos, criou os bailados 
Verde-Gaio, companhia de dança marcada por um reportório de cariz folclórico, fundou 
o Museu de Arte Popular, etc. (Alves 2007: 64). 
 

Para a realização de todo o programa de enaltecimento da grandeza nacional, o 

Estado contava com o apoio de intelectuais e artistas cujas produções patrocinava. No 

entanto, há considerações pertinentes a referir sobre esta política folclorista. Se há estudos 

que remetem esta orgânica folclorista para o âmbito apenas de uma política de cultura 

popular, outros colocam-na numa esfera mais do âmbito internacional. Sem dúvida que as 

práticas etnográficas desenvolvidas primeiramente pelo SNP e mais tarde pelo SNI tiveram 

um cariz lúdico enganador sobre as populações de forma a controlar o descontentamento 

dos mais desfavorecidos; porém Ferro, sempre dependente da Presidência do Conselho, 

tinha a tarefa de fornecer uma imagem cultural politicamente eficaz, dentro e fora do 

território nacional. 

O poder político utilizava, então, a cultura popular não só “para adaptar e regular 

as condutas e modelar as mentalidades daqueles mesmos dos quais ela saiu” (Besnard 

1979: 62), mas também para se mostrar em ambientes urbanos e cosmopolitas. A par dos 

Concurso da Aldeia mais Portuguesa de Portugal de 1938, da Inauguração do Museu de 

Arte Popular em 1948, o Centro Regional da Exposição do Mundo Português foi também 

uma organização de exaltação da alma portuguesa com objetivos concretos, que leva Vera 

Alves15 a defender que 

 

Uma das marcas da política folclorista promovida por António Ferro é, de facto, a sua 
orientação para o exterior, havendo uma preocupação constante em levar a arte popular 
portuguesa a outros países, o que acontece, logo em 1935, com a exposição organizada 
em Genebra junto da Sociedade das Nações, nos pavilhões portugueses da Exposição 
Internacional de Paris de 1937 e da Feira Mundial de Nova Iorque de 1939 e, finalmente, 
em Madrid, no ano de 1943, e em Sevilha e Valência, no ano seguinte (Alves 2007: 65). 
 

Assim, António Ferro, através destes elementos identitários, marcava toda a sua 

campanha etnográfica e a arte popular foi escolhida para tentar elevar Portugal além-

fronteiras, sendo patenteada como uma origem direta da alma da nação. A título ilustrativo, 

leia-se duas passagens de um artigo seu publicado em 1929: 

                                                                                                                                                    
 
15Esta autora defende a tese de que a política do SNI em relação aos ranchos folclóricos, sempre 
mencionados nos diversos estudos, é caracterizada pela ambiguidade, ou seja, as tentativas de explicar o 
folclorismo oficial do regime “raramente têm em conta as iniciativas levadas a cabo no estrageiro, as quais, 
quando muito, são vistas como experimentações do que é feito intramuros, sendo a sua análise diluída no 
estudo das formas de inculcação da ideologia ruralista e conservadora do regime e da sua legitimação 
doméstica” (Alves 2007: 65). 
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As nações reúnem-se, de quando em quando, em assembleia geral, para demonstrarem 
umas às outras o seu adiantamento, o seu carácter, a força do seu povo, o seu progresso. 
Estas assembleias são as exposições internacionais. As pátrias vivas dão contas à 
civilização do que têm feito, do que se preparam para fazer. Pretextos, ocasiões únicas 
para reabilitar uma nação caluniada, um povo que se fixou na memória dos outros como 
um povo atrasado (Ferro 1929: s/p.). 
 

Se não podemos levar máquinas, nem automóveis, nem aviões, se não podemos teatralizar 
a nossa exposição com (…) modelos de comboios e paquetes (…) – porque não fazer uma 
parada de indústrias regionais, tapetes, mobílias, faianças – tudo quanto nos dá carácter, 
tdas essas coisas pobres que são a riqueza, afinal, da alma de uma nação? O mundo não 
nos conhece – precisamos antes de mais nada dar-lhe o nosso retrato (Ferro 1929: s/p). 
 

No entanto, apesar do regime tentar mostrar uma nova imagem de Portugal, uma 

nação civilizada e moderna com traços distintivos únicos, a “visão do camponês esteta e do 

camponês poeta, artista das maravilhas da arte popular portuguesa expostas no país e no 

estrangeiro, era um simulacro”, conforme defende Sampaio; e acrescenta “o desfasamento 

entre o discurso oficial e a realidade era enorme. A poesia dos simples e do camponês 

esteta era desmoronada pelo campónio com os seus trajes andrajosos e caras esfomeadas” 

(Sampaio 2012: 115).  

António Ferro revelou sempre empenho por renovar o gosto daqueles que tinham 

mais poder económico, pois seriam esses que iriam consumir a arte ou desenvolver o 

turismo. Refira-se que as paisagens descritas pelo regime eram sublimes e a ideia do 

camponês jardineiro era vendida aos servidores militares, comerciantes médios, 

profissionais liberais que aos poucos foram sendo transformados em potenciais agentes 

contribuindo para a renovação estética que o SNI pretendia executar. Nos anos 60 as 

estradas então construídas permitiriam “a visita a Trás-os-Montes de inúmeros viajantes, 

turistas” (Viseu 2007: 135) e o turismo intensificou-se transformando-se numa riqueza 

para a região. Segundo Reis, “o turismo passou, a partir de então, a ser lucrativo para o 

país: em 1962, deu-lhe uma receita de 1.450 mil contos, cifra que, pela primeira vez, tinha 

sido superior ao volume das exportações de cortiça e de conservas de peixe” (Reis 

1964: 1). 

Durante o Estado Novo, os transmontanos apenas podiam contar com as suas 

capacidades de ultrapassar os momentos difíceis, daí o “individualismo e comunitarismo” 

(Pires Cabral 2002: 2) serem elementos caracterizadores da sua identidade e os diferenciar 

das outras regiões de Portugal. 
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3.1. António Cabral: percurso de um humanista 

 

António Joaquim Magalhães Cabral16 nasceu nos anos 30 do século XX (1931) no 

seio de uma família humilde, oriunda de uma pequena aldeia de Trás-os-Montes e Alto 

Douro, Castêdo do Douro, freguesia de Alijó, pertencente ao distrito de Vila Real. O 

percurso de vida de António Cabral é marcado pelo regime político autoritário, autocrata e 

corporativista do Estado Novo que vigorou em Portugal durante quarenta e um anos sem 

interrupção, desde a aprovação da Constituição de 1933 até ao seu derrube pela Revolução 

de 25 de Abril de 1974.  

António Cabral escritor, investigador, professor e animador sociocultural iniciou a 

atividade literária aos dezanove anos com a publicação do livro de poesia Sonhos do meu 

anjo (1951). Durante os cinquenta e seis anos de carreira dedicada à escrita, publicou mais 

de cinquenta livros de diversos géneros como a poesia, o teatro, a ficção e o ensaio, e 

dedicando-se em paralelo ao estudo aturado e divulgação das tradições populares 

portuguesas. As suas raízes transmontano-durienses e a ligação à terra que o viu nascer, 

“paraíso do vinho” e “do suor“ (Cabral 1999: 15), são marcadas, também, por este período 

da história portuguesa, influência incontornável na sua obra. 

Sustente-se que Portugal era um país muito pobre, com cerca de 50% da 

população a viver da agricultura, um índice de analfabetismo de mais de 75% para as 

mulheres e 70% para os homens, “um país atrasado cultural, política e socialmente”, nas 

palavras do historiador Joel Serrão (Serrão 1981: 370-372). António Cabral no poema “In 

Memoriam do Camponês Desconhecido” deixa clara a vida de pobreza de um cidadão 

trabalhador na terra: 

 

O que tinha setenta anos de terra, 
Um como tantos. Morreu pela última vez. 
(…) 
Eu te saúdo, irmão da urze bravia, 
Setenta vezes setenta 
Anos de terra em flor e de miséria (Cabral 1977: 75). 
 

Também os seus pais, pequenos lavradores durienses, lhe “ensinaram a terra” 

(Cabral 1999: 10), epíteto que utiliza na abertura da Antologia dos Poemas Durienses. 

Orgulhoso do pai por ser um homem lutador, faz eloquência das suas rotinas. Os pais, 

apesar de remediados, sentiam as dificuldades inerentes aos pequenos agricultores 
                                                 
16 (Anexo 8) 
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durienses. Aquele pai, igual a tantos outros, seria sempre uma fonte de inspiração: “Dói-me 

a memória/ da vinha/ e o meu pai, ainda ele” (Cabral: 1999: 142) são palavras de saudade, 

mas que fazem a sua obra literária ser conservação possível de memória. Reporte-se que 

António Cabral retrata, com frequência e poeticamente, a terra natal e o quotidiano dos 

seus progenitores17, como é exemplo o poema “Meu Pai, Um Como Tantos”: 

 

Hoje, o meu pai trazia do campo 
grinaldas de espinhos. O suor escorrendo 
pela barba crescida. E botas e calças 
empoeiradas. Como chuva de fogo 
desabava, enorme, o sol. 
Outros homens passavam silenciosos. 
Meu pai desceu dos ombros o atomizador 
donde um pingo azul de sulfato caía. 
E, ali mesmo, amaldiçoou a terra, 
ele que a ama como se fosse 
minha irmã. Ó meu querido pai, 
o teu suor escorreu-me no pensamento. 
Guarda-o. Deixá-lo-ei envelhecer 
como o nosso melhor vinho. Mais tarde 
bebê-lo-ei, orgulhoso de ti (Cabral 1999: 62). 
 

António Cabral teve sempre contato direto com as condições de vida e de trabalho 

dos pequenos agricultores e jornaleiros durienses e isso leva-o a aspirar para os 

trabalhadores um mundo melhor e mais justo verbalizando na sua obra literária esse anseio. 

A obra Poemas durienses (1965) reflete um manifesto em prol dos mais carentes e 

explorados; como homem não se resigna e coloca-se “em pleno regime de Salazar, numa 

posição de afrontamento” (Pires Cabral 2009: 7). O perfil crítico de António Cabral causa 

algum incómodo no meio provinciano e conservador de Vila Real, já que era sacerdote e a 

Igreja era um dos pilares em que se apoiava a ditadura.  

De forma simples e objetiva, António Cabral coloca em todas as suas atividades a 

singular forma pedagógica, pois perante as suas palavras parece existir um Eu e um Tu 

muito evidentes, o eu que será António Cabral, e um tu que será o leitor. Desta forma, 

ligado às vivências do passado e do seu presente da região, todo o seu legado (para não se 

estar a fazer de imediato uma divisão das suas atividades) mantém amarras com o espaço 

geográfico transmontano-duriense, mas principalmente com as gentes durienses a quem se 

dedica, deixando perpetuada a relação do homem com a terra, em forma de aviso, em 

Poemas Durienses, no poema “Homo, mensura”: 

 

                                                 
17 (Anexo 9) 
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Eu não irei convosco, puros habitantes do sonho. 
O meu lugar é aqui, entre os homens: 
Falo a sua linguagem, sinto as suas dores 
E tenho a consciência bem agarrada 
À carne e ao espírito – os dois poços 
Em que nasce, desagua e se debate 
A impetuosa água do meu pensamento (Cabral 1965: 28). 
 

A tentativa de ouvir os outros, de os compreender e os defender foi sempre a 

tónica pela qual alicerçou a sua obra e para a compreender melhor é basilar que se saiba 

observar e interpretar a sua existência como interveniente na sociedade. 

Contudo, apesar destas fortes ligações à terra e às suas gentes, António Cabral é 

um escritor universal. Como confirma José León Machado, em entrevista, António Cabral 

é “um escritor regionalista, mas tem também um pendor cosmopolita” (Ângelo & Chaves 

2011: s/p). As questões que António Cabral aborda não captam atenção apenas dos 

habitantes da região, mas sim de todos aqueles que estão para lá dos seus limites 

fronteiriços, por tratar de temas, como as condições difíceis do trabalhador agrícola, 

comuns a todo o ser humano. De facto, a centralidade em determinada região e num tipo de 

gente remete para a categoria denominada regional, mas torna-se ao mesmo tempo 

universal por revelar o drama humano, que é sempre igual independentemente do tempo ou 

do lugar. O poema “Douro, meu belo país” (1965: 29-30) pode ser entendido como 

exemplo desta extrapolação do regional para o universal, quando António Cabral, ao 

denominar o Douro por país, lhe confere a força de uma nação que ao mesmo tempo passa 

por grandes dificuldades comuns a tantas outras nações. Veja-se o seguinte excerto: 

 

As enxadas deixarão de cavar o desespero; 
O ferro e a pá arrumar-se-ão nos arquivos da memória. 
Onde irá o tempo das vacas magras 
Quando um trator cantar em cada monte 
A deliciosa canção da fecundidade?! 
Haverá muitos tratores, haverá mais armas 
Apontadas aos baluartes da fome. 
Haverá mais pão, haverá mais rosas. 
Eh Douro, meu belo país! (Cabral 1965: 30). 
  

Esta abordagem é também refletida na revista Brotéria pela pena de João Maia 

numa crónica sobre os Poemas Durienses (1965) de António Cabral:  

 

A sua poesia vai para a terra transmontana dramática e revolta, e para o homem, 
sobretudo o humilde, que por lá moireja e sua as estopinhas. A poesia da natureza agita-
a uma sintaxe bem articulada, e patente emoção dá frémito aos poemas, mas o maior 
mérito vai para as composições onde surge o homem e o seu drama, e a expressão se 
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condensa. O drama, porém da vida dura, inglória, acusa-se não tanto nos poemas, um 
nadinha ralhados, como nos terreiros neo-realistas (…) (Maia 1964: 648). 
 

Esta ênfase dos dramas sociais, por parte do escritor, que originaram esplêndidas 

epopeias do homem do Douro, remete, assim, para a região que pode ser vista e sentida 

como um mundo, tal como reafirma Assunção Monteiro (2007: 190): “as desigualdades 

sociais, conflitos, problemas de emigração, de fome, de trabalho árduo, enfim, todo um 

leque de assuntos que dizem respeito ao homem cidadão do interior de Portugal, mas 

também ao homem cidadão do mundo”; ou, como remata Bigotte Chorão, “os escritores 

firmemente situados não deixam de ser escritores universais se o homem que em seus 

livros ri e chora é o homem que (…) carrega aos ombros a humana condição” (Bigotte 

Chorão 1986: 23). 

Mas de onde vem esta apologia às terras transmontano-durienses? A resposta 

facilmente se encontra quando se identifica a sua origem. António Cabral é originário 

como se disse antes, da aldeia de Castedo do Douro, concelho de Alijó, situada em pleno 

Alto Douro Vinhateiro. A ermida de Santa Marinha, a estação ferroviária do Tua, os 

caminhos térreos, as vinhas, os rios Douro e Tua alimentaram desde sempre as suas 

brincadeiras de meninice influenciando a sua dedicação a toda a região. Como consolidou 

Pires Cabral no volume Viajar com…António Cabral (2009), 

 

António Cabral tinha um dos miradouros privilegiados do Alto Douro ali mesmo à mão 
de semear. É de crer que fosse esse o destino de muitas das suas escapadelas infantis, e 
que tenha sido ali gerada a sua paixão de toda a vida pela paisagem duriense, que 
deixaria marcas tão constantes e consistentes na sua obra de escritor – sobretudo no 
campo da poesia, mas também nos da ficção, teatro e crónica (Pires Cabral 2009: 1). 
 

A poesia seria, então, o género literário iniciador do seu percurso enquanto 

escritor. Após terminar o ensino primário em 1942, pela mão do pai que lhe aspirava um 

futuro melhor, fora das lides rurais, rumou até ao seminário de Santa Clara em Vila Real, 

instituição onde se fez um ser humano de valores éticos e morais. A afirmação “Eu, o que 

sou, devo dizê-lo, devo-o a esta Casa. Não foi o Curso Universitário que me ensinou 

alguma coisa. Foram os dozes anos que aqui passei” (Cabral apud Pires Cabral 2009: 4), 

deixa clara a importância que aquela instituição teve em toda a sua formação. 

Ainda aluno do 10º ano, em 1951 escreveu o seu primeiro livro de poesia, Sonhos 

do meu anjo, como anteriormente referido, realçando desde muito cedo a sua vertente para 

a área das Letras. Refira-se, também, que é neste espaço que dá os primeiros passos para a 
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organização e dinamização de eventos escolares, atividades que prenunciavam um futuro 

na área da animação sociocultural.  

O seu legado literário resulta da observação direta que António Cabral faz das 

localidades. As suas vivências permitem-lhe ouvir, anotar, absorver e aprofundar tudo. 

Esta ligação exímia e profícua entre a vida e a obra permite considerar, de facto, que se 

está perante “um produto da experiência, de um modo de ser e de estar no mundo que se 

torna partilhável através da obra” (Baudelaire 2004:78). 

Refira-se que a sua passagem pela vida eclesiástica desde que terminara o Curso 

de Teologia em 1954, até à sua renúncia para se casar com Alzira Cabral em 1972, deixou 

também influências na sua obra, como é exemplo o poema dedicado a Cotorinho, aldeia 

“das vertentes do Marão / com duzentas e tal almas” (Cabral 1971: 55) da freguesia da 

Campeã Vila Real, onde exerceu funções de sacerdote. Leia-se alguns excertos que preiam 

a defesa dos mais humildes: 

 

(…) 

Anda gente pelas ruas, 
Descalça, calos na mão. 
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. (Cabral 1971: 56). 

 

A literatura pode ser considerada como forma individual de diálogo para 

corresponder a determinada sociedade, normalmente aquela em que o escritor está 

inserido. Partindo desta asserção, e transferindo esta teoria para toda a atividade de 

António Cabral, conclui-se que tudo o que é regional, também é individual, logo 

profundamente social.  

Ao dedicar parte da sua vida ao registo da identidade da região de Trás-os-Montes 

e Alto Douro, Cabral deixa transparecer, também, linguajares usados no quotidiano do seu 

povo. As suas observações resultantes na convivência direta com as gentes do povo fazem-

no registar, inventar e reinventar palavras que contribuem para que a memória coletiva e o 

património imaterial se preservem. 
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O bom entendimento da funcionalidade da língua e o domínio do léxico 

permitiram que António Cabral os usasse em proveito de registos culturais da região. Daí 

que toda a sabedoria oral popular, lengalengas, cantilenas, provérbios, lendas, cantigas ou 

crenças fossem utilizadas e contextualizadas de forma habilidosa, comprovando a sua 

perícia para a área das Letras, “inclinação que se manifestou durante a frequência do 

Seminário, em cujo o plano de estudos era dado grande realce ao estudo da literatura 

clássica e da literatura portuguesa” (Pires Cabral 2009: 4).  

Esta observação do modus vivendi da região permite também registar a relação 

que existe entre a linguagem quotidiana e o trabalho. Ou seja, a linguagem utilizada reflete 

as formas de atuar dos habitantes o que permite ao autor que os observa compreender a 

significação das linguagens, quer sejam populares18, quer vernáculas19 ou até mesmo 

originais e inventariar conceitos relacionados com o trabalho diário. 

António Cabral conseguiu, a partir dos locais da sua vivência, construir as suas 

poesias, narrativas e dramas, conferindo, desta forma, ao seu diálogo uma abertura ao 

conteúdo histórico, cultural e psicológico. Todas estas relações, anteriormente referidas, 

permitem estabelecer uma ligação direta entre António Cabral e a cultura popular 

transmontano-duriense.  

Cabral vive numa época em que o folclore é sinónimo das tradições, costumes e 

superstições das classes populares; apesar dos avanços tecnológicos que marcaram as 

diferentes décadas dos séculos XIX e XX, proporcionando às suas populações evoluções 

significativas, a dignificação das tradições e costumes levava, por sua vez, autores e 

pesquisadores a utilizá-los como elemento crucial nas suas obras, como foi o caso de 

Cabral. 

Em Portugal, Leite de Vasconcelos considerava a Etnologia mais vasta que a 

Etnografia, pois ocupava-se do que esta tratava e também das origens, ou seja, da razão de 

ser dum povo e das leis a que obedece o seu desenvolvimento coletivo. Segundo Viseu, 

 

a etnografia passa a ter lugar de destaque com o Estado Novo, que apoia os estudos e a 
divulgação da cultura popular como parte do seu ideário político. A “folclorização” do 
povo serve para o submeter, para apregoar uma ideia de povo humilde, trabalhador e 
orgulhoso da sua condição miserabilista (Viseu 2007: 223). 
 

                                                 
18 Linguagem popular, linguagem coloquial ou informal é uma linguagem utilizada no quotidiano em que não 
exige a atenção total da gramática, de modo que haja mais fluidez na comunicação oral. 
19 Linguagem vernacular é a língua nativa de um país ou de um local, sem utilizar palavras de idiomas 
estrangeiros. 
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Viseu acrescenta ainda que, a partir de 1933, a palavra Etnografia é utilizada por 

Leite de Vasconcelos, com o sentido de estudo da vida e da cultura de determinado povo, 

“ficando a palavra folclore reservada só ao estudo da cultura espiritual” (Viseu 2007: 224); 

contudo a imagem idílica do campo, leva a que os estudiosos da área da etnografia 

defendessem a criação de museus que guardassem a memória da cultura popular. O 

primeiro museu a ser inaugurado, a 14 de Junho de 1940, pela Comissão Executiva dos 

Centenários, foi o de Vila Real, “dividido nas seguintes secções: Tecelagem, Artes e 

Ofícios, Casas típicas, Religião, Trajes regionais, reconstituição de um quarto e de uma 

cozinha” (Chaves 1946: 59). Nas Comemorações dos Centenários, Luís Chaves, etnógrafo 

ao serviço do regime, chega a afirmar que 

 

 aos museus etnográficos, que nas províncias ficam a marcar o ano centenário, larga e útil 
tarefa lhes está reservada. E a maior de todas é manter no povo os costumes tradicionais de 
são carácter, que não se envergonhe de os conservar, antes sinta estímulo de os continuar na 
boa expressão portuguesa. É a pedagogia em acção dos museus populares de 1940 (Chaves 
1940: 57). 

 

António Cabral, imbuído deste espírito, desde cedo revelou vontade de revitalizar 

as culturas tradicionais transmontanas-durienses em prol da cultura popular portuguesa. 

Como explica Torres sobre o interesse de Cabral pelas tradições locais, 

 

para além de escritor do país do vinho e do suor, foi o estudioso antropológico e etnográfico 
da região. O seu interesse pelas tradições locais, com o destaque notável não só dos estudos 
sobre os jogos populares como pela iniciativa de os trazer de novo à população, através da 
organização de jornadas dos mesmos, evidenciam bem a sua orientação histórica e 
antropológica (Torres 2012: 284-285). 

 

 O folclore ou cultura popular como profere a Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO)20 é um instrumento preponderante na 

educação das sociedades, pois sendo “parte integrante do património cultural e da cultura 

viva” (UNESCO 1989) tem um papel importante ao nível social, económico, cultural e 

político. Logo, a cultura folclorista deve ser “guardada pelo e para o grupo” (UNESCO 

1989), pois é um termo que se refere ao conjunto de crenças, práticas e costumes que 

fazem parte da tradição de um povo.  

António Cabral consciente da globalização e de como os países dominantes 

impõem os seus produtos de forma visceral levando a cultura à homogeneização vê no 

folclore uma espécie de travão contra a novidade que chegava e contaminava o que de bom 
                                                 
20 Unesco é a sigla da expressão em inglês United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization. 
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havia por cá. Cabral não era contra o progresso, como deixa patente no poema “Os Cabos 

elétricos do Douro”, da obra Antologia dos Poemas Durienses de 1999:  

 

Nós vos anunciamos épocas de prosperidade. 
Tratores em série, o nylon, omo super, 
Cupravit, um andar em Miraflores, 
Toda a sorte de ideias electrónicas 
Virão jorrar no campo vida nova, 
Vida fantástica, o pão, a solução, 
Graças, graças aos vossos cabos eléctricos (Cabral 1999: 59). 
 

No entanto, ao revitalizar e divulgar o folclore regional de Trás-os-Montes e Alto 

Douro António Cabral contribuiu para a identificação cultural da região, que enquanto 

animador sociocultural defendeu e promoveu numa perspetiva de valorização da cultura 

nacional. 

António Cabral, enquanto etnógrafo e dirigente do Centro Cultural Regional de 

Vila Real, que fundou em 1979, desempenhou uma ação importante, pois ao fazer uma 

recolha exaustiva dos jogos populares contribuiu para que nenhum dos aspetos ancestrais e 

tradicionais dessas manifestações desaparecesse. 

Relativamente a este assunto, o estudioso considerava que era de extrema 

importância o contributo dos grupos folclóricos ou etnográficos, como lhe prefere chamar, 

já que nas atuações pelo país e pelo estrangeiro promovem e dinamizam a cultura da região 

ao levarem consigo os trajes típicos, os apetrechos que caracterizam as vivências das suas 

gentes, quer no trabalho, quer no lazer.  

 

 

 

4. Considerações Metodológicas 

 

4.1. Justificação do tema 

 

Trás-os-Montes e Alto Douro é uma região com características próprias que a 

distinguem das outras regiões nacionais. O conjunto de conhecimentos populares, hábitos, 

usos e costumes a par da paisagem ímpar constituem o seu património cultural e por sua 

vez a sua identidade.  



Cultura Popular Transmontano-Duriense: O olhar de António Cabral 
 
 

72 
 

Desde a adesão em 1986 à CEE/UE que o papel da cultura tem crescido na nossa 

sociedade, pois começou a ser entendida como fator económico gerador de riquezas e desta 

forma, “adquiriu uma grande pluralidade de valências” (Morató 2010: 37). A cultura 

popular transmontano-duriense tem-se transformado e esta multiplicidade verifica-se nos 

objetivos políticos culturais das diversas localidades da região. Para Cristina Morató “a 

economia depende cada vez mais da cultura” (Morató 2010: 41), logo há interesse em 

ideias novas, nas pessoas que possam contribuir para a memória local e nas manifestações 

artísticas e poéticas relativas à região.  

Neste âmbito, considera-se que António Cabral, a par de muitas outras figuras 

reconhecidas na região, como Bento da Cruz, Miguel Torga, António Pires Cabral, Padre 

António Lourenço Fontes, por exemplo, contribuiu para a promoção da cultura 

transmontano-duriense, dentro e fora do país, através da sua vasta atividade cultural e 

literária. Contudo, percebeu-se que a sua intervenção em prol da cultura popular 

transmontano-duriense não foi ainda estudada. Por se verificar que a investigação em torno 

do escritor e pesquisador não é substancial nem faz jus à panóplia de atividades que 

António Cabral desempenhou em prol das tradições populares da região, existindo apenas 

alguns artigos e uma dissertação de Mestrado, considerou-se relevante a pertinência deste 

estudo; investigar sobre a região e uma cultura é ter em conta, também, o nome António 

Cabral. Como atesta Caseiro Marques em entrevista, diretor do jornal Notícias de Vila 

Real, “quem quiser entender a região e principalmente o Douro tem de ler António Cabral. 

Viveu tão intensamente o Douro que as paisagens humanas, físicas, culturais e sociais 

estavam presentes nos seus textos” (Marques 2011)21. 

 

 

4.2. Objetivos 

 

Desta forma, este trabalho tem como principais objetivos: 

 Identificar António Cabral como agente sociocultural; 

 Identificar como António Cabral revitalizou e impulsionou a cultura 

Transmontano-Duriense; 

                                                 
21 Entrevista realizada em 7 de Junho de 2011 (anexo 5). 
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 Descrever as tradições populares transmontanas na perspetiva de António 

Cabral; 

 Observar a obra literária, poética e dramática de António Cabral como 

construtora cultural de uma sociedade; 

 Contribuir para o conhecimento do património natural e cultural, 

elementos chave das identidades locais e regionais. 

 

 

4.3. Hipóteses 

 

A lacuna de investigação em torno de António Cabral justifica este labor, pois 

contribui para a divulgação do património cultural de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

Deste modo, justificada a escolha do tema logo na abertura deste texto, emergiu 

uma inquietação em torno da mesma, o que levou a estudá-la a partir da seguinte questão: 

António Cabral foi um revitalizador da cultura popular transmontano-duriense? 

Partindo deste questionamento aventou-se hipóteses de resposta: 

- António Cabral em toda a produção ensaística, narrativa e poética evoca e reflete 

as tradições culturais da região transmontana-duriense. 

- António Cabral, com a intervenção cívica nos jornais, pretende afirmar a 

identidade duriense, divulgando-a e preservando-a, assim contribuindo para o património 

cultural da região. 

- António Cabral foi um promotor cultural cuja ação se materializou, também, 

pela fundação do Centro Cultural regional de Vila Real, pela conceção do mensário 

Nordeste Cultural, e pelo desenvolvimento das revistas Tellus e Setentrião, ajudando a 

desenvolver muitas associações em diversas localidades da região. 

 

 

4.4. Metodologia 

 

Com base nos objetivos propostos foram delineadas rotas metodológicas, com a 

opção por uma metodologia qualitativa, focada na pesquisa documental. Como métodos de 

recolha de dados foram utilizadas as técnicas de recolha e a análise documental, a 
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entrevista e a pesquisa bibliográfica, ao passo que para o seu tratamento foi utilizada a 

análise de conteúdo. 

As entrevistas tiveram como objetivo a recolha de informação, indicações, 

opiniões e atitudes com a finalidade de compreender, descrever e complementar a 

investigação, servindo, assim, como suporte de informação sobre o tema, ou seja, sobre a 

atividade de António Cabral em prol da cultura popular de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

Os entrevistados foram: António Pires Cabral, Coelho Pires e Caseiro Marques. A escolha 

recaiu nestes testemunhos por cada um deles retratar uma realidade diferente no contacto 

direto que tiveram na vida de António Cabral; António Pires Cabral por ser um homem 

ligado às letras transmontanas e representar a cultura a nordeste da região e refleti-la na sua 

obra literária, bem como desenvolver, enquanto diretor, ações culturais no âmbito do 

Grémio Literário de Vila Real; Coelho Pires pelo facto de ao lado de António Cabral ter 

lutado pela abertura do Centro Cultural Regional de Vila Real e neste momento ser o atual 

diretor da referida instituição; e Caseiro Marques, por ser diretor do jornal de Notícias de 

Vila Real. Estas entrevistas foram realizadas via presencial para a investigação em questão. 

Refira-se que a opção metodológica passou pelo facto de os objetivos formulados 

remeterem para o âmbito da análise documental, pela natureza das fontes de dados 

disponíveis e para estudos de natureza qualitativa. 

Para além da obra de António Cabral publicada encontrada em livrarias, 

alfarrabistas, particulares e bibliotecas, algumas fontes estavam dispersas e outras já se 

encontravam agrupadas no site https://www.antoniocabral.com.pt/ que a família Cabral 

tem vindo a desenvolver ao longo dos anos e onde expõe algum acervo biográfico e 

bibliográfico. O contacto com a família nem sempre foi fácil; a morte do escritor “proibia” 

a abertura e qualquer conversa sobre o seu espólio. 

A preocupação por tentar perceber a importância que António Cabral teve a nível 

cultural na região, através de uma integração empática com todo o processo do objeto de 

estudo, possibilitará, através da via indutiva, elaborar o conhecimento, ou seja, facilitará 

compreender o modo como os participantes/ entrevistados experimentam, interpretam e 

reconstroem os significados intersubjetivos da cultura transmontano-duriense.
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Capítulo II – Em Torno das Tradições de 

Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

“A cultura não é um fenómeno nem abstrato 
nem inacessível: ela está presente em cada país, 

em cada região, em cada pessoa, em cada 
grupo.” 

Alcino Fonseca 1983: 78 
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1. As festas tradicionais  

 

A realização das festas tradicionais na atualidade têm na sua base a motivação 

sociocultural, ou seja, a motivação existente entre os indivíduos que pretendem preservar 

valores e costumes da sociedade. Nestas circunstâncias, esta promoção impõe-se como 

uma herança cultural, como lugar de convívio e de encontro de uma determinada 

comunidade. A especial importância dada à festa local, bem como às peregrinações, às 

procissões, às romarias e às manifestações de massa comprovam isso mesmo. 

A noção de festa leva imediatamente para a tentativa da sua compreensão. Nesta 

medida, segundo Joaquim de Sousa Teixeira, se para David Émile Durkheim a festa tinha 

uma função libertadora e recreativa dos indivíduos que compõem a comunidade, para 

Freud a festa seria entendida como o excesso do que era permitido, originando o caos, 

dividindo e separando a sociedade; Teixeira estabelece a sua própria asserção: “a festa 

nada tem de caótico, antes exige uma cuidada organização: distribuição das tarefas, 

distinção dos papéis, hierarquização dos eventos, alinhamento dos momentos, 

diferenciação das personagens, marcação dos lugares” (Teixeira 2010: 19). 

A festa, não sendo clara por ser muito heterogénea, caracteriza-se por mover-se 

entre a cerimónia ritual e a festividade, uma estruturação que, segundo Teixeira (2010: 19-

20), se observa de três formas: as que se diferenciam dos “ritos quotidianos pela amplitude 

do ritual”, as que se distinguem do “divertimento banal pela espessura da festividade” e 

aquelas que são do “género misto”, ou seja, as que se situam nos “limites da cerimónia” e 

no “puro divertimento”. Entre as três formas há afinidades, verificando-se que o 

divertimento se pode ritualizar, como é exemplo a ação litúrgica que é cerimónia e 

divertimento. 

Assim, cerimónia e festividade remetem para uma primeira definição objetiva de 

festa, pois toda esta tem um referente sagrado ou que é sacralizado, mas que necessita da 

vertente lúdica do profano; espírito e corpo compõem a festa e só em domínio abstrato se 

podem separar. Como refere Ferreira, “as festas diferem uma das outras conforme a época 

e a sociedade, mas, invariavelmente, representam os valores, reforçam as estruturas sociais 

e a ajudam a construir a identidade de um grupo” (Ferreira 2009: 11). 

Apesar de, na atualidade, muitos se cingirem à festa pela festa levando à alteração 

dos processos de identificação de uma determinada comunidade, o facto é que ao ser 

recreativa ela exige que se estabeleça uma delimitação no tempo para a sua realização 
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através da participação do grupo. Assimilada por este, torna-se “um elemento essencial do 

que se costuma chamar de identidade individual ou coletiva, cuja busca é uma das 

atividades fundamentais dos indivíduos e das sociedades de hoje” (Le Goff 1990: 476). 

A festa define-se por ser uma celebração, num tempo determinado, onde se 

verifica uma panóplia de diferentes atividades com expressão cultural que se vai 

eternizando ao longo dos tempos. Esta definição é sustentada por Teixeira que diz: “a festa 

caracteriza-se por dois traços distintivos: é toda a atividade ritual em correlação com a 

organização social do tempo (é cerimónia); é uma atividade social agradável (é 

festividade)” (Teixeira 2010: 26). Relativamente a esta discussão sobre a dicotomia da 

festa, Durkheim também corrobora: 

 

(…) toda festa, mesmo quando puramente laica em suas origens, tem certas características de 
cerimônia religiosa, pois, em todos os casos ela tem por efeito aproximar os indivíduos, 
colocar em movimento as massas e suscitar assim um estado de efervescência, às vezes 
mesmo de delírio, que não é desprovido de parentesco com o estado religioso (Durkheim 
2008: 547). 

 

Percebe-se que o tempo das origens remete ao tempo sagrado e, hoje, as 

autarquias locais desenvolvem, nos seus programas, a necessidade de criar e reinventar a 

identidade local, algo pelo qual António Cabral se debateu toda uma vida, ao apostar na 

recriação da cultura popular transmontano-duriense. Visionário desta importância, as 

atividades de António Cabral sublinharam sempre a codificação dos símbolos culturais das 

comunidades transmontanas. 

Para António Cabral os camponeses apareciam aos olhos dos citadinos como uma 

espécie de bárbaros de cultura estacionária em face da sua que era conscientemente 

cumulativa. Esta abordagem levou a que todas estas formas de vida fossem atraindo a 

atenção dos etnólogos, antropólogos, investigadores e principalmente do poder da 

Administração Central. 

 Apesar da contínua agressividade de outras culturas, quer a nível nacional quer a 

nível internacional, Cabral considera que 

 

o nordeste português ainda tem em determinadas áreas subsistemáticas uma cultura 
própria a que é aplicável a noção dada por Leslie White: “uma sucessão extra-somática 
e temporal de objetos e acontecimentos de carácter simbólico”, onde se aplicam quatro 
elementos integrativos: sociais, tecnológicos, ideológicos e sentimentais (Cabral 2004: 
s/p). 
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Jorge Dias refere igualmente que em Portugal existem regiões cujas características 

se apresentam bem delimitadas sendo “fruto, não só de condições ambientais diferentes, 

como de ascendência cultural e possivelmente étnica diversas” (Dias 1995: 11). 

Trás-os-Montes e Alto Douro integra, por direito próprio, esta classificação 

porque é, por excelência, uma região com características únicas bem definidas que 

proporciona às suas gentes uma identidade própria; é também a opinião de Gonçalves:  

 

O transmontano, com efeito, mais do que nenhum outro «tipo» português, tem do 
sentimento de autoctonia uma vivência e uma experiência cósmicas, fundadas numa 
espécie de ecumenismo telúrico simultaneamente regionalizado e universalizante. 
(Gonçalves 1985: 217). 

 

Também o padre António Lourenço Fontes, especialista na realização de trabalhos 

de recolha etnográficos, refere que a 

 

Cultura Transmontana é a nossa alma, a nossa identidade, é o nosso modo de ser, de 
viver, de estar no mundo. É o resultado de um processo histórico. É o povo 
transmontano em movimento. São as nossas raízes. Os povos são como árvores. 
Cortando-lhes as raízes secam. Proteger a cultura, incrementá-la é defender as raízes. 
Podemos ser pobres, ter uma enorme dívida externa, mas somos únicos herdeiros de 
uma cultura impossível de avaliar em dólares, ou marcos. Cultura própria ignorada ou 
desprezada faz-nos viver de imagens vindas de fora, importadas, faz-nos dependentes, 
subdesenvolvidos (Fontes 1985: 233). 

 

Com a pós-modernidade e o surgimento das novas tecnologias da informação, 

torna-se difícil a compreensão dos limites do que se chama “identidade cultural” de 

determinada sociedade. Mas, na região de Trás-os-Montes e Alto Douro o povo conservou 

ao longo dos tempos uma alma coletiva, bem manifesta nas criações populares. A cultura 

transmontano-duriense, talvez mais do que qualquer outra, está associada à forma como o 

homem vive o seu quotidiano. 

Enquanto diretor do Centro Cultural Regional de Vila Real, António Cabral 

sempre procurou ir ao encontro dessa cultura regional, delimitando-lhe tanto quanto 

possível as fronteiras, recriando e desenvolvendo a animação que era possível realizar, pois 

os fundos monetários não eram elevados. Num artigo de 1984 que serviu de introdução a 

uma conferência na Universidade de Santiago de Compostela e publicado em 2007 no 

jornal Notícias de Vila Real, escrevia o seguinte: “Há um sentimento de propriedade, uma 

noção de identidade em certas regiões que faz com que alguns costumes atravessem 

incólumes as marés do tempo” (Cabral 2007: s/p).   



Cultura Popular Transmontano-Duriense: O olhar de António Cabral 
 
 

79 
 

Se atualmente é do interesse das autarquias promover e desenvolver as tradições e 

divulga-las através de eventos locais recuperando, por vezes, usos em desuso com a 

participação ativa de toda a comunidade, por volta do ano de 1982, António Cabral, para 

desenvolver a memória cultural da região, teve que travar lutas não só ao nível do poder 

local como também das instâncias centrais. Lamentava-se o autor da política partidária e, 

neste caso, da Câmara Municipal de Vila Real colocar objeções em serem as instituições 

de direito privado a dirigir os trabalhos de investigação e animação. Este tipo de 

interferência levou Florêncio Freitas, no encontro de escritores e jornalistas de Trás-os-

Montes e Alto Douro (1985), a pronunciar o seguinte: 

 

Defender a memória deste Povo não é tarefa fácil, mas exige de nós porque gostamos 
desta terra, porque aqui nascemos, a obrigação inadiável de a reinventar – escola, em 
casa, no bairro, no dia a dia do nosso colectivo – incentivando a participação aberta das 
populações, motivando o diálogo, recusando a linguagem hermética do técnico. Para 
que não mais seja necessário esse gesto deplorável, humilhante, de «andarmos de 
chapéu na mão, como escrevia o Padre Lourenço Fontes, pedindo desculpa de 
nascermos em Trás-os-Montes» (Freitas 1985: 261). 

 

Este descontentamento é, também, evidenciado por António Cabral no romance 

Memória Delta (1989). As personagens da obra recriam a realidade deste período mais 

controverso da cultura na região, evidenciando, assim, as já referidas objeções partidárias.  

A personagem Jorge da Fonseca era “um homem de Lisboa, em Lisboa nascido, 

filho dum general, licenciado em Línguas Modernas, prestes a casar, (…) habituado ao 

longo de vinte e sete anos a todas as primícias da civilização mais requintada, começava a 

sentir o apelo das origens e, já por mais uma vez, pensara quedar-se em Trás-os-Montes” 

(Cabral 1989: 31). A diferença da cultura transmontano-duriense fazia-o olhar a região de 

forma única, característica que o autor deixa patente na voz do narrador:  

 

(…) tinha sido exatamente essa diferença a tocá-lo, uns meses depois de atravessar o 
Marão, pela primeira vez. Embrenhara-se, vertente acima, por umas terriolas do Alvão, 
espreitando abismos que tanto se abriam nas pessoas como na penedia, gente com fulgor 
dos séculos na voz, e o Sol espesso, a desolação esplendorosa da paisagem bebida lá do 
alto, um morro ao vento, ventos do mundo, futuros (Cabral 1989: 39-40).  

 

Jorge da Fonseca toma contacto com os hábitos e costumes tradicionais, 

atividades que o colocam em proximidade com os agentes culturais e políticos da 

província. No decorrer da obra, António Cabral coloca a personagem em confronto de 

opinião, explorando a temática dos partidos totalitários serem ou não adversos à promoção 

das culturas regionais e a questão daqueles que, ocupando cargos de confiança política, não 
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poderem exercer totalmente as suas funções, por não serem filiados no partido. Leia-se o 

excerto: 

 

Sendo a primeira almoçarada em que nos encontrávamos juntos, quis saber o que eu 
pensava do élan cultural que o Governo começava a imprimir à comunidade. Disse-lhe 
que sim senhor e mais também, descalçando a bota como podia, sem entrar no tremedal 
da política, pois, ainda que tendo eu um cargo de confiança política, era, como contínuo 
a ser, órfão partidário. Ele sabia-o e avivou-o, por qualquer escorregadela que dei, sem 
me aperceber, e prontamente, de olhos na Lua, fez uma citação sibilina da Populorum 
Progressio: As iniciativas locais e individuais não bastavam. Engoli em seco(…) e tive 
de exalar ali coisas que ele muito bem sabia e me creditavam como cidadão impoluto. 
(…) Aos brindes, tive palavras cautelosas, enveredando, aliás convictamente, no sentido 
de uma cultura aberta, comunitária, mas nacional. E o governador Feitosa, no momento 
da despedida, com um aperto de mão, todo faquinha a talhar por miúdo cebola picante, 
nicos impercetíveis: 
- Não acha que os partidos totalitários são adversos à promoção das culturas regionais? 
(Cabral 1989: 41-42). 

 

Assim, a obra deixa evidente a opinião do autor sobre quem deve ocupar e dirigir 

cargos de trabalho e chefia no que diz respeito à cultura popular; servindo-se da literatura, 

Cabral critica o sistema dizendo:  

 

Nenhuma licenciatura ou doutoramento em universidade pode ter-se como o quanto 
satis para ocupar lugar de mando nos departamentos oficiais da cultura. Se a cultura é 
“o dia a dia do povo, como, depois de questionado, me disse um camponês de Vilar de 
Perdizes, então só quem mergulha nas águas desse dia a dia é que está em posição de 
ocupar um posto oficial, isto é, um posto de trabalho, trabalho de ação, reflexão e 
investigação, com destaque para a ação, que refletir e investigar fora é pôr-se do lado de 
fora da cultura, sem dela perceber patavina (Cabral 1989: 73). 

 

Acrescenta ainda que os governos até reparam em tal facto, no entanto “como os 

afilhados, coitadinhos, precisam de proteção, vá de arengar que os serviços oficiais, em 

matéria de cultura, o que precisam é de gestores” (Cabral 1989: 73-74).  

A obra Memória Delta deixa bem evidente o descontentamento de Cabral, 

refletindo que a “cultura popular faz mossa a muita gente – de certa esquerda, porque faz 

pensar; de certa direita, porque o pensar faz” (Cabral 1989: 39). A sua crítica é tão direta 

que se interroga como pode alguém ser nomeado delegado do Ministério da Educação e 

Cultura em Vila Real, uma vez que nenhuma cultura tem fronteiras definidas e “quando 

possam vislumbrar-se, não coincidem com as de um concelho ou distrito, que são 

artificiais, traçadas por razões administrativas?” (Cabral 1989: 74). 

Contudo, adotando o sentido amplo de cultura como o conjunto das manifestações 

características de uma comunidade, António Cabral defendia que em Trás-os-Montes e 

Alto Douro as populações podiam dar-se por satisfeitas, ao contrário do que sucedia 
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noutras regiões, onde “a globalização massificadora e alienante fazia acertar o passo por 

um estrelato estrangeirado que só dá para alimentar a curiosidade ou outro qualquer 

impulso que nada tem a ver com a verdadeira cultura” (Cabral 2000: s/p). 

 Atualmente as autarquias sabem que a cultura amplia a cidadania, pois 

democratizando-a os indivíduos entendem e exercem de forma elevada os seus direitos e 

deveres na sociedade. Logo, a cultura passa a ser um bem social como as áreas de saúde e 

educação e, por esse motivo, reconhece-se que “uma gestão pública da cultura deve ser 

entendida como prioritária e social, como alavanca de transformações” (Santos 2007: 27). 

No entanto, apesar de as autarquias terem um orçamento reduzido para a cultura, a política 

cultural tem melhorado ao longo dos tempos. É notória a crescente preocupação, ainda que 

economicamente deficitária, da maioria dos municípios em tentar realizar uma política 

cultural que não passe apenas por “uma programação de eventos e um conjunto de ideias 

que geralmente atendem a clientelas definidas e demandas imediatas” como profere 

Santos, acrescentando que “não há uma sintonia com a procura cultural e o crescimento 

dessas dinâmicas locais e culturais, nem com a necessidade de estímulo dos agentes e da 

economia cultural” (Santos 2007: 28). 

O poder central preconiza que as políticas locais democratizem a cultura de forma 

perene através da participação da população, da descentralização e da autonomia local, 

colocando o desafio na reorganização da dinâmica artística e patrimonial dos seus 

territórios. 

A cultura não pode ser reduzida a um mero entretenimento, todos os eventos 

artísticos podem ser verdadeiras oportunidades de o indivíduo, pela primeira vez, tomar 

contacto com determinado conhecimento da história da região. Esta preocupação levou a 

que muitas instituições, como as câmaras municipais em conjunto com as respetivas juntas 

de freguesia, se apercebessem das vantagens em realizar eventos tradicionais, ações que 

levam à abertura de postos de trabalho integrando pessoas qualificadas para melhor 

promoverem as suas tradições culturais.  

 

 

1.1. A Romaria e a Procissão 

 

Como já se referiu, a festa, no que respeita à identificação de uma comunidade, 

desempenha um imprescindível papel simbólico mediador, pois sem celebrações festivas 
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desmoronam-se as bases da comunidade e perdem-se ocasiões de sociabilidade. A festa 

permite vincular, socializar, identificar promovendo o sentimento de pertença e evitando o 

isolamento do indivíduo. Relativamente às festas religiosas, estas são entendidas, hoje, 

como festas populares, ou seja, o sagrado e o profano andam a par nas celebrações das 

comunidades. 

Nas romarias, por exemplo, as populações, imbuídas pela festa, prestam honras a 

um santo patrono, evidenciando traços típicos da cultura popular e tradicional de um povo. 

Em Portugal, estas manifestações acontecem um pouco por todo o território, fazendo parte 

das tradições e memórias do povo, preservando, assim, uma identidade própria. As 

romarias são celebrações eloquentes e alegóricas através das quais as coletividades 

comemoram o “santo ou invocação divina, patrono de uma localidade ou de um santuário” 

(Oliveira 1994: 217); podem ser periódicas, cíclicas ou calendáricas, numa perfeita 

simbiose entre o sagrado e o profano, sendo sempre um autêntico convite ao saudável 

convívio no meio de gente alegre e à visitação de um multifacetado território. Como 

corrobora Melchior Moreira, Presidente da Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte 

de Portugal, em prefácio da obra Festas e Romarias, Norte de Portugal (2015): 

 

Nas aldeias, vilas e cidades do Norte, os costumes e as tradições nunca acabam. Aqui, todas 
as vivências se confundem nos rituais das romarias à virgem, aos santos e santas padroeiras, 
ou nas festas de junho dedicadas aos santos populares. Ou seja, quando os seus habitantes – 
gente de trabalho e de mil ofícios – se dedicam de corpo e alma às suas festas e romarias. As 
mulheres decoram os altares, colocam as melhores colchas à janela ao passar da procissão, 
recebem os familiares de longe e preparam os melhores repastos para que nada falte à mesa 
nesses dias. Os homens vestem o melhor fato, assistem à missa, carregam os pesados 
andores, lançam os foguetes anunciando o festim e, para acompanhar a boa comida, escolhem 
sempre o melhor vinho (Ferreira 2015: 4-5). 
 

  Estas festas com dimensão religiosa e profana têm o cortejo religioso traduzido 

pelas procissões, e as típicas feiras de gado, barracas de venda de artigos, diversões, 

música e bailes.  

As festas em honra de Nossa Senhora dos Remédios, na cidade de Lamego, que 

todos os anos animam a economia local, são um bom exemplo e um ponto alto na vida da 

cidade, principalmente para os comerciantes locais; desde 21 de agosto até ao dia 9 de 

setembro, a considerada maior romaria de Portugal promove iniciativas com custos 

elevadíssimos, mas beneficia a cidade economicamente como também a sua imagem além 

território local. Francisco Lopes, presidente da Câmara de Lamego, referiu que as festas 

“custam muito dinheiro, porque é preciso ter animação todos os dias”, mas, em 
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contrapartida, as pessoas “deixam-se contagiar pelo ambiente de divertimento e consomem 

mais, quer na feira, quer no comércio tradicional” (Agência Lusa 2014: s/p). O dia alto dos 

festejos é a dia 8 de setembro, com a realização da Majestosa Procissão do Triunfo, que sai 

da igreja das Chagas, percorrendo algumas das principais ruas da cidade e terminando na 

igreja de Santa Cruz. Os andores são armados sobre carros puxados por juntas de bois, 

cumprindo assim uma tradição muito antiga, como se pode verificar na fotografia 1: 

 

 
                                     Fotografia 1 - Majestosa Procissão do Triunfo 
                                     Autor: Rui Pires, 2015 
 

 

Não menos importante é a denominada Marcha Luminosa (fotografia 2), da noite 

de 6 de setembro, que percorre várias artérias da cidade e na qual participam carros 

alegóricos decorados e iluminados, tendo pela noite dentro a animação de grupos populares 

que percorrem a cidade cantando temas populares e cantigas ao desafio, ao som de bombos 

e concertinas. A Batalha das Flores (fotografia 3), realizada no dia seguinte, é uma réplica 

da Marcha Luminosa, mas realizada durante o dia. 
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 Fotografia 2 - Marcha Luminosa 
 Autor: Rui Pires, 2015  

 

 Fotografia 3 - Batalha das Flores 
 Autor: Rui Pires, 2015 
 

 

 

As festas em honra de Nossa Senhora dos Remédios terminam à meia-noite de 9 

de setembro, com uma sessão de fogo-de-artifício nos quatro cantos da cidade. Como 

confirma Aida Carvalho, no estudo intitulado as Histórias de um culto: Nossa Senhora dos 

Remédios em Lamego (2013),  

 

A realização do evento reforça o orgulho e o sentimento do povo, beneficiando do 
influxo de capitais e recursos. Por isso, a irmandade esmera-se nos arrais, constituído 
por armadas, rusgas populares, grupos de bombos e cantigas ao desafio, transformando-
o num autêntico fenómeno de massas e num dos eventos mais concorridos, sendo 
também conhecido a Grande Noite da Romaria. 
O arraial é uma componente “chave” da romaria de tal forma que a Irmandade propôs a 
realização de um outro evento precedente, designado como a Grandiosa Marcha 
Luminosa, na noite do dia seis de setembro, constituído por um desfile de carros 
alegóricos e por um numeroso figurado vivo, percorrendo as principais artérias da 
cidade (Carvalho 2013: 202).  
 

Também António Cabral deixou patente a importância da cidade de Lamego para 

o enaltecimento da paisagem cultural duriense. O património edificado é um dos mais ricos 

de toda a região, principalmente no que toca à arquitetura religiosa. O santuário e o 

escadório de Nossa Senhora dos Remédios, destino de uma histórica e concorrida romaria, 

à sé catedral, cujos tetos têm a assinatura de Nicolau Nasoni, a igreja de S. Pedro de 

Balsemão, de fundação pré-românica e a igreja de Almacave, onde o primeiro rei de 

Portugal terá reunido as primeiras cortes, são joias de valor inestimável no património da 

região e que António Cabral celebrou no poema “A Senhora dos Remédios” (1999), onde 

relata: 

 

“(…) E o Santuário? 
Ah  o Santuário é que é importante! 
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Só o escadório tem mais pedra 
Que a nossa terra toda junta (…) (Cabral 1999: 30). 

 

Cabral, entre as romarias da Senhora da Piedade, do Viso, de S. Leonardo da 

Galafura, da Assunção, dá especial destaque à 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. Refira-se 

que esta relação, entre a festa sagrada e a festa profana, está regulamentada por 

determinadas normas específicas para a sua realização, tendo ambas o seu papel próprio. 

Como constatou Carvalho, referindo-se a Lamego, “a festa da cidade tem raízes culturais e 

históricas firmemente implantadas nas tradições locais, enquanto a festa religiosa é tão 

antiga como a própria devoção tendo obedecido, ao longo do tempo, às regulamentações 

da Igreja” (Carvalho 2013: 149). 

As gentes chegavam à terra de Lamego para subir de joelhos o escadório de pedra 

e no santuário pagar promessa, acompanhar a procissão e vendo no final da noite o arraial 

raiando os céus escuros traduzindo a euforia de uma boa festa. Entre novenas, missas, 

pregações e os eventos de caráter profano, o culto à Virgem mantem-se há 4 séculos 

devido à participação ativa dos devotos que “cuidavam das vestimentas e da disseminação 

de adereços, abrilhantando os diversos momentos festivos” (Carvalho 2013: 150). Refira-

se que a invocação de Nossa Senhora dos Remédios divulgou-se muito após o período 

tridentino; D. Manuel de Noronha mandou construir a 6 de novembro de 1564 a capela no 

Pátio dos Reis que se situava 

 

(…) no alto de um monte povoado de castanheiros, em um largo pátio de pedra lavrada com 
assentos e guardas da mesma pedra coberto de duas grandes colunas lavradas. Tem porta para 
o nascente, e duas frestas das bandas com grades de ferro, e no cruzeiro grades de pau preto 
bronzeadas, tem o altar-mor de retábulo e tribuna dourada com a imagem da Senhora de vulto 
estofada, e tem dois altares no cruzeiro também de retábulo dourado; o da parte de Evangelho 
de S. Joaquim, e o da parte da Epístola de Santa Ana; é a imagem desta Senhora muito 
milagrosa, e tem confraria e é assistida de grande concurso por muita devoção, que todos lhe 
têm, é a capela azulejada e guarnecida de quadros e tem bons, e preciosos ornamentos, e tem 
para sul uma porta travessa e dela se vai em direitura com pouca distância a uma fonte, que 
tem um largo circuito de pedra de cantaria com assentos de espaldas na mesma (Dias 1950: 
106). 

 

Desde esta primeira construção a devoção à Nossa Senhora nunca mais recuou; 

crentes “porque dá remédio a todos os trabalhos e sofrimentos dos filhos de Adão” (Santa 

s/d: 406), “porque não há epidemia, nem mal tam contagioso e maligno que a Senhora não 

desterre” (Santa s/d: 225) ou porque é “a saúde perfeita das almas; porque esta Senhora 
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não só se compadece dos nossos males e misérias temporaes; mas muito mais das 

enfermidades das almas, procurando-nos sempre saúde delas” (Santa s/d: 227). 

Atualmente ainda, segundo o estudo de Aida Carvalho (2013), a faixa etária 

mais significativa dos romeiros está compreendida entre os 35-44 anos, representando uma 

média de 20,9%, seguindo-se a população idosa com as idades entre os 65-74 anos, 

representando, por sua vez, uma média de 18,9%. Segundo a pesquisadora,  

 

(…) é um público tendencialmente jovem-adulto com uma média de idades de 45,72 
anos e um desvio padrão de 17,28 anos. Apesar da festa religiosa ser indissociável da 
diversão, da feira do gado, dos cantares ao desafio e do fogo-de-artifício permanece o 
desinteresse das gerações mais novas face a outras formas de lazer e diversão, sendo 
que as camadas mais jovens (até aos 24 anos) têm fraca expressão no evento (12,2%) 
talvez porque não lhes ocorre esta possibilidade no espetro das saídas (Carvalho 2013: 
164). 

 

 No entanto, nem sempre foi assim; Cabral ilustra, no poema “A Senhora dos 

Remédios” o alvoroço que a romaria provocava nos jovens, criando-lhes grande ansiedade, 

pois era nestas festas populares que rapazes e raparigas aproveitavam para dançar e 

começavam a namorar: 

 

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 deslocação à romaria torna-se uma experiência única, a devoção pessoal e a 

expressão de fé são marcadas pelo percurso, ritos e práticas ao longo do caminho até 

chegar ao santuário, onde culmina a realização dos desejos e objetivos dos visitantes. No 

poema “Vitral Duriense III”, António Cabral escreve uma quadra alusiva ao sacrifício dos 

peregrinos na subida do escadório de joelhos com a finalidade de alcançarem os seus 

anseios: 
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Se tu vais ao santuário 
Dos Remédios lê aí  
A história que os meus joelhos 
Escreveram para ti. (Cabral 2003: s/p) 

 

As procissões são, como se constata, um tema em foco na obra de António Cabral. 

Nas suas poesias, crónicas e narrativas é frequente a alusão aos cortejos pronunciando as 

suas principais características: grupo de pessoas caminhando de uma maneira formal ou 

cerimonial pelas ruas de uma determinada localidade entoando cânticos ou orações e 

carregando imagens alusivas a santos padroeiros. É também uma ideia patente na obra 

Jogos Populares de Jovens e Adultos, onde o autor profere que “no Natal e na Semana 

Santa gostava o povo, e ainda gosta, que às comemorações litúrgicas oficiais se juntasse 

uma devota representação teatral alusiva ao momento sagrado” (Cabral 1988: 107). Cabral 

tinha noção de que a religião era, em cada tempo, um reflexo desse tempo, daí, também, 

registar que os párocos aceitavam estas práticas, porque percebiam a vontade do povo. Não 

obstante, houve tempos (finais do século XIX) em que os bispos não viam alguns 

espetáculos com agrado “tanto na região transmontana como no resto do país; e, quando 

aparecia um mais rijo de espírito, os espetáculos corriam o risco de proibição ou eram 

mesmo proibidos” (Cabral 1998: 107). 

No concelho de Alijó, em Castêdo do Douro, mantém-se ainda uma procissão que 

passou para além dos limites do adro da igreja. Pelas ruas da povoação, o cortejo realiza-se 

“no sábado que precede o último domingo de julho, aquele que tradicionalmente se realiza 

a festa anual a Nossa Senhora das Dores” (Cabral 1988: 109). Trata-se da Procissão de 

Penitência, uma das tradições mais importantes da religiosidade popular da freguesia 

Castêdo do Douro e merece referência, pois conserva, segundo Cabral, vestígios 

medievais: 

 

Saem da igreja andores da Senhora das Dores e do Senhor dos Passos, acompanhados 
de muita gente, com a particularidade de na procissão figurarem os penitentes – pessoas 
cobertas geralmente com um lençol ou colcha branca, descalços, com coroas de hera e 
mesmo pedras na cabeça. Em frente do andor do senhor dos Passos, caminhando de 
costas vai um homem, também vestido de penitente, com dois cálices na mão, um de 
vinho e outro de água, elevando-os alternadamente na direção do Senhor. A meio da 
procissão, chegada a esta praça, o momento do sermão do encontro, ficando os dois 
andores frente a frente. É costume pôr nos parapeitos das janelas candeias, lampiões ou 
velas (Cabral 1993: 297).  

 

António Cabral regista também o simbolismo dos cálices do vinho e da água; o 

vinho simboliza o sangue de Cristo e a água simboliza as lágrimas do momento da sua 
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crucificação na cruz. António Cabral regista ainda in loco sobre esta procissão, as opiniões 

e sentimentos da população em relação ao momento da celebração: 

 

- Se não houvesse Procissão de Penitência não sei que parecia a festa. É o que temos de 
mais lindo! – ouve-se dizer às pessoas que, no dia seguinte, durante o arraial, se 
entregam ao prazer da dança e da bebida, esquecendo promessas, uma forma aliás de 
viver de que a Senhora das Dores não irá deixar de gostar e apreciará com um belo e 
indulgente sorriso. Com´assim, a festa é-lhe dedicada (Cabral 1998: 109-110).   

 

António Cabral reiterava sempre a importância destes acontecimentos; como 

delegado do INATEL recebia informação de todas as festividades culturais das localidades 

da região transmontano-duriense, que lhe pediam apoio para a sua realização. No artigo 

intitulado “A cultura e o tempo” pode-se ler: 

 

A Semana Santa deste ano um dos tempos nobres do ano no tocante à cultura religiosa e 
popular, vai conhecer momentos importantes com vias-sacras de rua e teatro, esta a 
antecipar-se na Senhora da Guia (Santa Marinha, Ribeira de Pena) com a peça, aliás 
excelente, de “O Nazareno”, em 15 de Abril, por mais frio que esteja, nessa noite, a 
partir das 21h. Em 1998, havia neve e gelo, mas a multidão não arredou pé e os atores 
que, pregados na cruz, representavam Cristo e os Ladrões, aguentaram-se bem, apesar 
de tiritarem de frio. 
O “Auto da Paixão” terá cenário adequado no Tronco (Chaves), a começar pelas 14 
horas, com 65 figurantes. Uma ação a que a Junta de Freguesia local meteu ombros para 
não deixar arrefecer as tradições populares desta quadra no Alto Tâmega. O ano passado 
foi em Sonim (Valpaços), e isso não acontecerá este ano, o que se explica por a cultura 
popular, ao contrário da erudita, não ter uma programação rígida, dependendo, isso sim, 
da espontaneidade. 
Tronco será então um lugar de convergências para quantos se interessam pelo reavivar 
das nossas tradições. E por muitos outros lugares haverá no domingo de Páscoa o 
Enterro de Judas e o jogo da Panelinha (cântaro de barro ou cabaça) (Cabral 2000: s/p). 

 

Na sua opinião a igreja não se devia envergonhar do caráter lúdico do seu culto, 

pois a simbologia humanizava-o e tornava-o mais atraente. As referências que faz às 

romarias e procissões em Trás-os-Montes e Alto Douro são constantes na sua obra; a 

riqueza histórica, cultural e religiosa são objetivo de estudo levando-o a pesquisar, a 

recolher e a registar as características ímpares das romarias e procissões da região.  

Os elementos recolhidos serviam de base para as suas intervenções em público, 

bem como de inspiração para a produção das suas poesias e narrativas. As quadras que 

compõem o poema “Azulejos” são exemplo do sentimento de apego que António Cabral 

tem à região transmontano-duriense. Cada quadra representa um “pedaço de chão” da 

região e as referências às romarias e procissões de Nossa Senhora dos Remédios, da 

Senhora da Assunção, da Senhora da Saúde e a Senhora da Ribeira são prova disso: 
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Eu hei-de ir em romaria 
À Senhora da Assunção 
Com uma flor no cabelo 
E duas no coração. 
Na Senhora da Saúde 
Que se venera em Saudel 
Os crentes são como as abelhas 
E ela um favo de mel. 
 
Um brilho voou do rio 
E ficou aqui à beira. 
Foi assim que apareceu 
A Senhora da Ribeira (Cabral 1999: 167-171)     

 

Atualmente as romarias são opulentas, as riquezas ostentadas não impedem os 

seus seguidores de sentirem orgulho na sua realização. A atração turística é de grande 

agrado aos habitantes das localidades, na expectativa de que os eventos lhes tragam 

benefícios económicos. 

 

 

1.2. A Serração da Velha 

 

O Homem, desde os primórdios, sente necessidade de perceber a sua própria 

existência, facto que o leva a fazer parte de ritos de celebração. Entre o início do inverno e 

a primavera verifica-se um conjunto de rituais que têm a finalidade influenciar 

positivamente o ciclo da vida quer dos produtos agrícolas, quer da própria natureza 

humana. Estes cultos pagãos, que muitas vezes não se coadunam por completo com a fé 

cristã, assumem uma forma cristianizada como se verifica com a Serração da Velha. 

A Serração da Velha é uma tradição popular antiga de origem pagã, integrada nos 

rituais de passagem que estão ligados ao simbolismo da regeneração e renovação. Mary 

Del Priore confere que os jovens em “batalha simbólica contra a morte (...) celebravam o 

fim do inverno (em fevereiro, no hemisfério norte), o final da Quaresma e o aniquilamento 

da esterilidade, homenageando a chegada do verão e da fecundidade” (Del Priore 2001: 

296). Esta celebração realiza-se na terceira semana da Quaresma, ou seja, na noite de 

quarta-feira antes do terceiro domingo da comemoração da ressurreição de Cristo. Refira-
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se que este domingo também era denominado por laetare, expressão inicial do salmo22 

quando a missa ainda era proferida em latim.  

A Serração da Velha é uma manifestação típica carnavalesca que é protagonizada 

por grupos de jovens com espírito de folia que se acercam das habitações dos mais idosos e 

mencionam-lhes os defeitos da sua personalidade, de erros que tenham cometido no 

passado ou que não colhem simpatia na comunidade em que se inserem. O evento consiste 

em serrar a figura de uma velha construída de pano e palha e, em jeito de imolação, os 

“velhos” são serrados para que, antecipando a sua morte, cedam lugar aos mais novos, 

sendo também intimados a deixarem os seus bens. Como detalha Samira Wainsencher, 

 

 os jovens realizavam desfiles nas ruas usando máscaras e fantasias, coletavam dinheiro 
e doces, declamavam poesias, cantavam e dançavam, ao som do triquelitraque – um 
instrumento constituído por uma tábua e várias fileiras de martelinhos que nela batiam, 
produzindo um barulho sui generis – e de latas arrastadas. Também era realizada a 
leitura do testamento da velha com a exposição dos beneficiários na partilha dos bens. A 
seguir, um jovem do sexo masculino, com o instrumento de suplício (no caso, o 
serrote), fazia gestos que representavam a “serração da velha”, enquanto todos 
cantavam e repetiam o refrão: “Serre-se a velha! Força no serrote! Serre-se a velha! 
Força no serrote!” (Wainsencher 2008: s/p). 

 

Para Wainsencher (2008), a Serração da Velha representava, também, uma forma 

de a juventude se exteriorizar em relação a determinados assuntos e escapar a certas regras 

impostas pela Quaresma. Os jovens, nestes momentos, “relaxavam” em relação às ementas 

“nos dias santos, que exigiam os tradicionais jejuns e penitências”, reivindicavam maior 

liberdade nos namoros, pois “as moças eram muito reprimidas, sendo subjugadas por mães, 

avós, tias e madrinhas, tidas como guardiãs da honra e dos bons costumes”, incentivavam 

ao aparecimento de um “modelo feminino mais libertário, que possuísse mais direitos”, e 

pretendiam “aliviar as tensões sociais existentes entre as gerações” (Wainsencher 2008: 

s/p). 

António Cabral, enquanto pesquisador das tradições populares, deixou, também, 

registado esta memória ancestral; contribuindo sempre para o enaltecimento e 

desenvolvimento do património imaterial da região transmontana-duriense, recorria, por 

vezes, às comparações entre as diferentes práticas existentes entre as regiões do país.  

Na região do Minho, em Afife, freguesia do concelho de Viana do Castelo, 

António Cabral indica que lhe chamam Serração da belha ou Serra-a-belha e é ao longo 

da noite que se forma um cortejo no Largo do Cruzeiro. A “belha” vai à frente do cortejo, 
                                                 
22 Isaías, salmo 66.10, que em Latim se iniciava “Laetare cum Jerusalem”, ou seja, “Alegrai-vos com 
Jerusalém” 
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erguida no ar, por um folião, “uma espécie de manequim com armação de arame, papel de 

cor e lâmpadas dentro” que leva atrás de si a população da terra, “alguma com triclitragues 

(matracas)” (Cabral 1988: 12). Ainda na mesma região, Cabral refere o exemplo da 

freguesia de Gaiteira, situada no concelho de Vieira do Minho, onde os habitantes têm 

como uso lançarem uns contra os outros “mutuamente terroadas, numa tentativa de 

danificar a Belha contrária” (Cabral 1988: 12). Em Coimbra, refere que, na freguesia de 

Paredes, a Serragem da Velha ocorre num cortejo de carros alegóricos, sendo a “velha” 

transportada por um grupo de rapazes num caixão de sete metros de comprimento. António 

Cabral sustenta que nesta localidade os alvos das sátiras são as velhas, as solteironas, mas 

também as mulheres de “mau porte”, tal como se verifica na quadra seguinte: 

 

Cobiçar homem alheio 
É um pecado mortal. 
Mais pecado é se ele é feio 
Muito velho e cheira mal (Cabral 1998: 12).  

 

Segundo António Cabral esta tradição em Coimbra elevou o seu nível de requinte 

com objetivo premeditado, pela necessidade de desenvolver o turismo. Dessa forma, o 

cortejo, depois de dar uma volta pela freguesia, “trepa a um monte onde após as deixas são 

consumidos numa grande fogueira os despojos da festa” (Cabral 1998: 13). Em outros 

locais, António Cabral diz que o costume é os rapazes divertirem-se a recolher pedaços de 

telha vela e partirem-nos nas soleiras das portas dos habitantes ou o “rapazio percorrer as 

ruas em grande alarido, a tocar em latas velhas com paragem à porta de uma ou outra idosa 

mais rabugenta, gritando-se ditos como este: Ó minha avozinha dê-me um rabinho de 

sardinha” (Cabral 1998: 13), como por exemplo, na freguesia de Aboadela, em Amarante, 

onde se cantarola da seguinte forma:  

 

Serra, serrinha 
Serra, se não, 
A velha está morta 
Venha o caixão (Cabral 1998: 14). 

 

Em Trás-os-Montes e Alto Douro, a tradição também se faz notar. O autor faz 

referência à Serração da Velha em Macedo de Cavaleiros, no distrito de Bragança; finge-

se serrar um cortiço, raspando nele um pau, para depois se queimar e/ou enterrar. Por sua 

vez, em Abambres, Vila Real, serra-se a velha mais idosa, ao som das latas, panelas e 

tachos velhos, cantarolando: 
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Serra-se a velha 
Quem será ela 
É uma carrancuda 
Que está dentro da panela (Cabral 1998: 14). 

 

Em Tourém, freguesia de Montalegre, situada a norte da serra do Gerês, um grupo 

de rapazes, levando chocalhos de vacas, faz uma grande algazarra à frente da casa das 

mulheres mais velhas do local até que lhes seja dado uma velha de palha que eles depois 

enfiam em paus e vão queimar fora da aldeia. Também no mesmo concelho, em Vilar de 

Perdizes, a Serrada da Belha “junta homens e mulheres num rito muito semelhante a um 

responso religioso cantando em latim, à porta das velhas” (Cabral 1998: 15). Nesta 

localidade a sátira é atualmente conduzida pelo padre Fontes (fotografia 4) através de um 

cantar próprio designado o “momento”. Segundo David Teixeira, vice-presidente do 

município de Montalegre “mais gente nova devia participar e perceber o sentido destas 

pequenas homenagens da comunidade”, “as velhinhas e avós sentem-se importantes e 

fazem questão de receber os cantares, sempre com algo para oferecer, mostrando o seu 

reconhecimento”, referindo ainda que estas iniciativas “fazem parte do sentido 

comunitário” (Município de Montalegre 2015: s/p). 

 

 
                                    Fotografia 4 - Serrada da Belha em Vilar de Perdizes 

                                  Autor: Município de Montalegre23 
 

 

Os cortejos têm na sua frente o padre, homem feito, casado ou solteiro que leva 

nas suas mãos livros sagrados por onde canta os ofícios, em coro ou em diálogo, como é 

                                                 
23 Disponível em http://www.cm-montalegre.pt/showNT.php?Id=2769. 
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costume em ofício de corpo presente e de acordo com o estatuto da velha a serrar. O povo 

acompanha a encenação com gritos de “Serra a Velha, Serra a Velha”! 

Esta tradição verifica-se também noutros países como a Suíça, França, Itália e 

Rússia, mas em Portugal, apesar do serrar a boneca de palha ou do cortiço, o que é comum 

é o ruído constante no desfile do cortejo. Como confirma António Cabral, o ato é 

acompanhado por muito ruído “com gritarias, toque de latas e outros objetos de que se 

arranque vibração e estardalhaço, acabando a velha por ser maltratada até à destruição pelo 

fogo, como quem diz “o que lá vai lá vai” e “ quem andou não tem pr´ andar”. ou então 

“rua co empecilho” (Cabral 1998: 15).  

Para António Cabral esta tradição é inserida num âmbito do jogo considerando-a 

um “jogo dramático que se generalizou pelo país, [com] marcas das cantigas escárnio e 

maldizer dos tempos trovadorescos e constitui um brinco trocista e galhofeiro em desfavor 

das velhas estéreis a que, em certos casos e pitorescamente, se ligam bruxedos e maldades” 

(Cabral 1998: 12). 

O pesquisador documentou, numa crónica no jornal Notícias de Vila Real, uma 

pequena passagem alusiva a esta tradição secular, a Serração da Velha; leia-se o seguinte 

excerto: 

 

No dia anterior a professora tinha aproveitado a análise dum texto do livrinho Leituras 
para falar dos costumes populares, uns civilizados, acentuou, e outros nem por isso. O 
que quer dizer civilizados? perguntou um aluno e ela explicou, toda sorrisinhos no 
corpo desempenado, que uma pessoa civilizada é a que anda com o tempo, quer dizer, é 
moderna, e os meninos civilizados devem ser modernos mas educadinhos. Não fazerem, 
por exemplo, como no ano passado em que meninos desta escola foram serrar a velha à 
minha porta e eu depois tive de os pôr aqui de castigo. Ora dizei-me lá: eu sou velha? 
Não, senhora professora, a senhora é nova e muito bonita. Ela gostou e, 
imprevidentemente, pôs-se a cantar o cantando e rindo da extinta Mocidade Portuguesa, 
embora só a primeira parte, não se lembrava de mais. 
Ora no dia seguinte, o da Serração da Velha, quarta-feira da terceira semana da 
Quaresma, ia a Maria-Rapaz a sair de casa para a escola quando, sem lobrigar como 
nem donde, se lhe plantou numa paredeca um papagaio –“serra a velha, hoje, serra a 
velha, hoje!”, por aí adiante até que se foi embora, embora ela continuasse a vê-lo, de 
olhos esbugalhados, como se estivesse enfeitiçada. Chegaram três companheiros da 
escola, mais novos, ela já andava na quarta, ó Micas, para onde é que estás a olhar? Ela 
não respondia, tocaram--lhe num ombro e acordou. Hoje é o dia de serrar a velha, tem 
de ser, disse. Apanhou um lataréu e um sarrafo que estavam no chão, ali mesmo, mirou 
os catraios, vós os dois ides a casa, buscar duas porretas que ainda lá tendes e tu trazes o 
assobio. 
Ela, à frente, dá-lhe-que-dá-lhe no lataréu, e eles atrás, prró-pó-pó, piii. Foi o suficiente 
para outros se meterem no pagode, cantarolando: 

                 Lá vamos, cantando e rindo,  
                 levados, levados, sim. 
                 Tá, tá , tá, tá-tá-tá-tá,  
                 tá-tá-tá, ta, tá,tá, tim (Cabral 2006: s/p). 
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A Serração da Velha que ocorre em diversas regiões pode ser diferente em muitos 

aspetos; contudo, António Cabral também lhes encontrou semelhanças, como a leitura do 

respetivo testamento que, nos diversos casos, é sistematicamente utilizado como arma de 

crítica social e a prática do jejum com objetivo de purificar o corpo e a alma do indivíduo. 

Refira-se que a crítica implícita ao Testamento lido na Serração da Velha tem como 

finalidade corrigir determinados defeitos conhecidos entre a comunidade. 

A Serração da Velha é, assim, uma tradição que se foi mantendo ao longo dos 

tempos, ainda que, por vezes, com intervalos na sua organização, em algumas localidades 

do país. Hoje a necessidade de recriar essas tradições é objetivo primordial de programas 

culturais, não só pelas associações culturais e recreativas das localidades, mas, também, 

pelas fações políticas das juntas de freguesias ou câmaras municipais. A promoção das 

localidades ao nível turístico leva os agentes culturais a recriar o passado baseado, muitas 

vezes, nos relatos orais das comunidades, que prontamente se disponibilizam para a 

revitalização das tradições e a organização do evento. 

 

 

1.3. A Festa das Vindimas 

 

A festa das vindimas é a celebração do culminar de um ano de trabalho duro dos 

viticultores. O labor que se relaciona com as vinhas começa desde cedo; em janeiro, no 

alto inverno, inicia-se a poda e com o objetivo de assegurar a longevidade da videira; o 

viticultor, durante o repouso vegetativo da vinha, faz a replantação da videira nos sítios 

onde esta morreu e realiza a enxertia. Em seguida, através dos herbicidas, faz-se o controlo 

de infestantes para evitar o desenvolvimento das ervas daninhas e preservar as castas do 

ataque do inseto, ou seja, da invasão filoxérica. António Cabral dá exemplos de ervas 

ruins, o carapantum e a erva moira, que cresciam no meio das vinhas dificultando os 

trabalhos dos viticultores. Leia-se as seguintes passagens do jornal Notícias de Vila Real: 

 

O CARAPANTUM 
 

A esta erva ruim a que alguns técnicos dão o eufemístico nome de boeirinha chamam-se 
na minha aldeia carapantum, uma palavra, está-se mesmo a ver, esquinuda e quadrada, 
berrelas como a pele dum bombo. Tal praga das vinhas chegou com o adubo orgânico 
do mercado livre e não com o vento, de montanha em montanha, consoante o hábito das 
aves de arribação, das boas notícias e outras luzes parecidas. O carapantum no meio da 
videira, a subir com ela, pegajoso e recalcitrante, era desnecessário. Carapantuns, 
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porém, não faltam, inclusive alguns que vêm de cidades fuscas e passam aqui férias 
permanentes, a darem-nos cabo da paciência.  

 
A ERVA – MOIRA  
 

Como o carapantum, aí está outra erva ruim, mau grado a aparência: uns olhinhos 
escuros de moura encantada a darem a ideia de que a terra tem dentro coisa que só 
assim nos pode dizer. Que coisa? Que os olhos, mais nico, menos nico, pouco mais são 
do que a baga duma erva? Nada mau, se for apenas isso, ó erva – moira (Cabral 2006: 
s/p). 

 

 Ao longo deste processo realiza-se o aparo das pontas das videiras que vão 

crescendo com o calor da chegada da primavera, um trabalho que “facilita a circulação das 

máquinas, o arejamento, a penetração dos tratamentos e o trabalho das vindimas” (NMC 

2002: 37). 

Com os tratamentos todos exercidos sobre a vinha, chega-se à data da vindima 

determinada de acordo com o amadurecimento da matéria-prima24: a uva. Iniciados os 

trabalhos desta atividade começa a festa.  

Verifica-se que, com o passar dos anos, os trabalhos agrícolas inerentes à vindima 

vão-se simplificando, devido à necessidade de aproveitar o espaço útil de terreno e o 

recurso importante como a água, carências que transformaram esteticamente o Douro, 

havendo hoje terraços pré-filoxéricos, vinhas em patamares, vinhas ao alto e vinhas sem 

armação de terreno. Atualmente, as uvas são, com o conhecimento científico dos enólogos, 

colhidas por lotes e dirigidas para lagares e cubas aquecidas para uma rápida fermentação. 

A mudança dos cestos de vime para recipientes de plástico facilita o carregamento, no 

entanto, se por um lado a mecanização facilita o trabalho, por outro lado grande parte ainda 

é realizado de forma manual devido à orografia dos terrenos, muito inclinados e cobertos 

de cascalho. 

Todo o processo desenvolvido ao longo do ano faz com que o homem nesta época 

viva com a máxima adrenalina, ideia defendida por Manuel Mendes em Roteiro 

Sentimental Douro quando refere que, no Douro, “a faina das vindimas faz redobrar a 

atividade do lavrador, põe o homem do campo em sobressalto. É quando vão recolher o 

produto do trabalho e das preocupações de um ano inteiro de batalhação” (Mendes 2002: 

122). Porém, o trabalho duro, que afetará o seu cansaço físico e psicológico, fará uma 

ligação emocional do agricultor à terra.   

                                                 
24 Atualmente, apesar das várias técnicas introduzidas pelos enólogos, continua-se a determinar a melhor 
altura para se vindimar através de um simples e tradicional método popular, ou seja, quando os pés das uvas 
estão murchos e as peles dos bagos começam a contrair. 



Cultura Popular Transmontano-Duriense: O olhar de António Cabral 
 
 

96 
 

Homens e mulheres, juntamente com as crianças, sempre que o tempo letivo 

permite, vindimam os cachos rapidamente para a produção do Vinho do Porto, mas 

também para o vinho de mesa. Toda a azáfama característica desta atividade marca um 

ambiente de festa e convívio, uma tradição da etnografia portuguesa que, apesar dos 

tempos modernos, ainda imprime características de tempos antigos.  

Pela alvorada e depois de “matar o bicho”, expressão utilizada pela população 

rural referente ao primeiro pequeno- almoço, tal como antigamente, as rogas das vindimas 

direcionam-se para as vinhas cantando, como se afastassem as dificuldades do trabalho. Os 

rádios a pilhas e bombos substituíram os ferrinhos e as concertinas, mas as tarefas ainda 

são distribuídas como outrora: as mulheres dedicam-se ao corte e os homens carregam os 

grandes baldes pretos, substituindo os cestos vindimeiros, que com a ajuda de uma 

“trouxa”, objeto utilizado nas costas dos trabalhadores para ajudar no carregamento, 

seguem para tratores ou carrinhas de tração que, por sua vez, substituíram os carros de 

bois. 

As rogas, muitas vezes familiares para minimizar os custos finais da vindima, ao 

meio da manhã, após horas de corpo curvado, ainda mantêm a pausa para o denominado 

almoço. Os petiscos, como as pataniscas de bacalhau, fígado de cebolada, pão, muitas 

vezes cozido no forno de lenha, e um vinho tinto, dão energia para continuar o trabalho até 

ao almoço prolongado, sempre em ambiente de festa. Ao fim da tarde, o corpo cansado do 

trabalho exigente, necessita de descanso e as uvas seguem para as modernas adegas 

cooperativas. Contudo, quando os vinicultores fazem vinho para consumo próprio, 

continuam o trabalho pela noite dentro, nos lagares, de calções, formando uma roda e 

dando os braços, recordando os tempos antigos cantando quadras em forma de festejo.  

No romance de António Cabral, A Noiva de Caná (2007), observa-se o quotidiano 

de uma quinta do Douro em época de vindimas, aspetos que perpetuam a memória cultural 

da região duriense. A noiva de Caná é Cristina, casada com Francisco e é em torno desta 

personagem que tem lugar todo o enredo. Citando Assunção Morais Monteiro:  

 

Cristina, uma rapariga de Cidadelhe com dezoito anos, andava a estudar em Murça. Na 
altura das vindimas, para ajudar os pais que viviam em condições económicas precárias 
foi trabalhar para a quinta das Combareiras integrada na mesma roga em que ia 
Francisco, de 26 anos, natural de Cerdeira de Jales (Monteiro 2007: 191). 

 

As rogas formadas por homens e mulheres vinham muitas vezes do nordeste 

transmontano para o Douro para as vindimas e a produção do vinho. Cabral narra 
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detalhadamente, na obra, os motivos que, muitas vezes, encorajavam as populações a 

deslocarem-se à região duriense: “Ir para o Douro, andar com os cestos às costas, como o 

gigante S. Cristóvão com o menino Jesus, encher-me de uvas, daquelas que são docinhas 

como o mel, comer sardinha da grande, cada uma de duas vezadas, rasga dali, já está, 

agora um copo do bô” (Cabral 1995: 29). Refira-se que as vindimas eram um trabalho 

sazonal que dava a ganhar algum sustento a famílias mais carenciadas. 

Também Manuel Mendes ilustra o alvoroço das rogas: 

 

As rogas descem das serranias mais miseráveis do Minho e da Beira, e enchem de 
súbito o Douro de um povo adventício, estranho, tocado ao mesmo tempo do seu quê de 
profundamente dramático, que de terras paupérrimas vem aqui em busca de um salário 
irrisório, que não lhe mata nem de longe a endémica fome. São como bandos de 
emigrantes, ao mesmo passo bisonhos e amargos, talvez austeros na desgraça, 
recrutados pelos rogadores, que todos os anos organizam estas grandes levas para a dura 
faina da vindima e da pisa no lagar. 
Vê-se de tudo, desde o rapaz possante, na magnífica força da vida, ao homem curtido de 
trabalhos e angústias, da velha mortificada e desiludida, à raparia a quem nos olhos 
brilha um excitado fogo de aventura e amor sequioso (Mendes 2002: 123).  
 

Atualmente, e já com objetivos turísticos e económicos, as vindimas são 

consideradas a maior festa natural do Douro, o que leva, todos os anos, muitas pessoas a 

passarem algum tempo ao ar livre a colherem os cachos de uvas, rodeadas de boa 

companhia contemplando as paisagens a perder de vista. O trabalho é aliado à brincadeira 

e ao jogo, tal como patenteia António Cabral: 

 
Trabalha-se e brinca-se, ao mesmo tempo. Um cacho de uvas na mão ou a caminho do 
lagar é uma promessa. Canta-se à vinda do trabalho; dança-se, à noite, num terreiro, 
onde se puder dançar; e os próprios instrumentos de trabalho dão origem ao jogo. É o 
que acontece, por exemplo, com os cestos vindimos, de forma alongada, mais largos em 
cima do que na base. O jogo começa logo, durante a faina do transporte das uvas às 
costas. Há por vezes um carregador que, sendo ou fazendo-se valente, quer andar mais 
depressa do que o outro e, se este não se conforma, nasce o desafio: é o jogo que, 
depois, pode fazer-se com os cestos vazios (Cabral 2006: s/p). 

 

O ambiente proporciona os utensílios necessários para a realização de jogos que 

clarificam a diversão das gentes que trabalham nas vindimas. Por vezes, em forma de 

desafio, os jogos revelam a força entre homens e mulheres ou entre os homens mais velhos 

e mais novos. Verifique-se as regras do seguinte jogo lúdico, segundo António Cabral:  

 

REGRAS 
 
1. Utilizam-se cestos vindimos, mais ou menos iguais e vazios. 
2. Usa-se trouxa ou não, como no trabalho, mas as mãos têm de ir a segurar a asa frontal 
do cesto. 
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3. Os concorrentes alinham na raia de partida e, a um sinal, partem em direção a uma 
meta, vencendo o primeiro que lá chegar. 
4. É desclassificado aquele que impedir voluntariamente a corrida de outro, o que retirar 
as mãos das asas do cesto e o que não mantiver este na posição normal do trabalho 
(Cabral 2012: s/p). 
 

António Cabral reitera este tempo sempre de forma saudosa e fala ao longo da sua 

obra poética das vindimas, dos tons dourados e do ambiente que se vivia nessa altura de 

que é exemplo o poema “Paraíso dourado das vindimas”. 

 

Paraíso dourado das vindimas! 
Então o Douro é d´ouro. 
Ouro no sol que põe tudo em labaredas; 
Os cachos e as nuvens de poeira 
Espantadas pelas patas dos cavalos 
E dos camiões, ron-ron, ladeira acima. 
(…) 
Um certo ouro no silêncio dos homens 
Que em fila transportam os cestos. 
Ouro ainda no regresso do trabalho, 
Ao som do bombo, duma concertina. 
Ouro talvez nos cálices de quem 
Veio de longe assistir da janela (Cabral 1999: 14) 

 

As festas das vindimas comemoram o final da colheita e o início da elaboração do 

vinho, lembrando as festas que homenageavam Baco, o deus romano do vinho e da folia. O 

Douro é uma região vinícola ex líbris de Portugal. A qualidade deste património vitícola e 

a produção de vinhos de qualidade assumem-se, no presente, como elementos que 

configuram o produto turístico “Enoturismo”, uma realidade de que Cristina Novais e 

Joaquim Antunes, no congresso Cabo Verde, redes e desenvolvimento regional (2009), 

defenderam dever estar 

 

associado às vertentes ambientais, culturais e gastronómicas das regiões vitícolas, pode 
constituir um fator de animação e diversidade da oferta turística nacional, com efeitos 
positivos na redução da sazonalidade e no desenvolvimento de fluxos direcionados para 
zonas de menor concentração da procura turística (Novais e Antunes 2009: 1254).  

 

Desta forma, muitas das quintas com grandes extensões de vinha possibilitam aos 

turistas o ensejo de participar nas vindimas, aprendendo mais sobre o fruto precioso da 

região, além de colaborarem na produção de alguns dos melhores vinhos do país, como é 

exemplo a Quinta da Pacheca, situada na cidade do Peso da Régua25. 

 

                                                 
25 (Anexo 2) 
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1.4. Chega de Bois 

 

No coração de Trás-os-Montes e Alto Douro existe a tradição antiga, das Chegas 

de Bois das terras do Barroso. Esta herança do passado é, ainda atualmente, levada a sério 

e realizada com o mesmo regozijo de outros tempos.  

Durante muitos séculos as terras de Barroso, marcadas por um relevo e clima 

agressivo, estavam isoladas dos meios mais desenvolvidos e as suas gentes iam criando 

formas de viver únicas. As tradições destas populações revelam, ainda hoje, marcas de 

influência celta26, características que fazem contrastar esta zona com a região do Alto 

Douro Transmontano. A região, marcada pelas atividades rurais das populações, é 

composta pelos concelhos de Montalegre e Boticas. Como confere a revista 

Rotas&Destinos, no artigo “Chegas de bois no Barroso” a região a nordeste de Trás-os-

Montes é 

 

uma zona de serranias e planaltos, tendo nas serras da Altura (1279 metros) e Leiranco 
(1115 metros) as elevações mais pronunciadas de uma zona sulcada pelos rios Cavado e 
Tâmega, que com os seus afluentes permitiram irrigar os campos, onde surgem 
vestígios da ocupação humana que remontam ao período Neolítico bem patentes nos 
dólmens da região de Carrazedo do Alvão (Rotas&Destinos 2000: s/p).  

 

Durante a reconquista cristã a religião de Trás-os-Montes esteve integrada na 

denominada Galécia; contudo, já após a fundação de Portugal as terras do Barroso 

ganharam importância e cresceram como o confirma José Dias Baptista, quando refere 

que “D. Afonso III, o último dos reis conquistadores, quis povoar, defender e fortificar, 

bem guardado pelos vigilantes sentinelas do castelo do Portelo, no coto de Sendim” 

(Baptista 2006: 18).  

A riqueza destas terras carenciadas estava na bravura das mãos das populações 

que sobreviviam da atividade agro-pastoril cultivando o centeio e a batata que, 

simultaneamente com o gado ovino e caprino, eram o sustento dos pequenos agricultores. 

A vida comunitária por estas terras, bem como em toda a região de Trás-os-

Montes e Alto Douro, sempre teve raízes muito vincadas, pois, sendo uma região pobre, 

as tarefas agrícolas, as rotinas diárias e até mesmo a justiça local eram divididas pelos 

habitantes das localidades de forma a diminuírem os gastos. Refira-se, como exemplo, os 

fornos comunitários e os pastos comuns onde se alimentavam rebanhos e manadas de 
                                                 
26 Como curiosidade, refiram-se as esculturas graníticas, conhecidas por guerreiros lusitanos, encontradas 
perto de Montalegre que, hoje, estão depositadas no Museu Leite de Vasconcelos em Lisboa. 
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bois de toda a comunidade, sendo entregues à vez a cada membro da população. Segundo 

Paula Gonçalves, “em grande parte das aldeias do Barroso era frequente os lavradores 

associarem-se para a compra, manutenção e sustento de um ou mais touros reprodutores, 

consoante o número de vacas existente na aldeia (Gonçalves 2008: 48). 

A qualidade do pasto, aliada à dedicação dos pastores pela atividade, leva a que o 

gado bovino, da terra fria, tenha qualidade, facto que conduziu ao reconhecimento das 

características únicas da raça barrosã, a primeira a ter uma denominação de origem em 

Portugal. 

Em todas as aldeias da região estes animais, com cerca de 1.20 metros de altura e 

quatrocentos quilos de peso, eram utilizados no trabalho agrícola, mas também faziam 

parte da alimentação dos habitantes.  

Atualmente, o boi continua a ser um vestígio dessas vivências comunitárias, e a 

tradição, “ainda que um pouco abalada” (Cabral 1999: 5) permanece através dos seus 

criadores, com a finalidade de saber qual é o boi mais possante e corajoso da região do 

Barroso. António Cabral esclarece: 

 

A chega de bois, quando organizada segundo a tradição, é o jogo que mais entusiasmo 
desperta na gente do Barroso. As aldeias jogam através dos seus queridos e pitorescos 
representantes que são os bois do povo, sentindo-se homens e mulheres impelidos por 
uma força que lhes vem do fundo do tempo e do sangue (Cabral 1999: 5). 

 

Antigamente, cada aldeia possuía o seu animal que alimentava e preparava para o 

combate com o da aldeia vizinha. O boi do povo era muito bem tratado por toda a 

localidade para que se mantivesse sempre forte e saudável. Segundo António Cabral cada 

aldeia tinha um ou dois bois de cobrição que ficava a cargo de um pastor. Esta tarefa árdua 

era paga com alqueires de centeio, sendo a proporção contabilizada de acordo com as 

cabeças de gado que cada família possuía.  

No tempo da Chega, denominação provinda da tarefa do homem em chegar um 

boi um ao outro para se gladiarem, além do pastor havia uma outra figura importante, o 

tratador. António Cabral regista esta tradição e faz referência a este tratamento quase 

“principesco” dizendo que, 

 

O boi é então objeto de cuidados excecionais: anda-se pelas portas a pedir centeio, 
batatas e milho. Chega a dar-se-lhe cerveja e vinho com açúcar, a fim de ganhar mais 
ânimo.  
A corte do boi é espaçosa e limpa. Alguns têm sinos, para chamar as pessoas para as 
reuniões (Cabral 1999: 5). 
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O boi por estas localidades ganha direitos que se divinizam em forma de 

símbolos, por representar a força empregue durante muito tempo nos trabalhos da lavoura. 

Assim, é comum ver cabeças de boi representadas, como por exemplo, no brasão de 

Montalegre ou na Torre do Boi em Travassos do Rio, aldeia do mesmo concelho.  

O boi vencedor é o orgulho para o seu criador, tal como em tempos idos o era para 

as aldeias em prova, que combinavam as chegas cerca de quinze dias ou um mês antes do 

fim da missa de domingo ou até junto do forno comunitário. A competição tinha um cariz 

tão importante que havia quem pela “calada da noite” viesse retirar o animal para medir 

forças com o boi da sua aldeia a fim de saber as probabilidades deste sair vencedor. Tal 

como atesta António Cabral este jogo ia até 

 

ao ponto de tentar roubar o boi adversário com o fito de organizar uma chega noturna 
como teste. Na véspera do grande dia, durante a noite, azougam-se ou colocam-lhe a 
pele de uma vaca ou vitela no lombo, para que, ao cheirar o inimigo, este fuja de pasmo 
e de medo (Cabral 1999: 5).  

 

Ainda segundo Cabral, o boi, quando se dirigia para o campo de batalha, era 

interpelado por algumas pessoas que lhe deitavam “sal em cruz nas ruas por causa da 

bruxaria ou o mau-olhado” (Cabral 1999: 6) e nunca passava por correntes de água, pois 

poderia perder a sua força ou o azougue.   

No dia da Chega, o povo fazia apostas para saber qual deles sairía campeão. Após 

corajosa bravura, um deles desiste e afasta-se dando-se por vencido, mas todo o 

acontecimento segue regras. António Cabral faz a descrição de uma chega de bois: 

 

Os bois entram pelas extremidades opostas e cada boi é acompanhado do respetivo 
pastor, não podendo estar mais do que que um ou dois homens ao pé. A assistência fica 
de largo. Logo que os pastores embiquem os bois um para o outro, estes miram-se e 
investem. É a regra. Só raramente um deles foge à confrontação. O embate pela cabeça 
pode levar o mais pesado a fazer recuar o outro. Mas os golpes de chifre, a astúcia e a 
determinação também contam. O prélio pode demorar um minuto ou geralmente no 
máximo cerca de 30 minutos. Um deles acaba por desistir, fugindo. O outro é o 
vencedor, imediatamente aplaudido pelos conterrâneos (Cabral 1999: 6).   

 

A vitória leva à exibição do boi pelas ruas da aldeia numa espécie de cortejo e as 

populações, entusiasmadas, proferem: “abençoado boi e grão que comeste! Há festa com 

baile para todos e vinho à discrição pago pelos entusiastas e apostadores” (Fontes apud 

Cabral 1999: 6). 
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O município de Montalegre, baseado nesta tradição, decidiu intensificar o apoio 

financeiro à Associação Etnográfica O Boi do Povo, organizadora do campeonato de 

chegas de bois de raça barrosã. Como ilustra a fotografia seguinte, o evento atrai centenas 

de pessoas todos os anos a esta localidade, contribuindo para o seu desenvolvimento 

económico e cultural. 

 

 
                                     Fotografia 5 - Chega de Bois em Montalegre 
                                     Autor: Miguel Cabral 
 

 

O município quer atitude séria na organização deste evento e ao longo desta 

última década tem realizado esforços para atrair turistas e populações das regiões vizinhas, 

desenvolvendo uma atividade cultural importante, vista hoje como oportunidade de 

negócio para toda a região do Barroso.  

 

 

1.5. O entrudo e as festividades transmontanas 

 

Etimologicamente diferentes, as palavras entrudo e carnaval têm na sua semântica 

o mesmo significado. Ambas dão o nome ao mesmo período do ano, ou seja, os três dias 

imediatamente anteriores à quarta-feira de cinzas, em que têm lugar todo o tipo de 

diversões e folias com disfarces e máscaras. 

Se o termo carnaval, proveniente do latim carne vale, significaria “adeus carne”, 

correspondente ao “período de festas profanas, que, no mundo cristão medieval, se 

iniciava, geralmente, no dia de Reis, a Epifania, e se estendia até à quarta-feira de Cinzas, 

dia em que começava o tempo quaresmal, caracterizado pela abstinência da carne” (Malaca 
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Casteleiro 2001: 703), o termo entrudo terá tido origem no termo latino introitos, que 

significaria “entrada” correspondente ao “início da quaresma, dedicados a brincadeiras e 

festejos populares” (Malaca Casteleiro 2001: 1452). 

Nas tradições romanas, o carnaval tinha na sua base de origem as festas em honra 

de Saturno, as celebrações dedicadas às mulheres e as festas que pretendiam assegurar a 

fecundidade dos homens, animais e campos. Nas tradições gregas, o carnaval terá tido 

origem nas festas em honra de Dionísios, deus do vinho e da inspiração. 

Independentemente da designação que assuma, ou das suas origens, o carnaval é 

uma festa que está relacionada com a cultura de cada povo; representando tradições de uma 

memória coletiva é uma festa que permite durante três dias fazer quase tudo com liberdade.  

António Pinelo Tiza, diretor da Comissão Regional de Turismo do Nordeste 

Transmontano, citando Benjamim Pereira, afirma que a expressão popular «é Carnaval, 

ninguém leva a mal» encontra a sua explicação nos seguintes fundamentos: 

 

nos rituais licenciosos próprios destas festividades, uma licenciosidade autorizada que, 
a par de outros rituais expurgatórios, constitui ainda hoje a sua principal característica. 
A destruição pelo fogo de figuras alusivas ao passado (tudo o que é velho), o 
julgamento e queima, em cerimónia pública, do Entrudo, do Velho e de outras figuras 
míticas, o castigo que os mascarados infligem às mulheres que se atrevem, nesse dia, a 
sair à rua, a serra da velha, as <<chocalhadas>>, como rito regenerador e fecundante 
que os espalhafatosos caretos aplicam às mulheres e a crítica social expressa na 
publicação e encenação dos "casamentos" burlescos e ridicularizantes dos jovens 
<<casadoiros>> (Tiza 2015: s/p). 
 

Na região de Trás-os-Montes e Alto Douro há localidades que mantêm as 

tradições populares do carnaval, tal como podemos conferir na obra, Inverno Mágico- ritos 

e mistérios transmontanos, de António Tiza. No prefácio, escrito por Paulo Loução, pode-

se ler: “Impressiona a quantidade (e singularidade) de festividades cíclicas que se realizam 

nesta região portuguesa no período que vai desde um de novembro (antiga data da festa de 

Samain dos Celtas) até ao período do Carnaval” (Loução apud Tiza 2004: 14).  

Estudos indicam que é difícil indicar o momento exato da prática destes costumes, 

como ressalva Luís Filipe Costa:  

 

não sabemos até onde podemos recuar e encontrar estes mascarados a agir tal como  hoje 
agem e a vestir a indumentária que hoje vestem, sendo que a transmissão oral remete esta 
tradição para tempos mais recuados do que aqueles a que os registos escritos nos podem 
remeter neste momento (Costa 2015: 7). 
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No entanto, em meados do seculo XX, em muitas localidades rurais 

transmontanas existiam festas de inverno com máscaras diferentes e com características 

específicas, contudo com elementos comuns: “o espaço rural como palco; o inverno como 

tempo de concretização; a festa; as máscaras e os chocalhos; os trajes franjados; o 

protagonismo dos jovens; e os atos licenciosos são alguns desses elementos 

aproximadores” (Costa 2015: 8). As mutações eram resultado da sobreposição de 

significados resultantes das transformações das próprias localidades, distinguindo-se assim 

das demais. Daí, ainda, segundo Costa, a data da aparição destas figuras ir-se ajustando ao 

calendário cristão de forma diferente em cada local,  

 

surgindo ora no dia de Natal, ora no dia de Santo Estêvão, no dia dos Inocentes, no dia de 
Ano Novo, dia de Reis, dia de São Bartolomeu, dia de São Brás... ou finalmente nos dias de 
Entrudo ou Carnaval que, embora não seja um dia sagrado, em tudo está relacionado com ele 
(Costa 2015: 31). 

 

O primeiro ciclo festivo transmontano começa no dia de “Todos os Santos”, em 

que se celebra as almas dos defuntos e recolhe-se lenha para abastecer as lareiras que 

aquecem as casas no inverno rigoroso. A simplicidade e a carga simbólica deste primeiro 

ato fica a cargo dos rapazes que são protagonistas das celebrações que se estenderão até ao 

Natal, Santo Estevão, Ano Novo e Reis.  

Tiza menciona que em toda a zona da Lombada, que compreende as localidades 

de Deilão, Vila Meã, Laviados, Caravela, Babe e S. Julião de Palácios, os rapazes reúnem-

se, neste primeiro dia, para iniciarem o primeiro ato festivo: 

 

Manhã, bem cedo, juntam-se no largo da aldeia, com as alfaias adequadas e os tratores 
agrícolas de reboque atrás (que outrora eram carros de bois por eles mesmos 
locomovidos) e partem para o monte.(…) Os dias são curtos e é preciso cortar a lenha. 
(…).  
Ao fim do dia, lá ao longe, na cuva da estrada já se ouvem os gritos da rapaziada, alegre 
e satisfeita pelo trabalho que chegou a bom termo, porque nenhum deles se aleijou e 
como que anunciar ao povo reunido que prepare para eles a coroa de glória bem 
merecida, materializada numa simples exclamação de apreço: “que grandes carradas, 
que ricos toros de lenha!” (Tiza 2004: 28). 

 

Estes rapazes têm ofertas da população, porque devido ao seu esforço são 

considerados heróis; vinho, cerveja, frutas da época, cabrito, vitela e cordeiro são as 

iguarias oferecidas depois do ritual da arrematação. Um dos rapazes sobe para o meio do 

monte de lenha, cumprimenta os presentes no local e faz uma reza pelas almas dos fiéis 

defuntos. As expressões “Quem dá mais?” “Não há quem dê mais?” dão início ao ato de 
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arrematação que finaliza de ramo na mão, com “dou-le uma, dou-le duas”, “dou-le três”. 

Simultaneamente, o arrematador acrescentava: - “Dou-le o bô porbeito” (Tiza 2004: 29). O 

que mais mandava recebia o ramo, indo depois levar-lhe o carro de lenha a casa. 

Por sua vez as festas dos rapazes são uma espécie de ritos com ligações aos rituais 

guerreiros e solares de fundo arcaico. Como confirma Paulo Loução, estas celebrações 

“realizadas no Nordeste Transmontano, com mascarados, no período do solstício de 

Inverno, quando as temperaturas atingem vários graus negativos – como aconteceu em 

2001 – são ritos de fundo esotérico mais enigmáticos do nosso país” (Loução 2002: 309). 

Benjamim Pereira acrescenta que é ”uma espécie de rito que assinala o ingresso 

dos moços na classe de idade dos adultos, composto de vários episódios dos quais, em 

geral, são totalmente excluídas as mulheres. Elas ocorriam no Nordeste Transmontano, e 

ocorrem ainda hoje em algumas aldeias do concelho de Bragança, entre o dia 25 de 

dezembro e o dia de reis, a 6 de janeiro” (Pereira apud Ferreira & Perdigão 2003: 10). 

Em Aveleda, em Varge, em Babe, em Vila Meã, em Deilão e em S. Julião, 

verifica-se todos os anos que a festa dos rapazes tem uma carga simbólica; as suas 

variantes enquadram uma panóplia de características visíveis na transformação por via de 

máscaras que dão ao grupo organizador afirmação social, atestando, também, a identidade 

do povo como documenta a fotografia que se segue: 

 

 
                                     Fotografia 6 - Festa dos Rapazes em Varge 
                                     Autor: Pedro Rego, 2015 
 

 

António Cabral na obra Tradições Populares II regista a informação dada em 

conferência pelo padre Belarmino Afonso, onde este aborda o que lhe aconteceu quando a 

26 de dezembro se deslocou a Deilão para celebrar a missa. Leia-se: 
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(…) ficando intrigado com os choros e grande barulheira que ouvia na rua. Suspeitando 
que se tratava de brincadeira dos rapazes da aldeia, acercou-se do local donde vinha a 
algazarra e pôde apreciar um simulacro lúdico de funeral em que os acompanhantes, 
com trejeitos bizarros, gritavam a bom gritar, gritos que traziam dentro de um riso de 
chacota e folia. Numa escada a servir de esquife via-se um rapaz, o morto, seguido de 
outro rapaz grotescamente vestido de padre que, com a seriedade possível, recitava um 
“reco eterno” (um requiem) de latim estropiado e ajustado à circunstância. De quando 
em quando, aspergia o infeliz com água benta, ou antes, com uma água qualquer tirada 
de um charco e posta num caldeiro velho. 
Que se passava, afinal? O sacerdote veio a saber que o defunto fora arrancado ao seu 
sossego, atentatório da festa em que devia participar. A mimese do préstito fúnebre era a 
“sanção moral para o prevaricador, que não conseguiu passar uma noite sem dormir”. 
“Temos de realçar o aspeto lúdico da festa, em especial da “Festa dos Rapazes” – 
escreve Belarmino Afonso, um estudioso dos costumes bragançanos, referindo-se a 
estra tradição da Petisqueira, Deilão, Vila Meã e Babe, do planalto da Lombada. Um 
curioso rito de passagem para a adolescência, bem pitoresco e que se mantém, 
enriquecido de variantes de aldeia para aldeia (Cabral 1999: 31-32). 
 

As festas de Santo Estevão em Grijó de Parada, em Rebordelo, em Vale das 

Fontes, em Ousilhão ou em Torre de D. Chama, são celebrações que ocorrem numa 

semana, ou seja, entre o Natal e o Ano Novo. Pelo dia 24 de dezembro o “gaiteiro” sai da 

casa dos mordomos, os organizadores das festas, e segue numa procissão sagrada até à 

igreja onde está uma fogueira, como ilustram as fotografias seguintes: 

 

 

       Fotografia 7 - Gaiteiro de Grijó de Parada 
       Autor: Pedro Rego, 2014 

 

 

 

Fotografia 8 - Tocadores de gaita que acompanham os 
gaiteiros 
Autor: Pedro Rego, 2014 

 

 

Seguem para a liturgia da missa do galo e rezam ao Menino recém-nascido, a 

“Nova luz do mundo”, como Tiza constata: ”sempre a luz de um ou de outro Sol, em 

tempo solsticial, com a grande fogueira a testemunhar o regresso a in illo tempore, ao 
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tempo da reactualização periódica dos atos criadores efetuados pelos seres divinos” (Tiza 

2004: 88). Por exemplo, em Parada, os “caretos” puxam um carro que transporta as 

entidades das localidades, mostrando a sua força e agilidade perante os obstáculos 

colocados no caminho pelas mulheres, as chamadas talanqueiras. Os “caretos” 

apresentam-se como figuras sobrenaturais; como afirma Mário Rocha, 

 

os trajes, a mímica, a linguagem e os adereços (campainhas e moca), invulgares e nem 
sempre decifráveis, revestem a figura de uma áurea mítica e mística que se respeita e se 
receita; não se venera, mas adula-se com um copo, dinheiro e fumeiro até. Os fatos 
garridos e bem franjados, são feitos de velhas colchas de lã e estão cobertos por cadeias 
de chocalhos, que tilintam a cada saracoteio do “careto” (Rocha 1992: 158).  
 

Estas festas têm particularidades diferentes de localidade para localidade, mas em 

todas elas os rapazes fazem-se vestir por traje com grande carga simbólica. António Cabral 

afirma, também, que a festa que ocorre nos dias 25 e 26 de dezembro, dias de Natal e de 

Santo Estevão, ocorria, também, antigamente, no dia dos Santos Inocentes. Realça que 

 

nela devem participar os rapazes com mais de doze anos. A mordomia compete aos 
chamados meirinhos, três por via da regra, substituídos em cada ano. O meirinho velho 
escolhe o meirinho novo e o substituto, sendo esta escolha seguida, em Vila Meã, por 
um “simulacro de votação que vem confirmar a escolha feita”. Só aos meirinhos 
pertence a coordenação das atividades. A não ser em Babe, também as raparigas 
participam na ceia, ponto alto da comemoração, seguida de baile. Os petiscos são da 
responsabilidade dos rapazes, que os pedem de porta em porta ou têm mesmo de os 
oferecer; mas em Vila Meã as raparigas dão uma ajudinha, confecionando, por exemplo, 
as roscas – pão de trigo em forma estelar, coberto com clara de ovo.  
Em Deilão, o meirinho velho paga tradicionalmente a calaça – vinho e outras bebidas 
para os circunstantes. Dança-se alegremente até cerca das dezasseis horas. Nessa altura, 
como regista Belarmino Afonso, o altifalante anuncia que os meirinhos vão correr. Tudo 
conflui para o largo principal. Os rapazes soltam-se da moça e botam-se a correr. 
Correm três meirinhos. No seu encalço vai toda a outra juventude tentar apanhá-lo. 
Quando isto sucede vêm às carrinchas dos rapazes. Quando havia mais raparigas eram 
elas que traziam às costas os meirinhos. Quando são apanhados, vai ao seu encontro 
gaiteiro, bombo, ferrinhos e mais garotada. A animação começa a aquecer. “Toca 
gaiteiro, se não, não ganhas as castanhas”, dizem às vezes os assistentes para animar a 
festa. 
Vila Meã persiste num único prémio da corrida: raparigas que trazem às costas o 
meirinho velho e o novo. Ora assim é mais bonito! 
Não falta o enquadramento religioso à Festa dos Rapazes, dado o significado dos dias 
em que ela se realiza. Em Deilão os rapazes assistem à missa nos dias 25 e 26, e em 
Babe formam solenemente duas alas na igreja, sendo eles quem na procissão conduz o 
andor de Santo Estevão. O profano e o sagrado andam de mãos dadas nas mais 
características festas populares (Cabral 1999: 31-32). 
 

Também enquadrados no ciclo das festas do Natal estão os conhecidos 

“chocalheiros” com tradição enraizada em Vale de Porco, no concelho de Mogadouro, em 

Bruçó e em Bemposta. Se em Vale de Porco, a atenção no decorrer dos rituais da festa 
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recaia sobre o “chocalheiro”, também conhecido como “velho” e ou “diabo”, em Bruçó a 

atenção estendia-se à particularidade de dois “casais de velhos”. Segundo Tiza, em Vale de 

Porco, os rapazes reagiam consoante o nome utilizado, sendo mais violentos se fossem 

transfigurados de diabo; afirma que, 

 

hoje a agressividade é moderada, digamos mesmo, fingida, contrariamente às atitudes 
que tomava há alguns anos (…) quando provocado, batia nos rapazes mais novos e 
mesmo nas crianças, entrava ruidosamente nas casas para roubar chouriços e fazia 
cruzes nas portas quando lhe fechavam a porta durante o peditório. Para as moças 
sempre foi, nunca indo além de uma enfarruscadela com carvão (Tiza 2004: 176). 

 

Ainda no Nordeste Transmontano, em Constantim, Miranda do Douro, celebra-se 

a festa do apóstolo jovem e predileto S. João Evangelista, também designada por festa das 

Morcelas ou por festa da Juventude. O ritual é organizado por um grupo mascarados 

homens; o “carocho” e a “belha” transformam-se em seres superiores, míticos e proféticos, 

sagrados e profanos e ao som das melodias mirandesas e acompanhados por grupos de 

pauliteiros fazem o ”convite”/pedido da esmola para o Santo. Após o “convite” passa-se ao 

convívio/celebração entre as gentes vizinhas da localidade. Por sua vez, em Vila Chã, 

celebra-se a festa do Menino e a festa da Velha, durante o Ano Novo. Nesta localidade, três 

rapazes dão corpo à celebração na pele de uma velha, de um bailador e de uma bailadeira. 

Esta metamorfose é acompanhada por um grupo de gaiteiros mirandeses que percorrem a 

aldeia para recolher esmolas para o Menino; a velha, como figura central do cortejo, 

persegue os rapazes para lhes bater com as bexigas cheias de ar e, com a sua bengala no ar, 

dança e salta, mostrando a forquilha cheia de fumeiro das dádivas; “o bailador toca 

castanholas e a bailadeira as charrascas, em sinal de reconhecimento” (Alves 1982: 131). O 

padre inicia a liturgia de Ano Novo em honra do Deus Menino no fim do peditório e 

presentes, por entre a população, estão as três figuras do ritual; substituindo os chapéus por 

lenços, a velha e a bailadeira assistem à missa junto às mulheres e o bailador junto aos 

homens. Ainda em torno desta celebração se faz a fogueira como entrada no Ano Novo. O 

mordomo oferece a lenha e esta é mantida durante a tarde e noite, pois é em volta desta que 

todos os atos se celebram. Como sustenta Mourinho, esta festa marca a entrada de um novo 

ano com o festejo do nascimento do Menino: “Assim, a velha representará o ano que acaba 

de findar, o bailador e a bailadeira, o ano que nasceu há horas” (Mourinho 1991: 220). 

Relativamente às festas dos Reis, em Baçal, freguesia da Baixa Lombada, “quase 

sempre as festas dos rapazes se identificam e se confundem com as festas de Santo 

Estêvão“ (Tiza 2004: 232). Denomina-se festa dos Reis, porque ocorre na Epifania e festa 
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dos rapazes por ser festejada por um grupo de jovens solteiros. “Nas vésperas do dia 6 de 

janeiro, dia de reis, os mordomos percorrem as casas da aldeia (…) e convidam-nos para 

participarem na festa, com o consentimento dos pais” (Lopes 2003: 22). Todos se levantam 

pela alvorada ao toque da gaita e seguem para o peditório das “chouriças” que são 

entregues pelas mulheres que se encontram nas janelas das casas. Para além da saudação 

de bom ano a toda a comunidade, esta festa dos rapazes torna-se ímpar porque, antes do 

por do sol, através de quadras e em praça pública faz-se crítica social; os “caretos”, “nos 

seus fatos de sarapilheira e fitas coloridas e máscaras de vários feitios e materiais: 

mascaras de latão, madeira, palha entrançada à maneira dos chapéus e de “escrinho” que é 

uma textura elaborada com palha envolta em casca de silva desfiada” (Tiza 2004: 237), 

criticam e ridicularizam os moradores e grupos, como se expurgassem os seus atos 

proibidos e a comunidade ficasse limpa dos mesmos.  

 Na época do entrudo, os “caretos” carnavalescos de Podence são uma referência; 

é um fenómeno de folclorização, pois a sua arte performativa fornece elementos para a 

circulação mercantilizada da cultura popular. Como se pode observar na fotografia 

seguinte, a apropriação da prática local, considerada tradicional, foi reinventada e 

reinterpretada e apesar da sua vertente profana, a vertente sagrada nunca é descurada do 

momento festivo. 

 

 
                                        Fotografia 9 - Careto de Podence 
                                        Autor: Luís Borges, 2014 
 

 

A manifestação entre o cristão e o pagão acontece de forma natural, pois os 

“mascarados” e mordomos das festas, para além de fazerem parte da liturgia pagã, cuidam, 

também, da liturgia cristã. Como sublinha Tiza, “Os líderes, denominados mordomos ou 
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reis, detêm todo o poder da organização profana da festa, mas também se responsabilizam 

pela componente religiosa” (Tiza 2004: 23). 

Na crónica “Uma tradição popular do Carnaval”, António Cabral deixa, também, 

explícita uma lembrança do seu tempo de menino com 6, 7 anos. Recorda espreitar, 

receoso, pelas grades do adro e ver uma coisa parecida com um cavalo:  

 
a caveira de um cavalo, o rabo de cavalo, os pés eram de homem, via-se bem, tinha 
chocalhos, chongla-chongla, por todo o corpo, e ao passar por nós vomitou um fumo 
esbranquiçado, fugimos, eu e os outros rapazinhos, ainda tínhamos na mente o fumo do 
enxofre, pestanas de caveira infernal, de que o padre falava na missa (Cabral 1988: s/p) 
 

Homem atento às tradições da região, Cabral procura perceber as origens dos 

costumes das comunidades e nas pesquisas, por entre as gentes, aprofunda temas mesmo 

que, por vezes, estejam esquecidos, como é o caso do significado do “cavalinho”. Todas as 

situações de contacto com a população eram oportunidades para um inquérito minucioso. 

Na crónica, anteriormente referida, verifica-se a forma simples como Cabral se aproximava 

da resposta do que pretendia pesquisar: 

 
Dei, há pouco tempo boleia, de Alijó para o Castedo, ao senhor Raul Saminuna, homem 
já trôpego, a quem falei do Cavalinho. O Cavalinho era sempre ele e, quando ele deixou 
de aparecer, por mor de uma cinza que deitou nuns rufias, “um sarilho dos diabos”, 
nunca mais houve Cavalinho. “Ainda lá tenho alguns apetrechos”, disse-me. “E a 
caveira?”, perguntei-lhe. Tinha-a deitado fora. Quis eu saber como a arranjava. Simples: 
quando morria um cavalo, ia, passados tempos, ao lugar onde o tinham enterrado e 
sacava-lhe a cabeça que limpava e desinfetava com uns “pozes”. Qual o significado do 
Cavalinho é que ele não me soube dizer. Era uma coisa que vinha de longe, de que 
gostava, “pronto”, sentia lá dentro “não se quê”, meter medo e fazer rir ao mesmo 
tempo (Cabral 1998: s/p). 
 

Nem sempre as respostas obtidas serviam para a consolidação da sua pesquisa, daí 

Cabral relacionar aspetos que pudessem estar ligados: 

 

Será o Cavalinho uma versão poética e burlesca do lobisomem? Representar e 
desfigurar uma coisa é uma forma de a negar, retirando-lhe o estatuto de realidade 
independente e reduzi-la à sua dimensão fantasmática. O lobisomem nesta ordem de 
deias é assim o precipitado imaginário dos medos noturnos. O Cavalinho poetiza-o em 
magnífico jogo (Cabral 1988: s/p).  
 

Refira-se que em Castêdo do Douro a tradição atribui ao lobisomem a forma de 

um cavalo e cavaleiro em conjunto, tal como mostram as fotografias seguintes: 
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Fotografia 10 - Cavalinho, Carnaval de Castêdo 
do Douro 
Autor: António Cabral, 1999 

 

Fotografia 11 - Cavalinho, Carnaval do 
Pinhão 
Autor: António Cabral, 1999 

 

 

O “cavalinho” na freguesia de Castêdo do Douro e na vila do Pinhão pode ainda 

ter outra representação simbólica. Como refere António Cabral, o “cavalinho” pode ser 

entendido como “um diabrete em simbiose com o espírito da vegetação (uma espécie de 

fauno ou sátiro que ficasse da antiguidade), até à de um adeus tragicómico às solicitações 

mundanas, o que a caveira parece indicar” (Cabral 1998: s/p). 

A simbologia das máscaras é meramente profana e o mascarado sai à rua para 

cumprir os preceitos antigos, o social e o agrário. Contudo, os já denominados “caretos”, 

os “chocalheiros”, os “velhos” das festas de dezembro a janeiro e os “caretos” de fevereiro, 

que celebram o carnaval, transportam, também, a simbologia de cariz sexual; os caretos 

perseguem as raparigas pelas ruas, batendo-lhes com bexigas de porco cheias de ar, ou 

chocalhando-as com vários cintos que trazem à cintura repletos de chocalhos. O mascarado 

transforma-se num ser superior e coloca-se a cima da lei: “como se se tratasse de um ente 

sagrado, mas possuído pelo diabo” (Abelho 1970: 284) castiga, troça, acaricia, dança e 

grita conforme lhe apetece. Abelho salienta a simbologia das máscaras: 

 

O divertimento das máscaras e dos mascarados constitui uma representação bem 
expressiva, com aspetos teatralizados, na região de Trás-os-Montes. Recreia-se este 
povo no calendário dos seus folguedos com modos sarcásticos e patéticos, onde o 
mascarado surge não só nos tradicionais dias de Entrudo mas também fora deles, 
tomando nomes variados em diversas e diferentes localidades (...) tais máscaras e 
mascarados constituem festins de gáudio, participados pela mocidade (...) será pois um 
arraial de euforia, com paródias fingidas, lutas simuladas de rapazes e raparigas, 
aproveitando os pretextos para contactos corporais. Sempre a guerra do macho pela 
posse da fêmea. Outra nota a registar é a do sentido agrário desta calenda. Na 
comunidade transmontana, campestre por definição, os usos arcaicos conservam-se, 
mantendo os costumes até vir o desgaste e a influência urbana (Abelho 1970: 284).  
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António Cabral sempre esteve atento ao significado dos símbolos, pois 

considerava que toda a cultura era simbólica. No artigo “Símbolos de Carnaval” datado de 

2003, narra as tradições das gentes de Trás-os-Montes e Alto Douro, na época do Carnaval: 

 

Os carnavais da sora Professora 
 
Sobretudo nas aldeias, era interessante ver a ganapada em cortejo, a cantar e a tocar no 
que vinha à mão, rumando à escola onde a sora Professora (ou professor, claro) 
aguardava com sorrisinhos brilhantes. Por vezes, era pela Páscoa ou fim de ano letivo. 
Em S. Lourenço de Riba Pinhão era no Carnaval. Ora pois, a oferta dum cabrito para 
ganhar forças para a Quaresma. 
– Hoje já se não usa – dizem-me. – Os tempos são outros. 

 
Pulhas, Casamentos e Partilha do Burro 
 
Dois rapazes, empunhando cada qual um funil, “deitavam as pulhas” de pontos elevados 
no meio dos quais ficava a aldeia. 
– Ó compadre, quem vamos hoje casar? 
– A Chica dos Anéis. 
– Porquê? 
– Anda de conversado em conversado: ameaços de casamento, mas, à última da hora, 
nicles. Até consta que… 
– Num digas. Vamo-la casar com o galo pedrês da tia Micas. 
Coisas assim. Na Partilha do Burro, a Chica dos Anéis (ou o Chico, tanto faz) era muito 
bem capaz de ter uma parte do jumento mais atiçada. E até se punha a vida alheia no 
estendal – a mais censurável, está visto. Hoje na Partilha do Burro e nos Casamentos o 
costume amaciou, mas continua, brejeiro, como é o caso, por exemplo, de Campo de 
Jales (Cabral 2003: s/p).  
 

António Cabral refere também a tradição “Pai de Carne” que ocorre em Cheires, 

no concelho de Alijó. “Pai da Carne”, tal como o pesquisador aponta, é “um grande boneco 

de palha e trapos, com um falo monumental. A festa acontece na noite de Terça-Feira 

Gorda e é um dos luxos da rapaziada, um luxo que no fundo é um ato de expansão 

instintiva onde rumoreja um simbolismo que deve ser analisado” (Cabral 1997: s/p).  

Na obra Jogos Populares Portugueses (1988), Cabral explica esta tradição: 

 

Os rapazes – um de padre e outro de sacristão – juntam-se e percorrem as ruas, 
gritando: ai o meu Pai da Carne, coitadinho, que vai morrer. Isto e muito mais. À luz 
das velas e toque de campainha, a gritaria assume grotescamente acentos patéticos. E 
assim o préstito vai-se dirigindo para o largo principal onde os automóveis, que 
circulam na estrada que liga Sanfins do Douro, Ponte da Ribeira e Sabrosa, têm mesmo 
de parar, o que aliás parecem fazer com muito gosto: máquinas modernas, algumas 
porventura de pulmões envelhecidos, a contracenarem com a máquina mais antiga que 
se conhece, um homem de pistão à vista, um animal que pelo visto é inteligente, 
exibindo os seus direitos num gesto impenitente de orgulho. Os gabirus é que não 
querem saber. O homenzarrão é sem dúvida um velho gaiteiro que já deu o que tinha a 
dar, precisando aquele frenesim carnudo de tratamento igualmente frenético. O que quer 
dizer que mesmo à beirinha da Quaresma – tempo de olhar para dentro, pois – não se 
admitem foras daquela natureza. 
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Dantes era no adro da igreja que se procedia à execução da sentença, mas por motivo de 
confusões e alguma advertência do pároco, juntamente com a de senhoras mais 
sensíveis a desvergonhas – os santinhos não podem ser incomodados no seu 
recolhimento, está visto -, a função transitou mesmo para o olho da rua. O Pai da Carne, 
impante ainda de ímpetos secretos, é em primeiro lugar amachucado, atirando-o os 
rapazes uns de encontro aos outros, tocando-lhe bem os arcos, a ver se o fulano se deixa 
de arrebitadelas. Como não, pespegam com ele na calçada e encafuam-lhe bombas de 
estouro de rabear no corpanzil. O primeiro órgão a ser destruído é o sexo. Ai o meu Pai 
da Carne, coitadinho, coitadinho! A fúria justiceira aliada ao lamento hipócrita. E a 
algazarra não abranda, enquanto o matulão não arder completamente. 
Só homens na funçanata. Ausente qualquer pessoa do belo sexo, ora pois, com receio de 
galhofa e mordacidades. Algumas até gostariam de ver, ora pois, mas preferem ficar-se 
por outras brasas, as da lareira, ou então a bispar a coisa atrás dos cortinados de renda. 
Concluindo, será legítimo ver neste costume carnavalesco a morte freudiana do pai? Ou 
simplesmente um adeus folgazão à carne que uma imposição quaresmal de abstinências 
contém? A destruição do sexo paterno no alvorecer da nova primavera, faz pender a 
razão para a psicanálise de que aqui tem cabimento a fantasia como satisfação simbólica 
ligada ao edipianismo sublimado como festa. Disse Freud: “Um dia os filhos 
associaram-se, triunfaram do pai, mataram-no e devoraram-no em comum, ele que tinha 
sido seu inimigo, mas também seu ideal (Cabral 1998: 98-99).   

 

Estas festividades de inverno têm diferentes rituais constituídos por atos sagrados 

“porque encerram sempre uma certa forma de culto a prestar à divindade” (Tiza 2004: 16). 

Desta forma, pode-se concluir que o inverno em Trás-os-Montes e Alto Douro é um tempo 

festivo profano com ligações ao sagrado. Desde o princípio de novembro com a celebração 

de “Todos os Santos” até ao “enterro do entrudo”, o esoterismo da cultura da região 

transmontana é ímpar pelas festas organizadas pelos jovens, pelo uso de máscaras e pelo 

contacto dos mascarados com as comunidades; agradece-se o alimento aos santos, 

mantém-se ligação aos mortos e purifica-se a população das localidades. Os transmontano-

durienses são religiosos; mantendo uma aproximação com os deuses, conservam, também, 

os mitos e as tradições desenvolvendo ritos com grande carga simbólica. 

 

 

1.6. A matança do porco 

 

“Quanto à matança do porco: não confundir uma prática corrente e necessária ao 

homem com um ato de crueldade, mesmo que a matança tenha um carácter festivo, desde 

que não refinando o sofrimento do animal”, palavras proferidas por António Cabral como 

resposta a um questionário realizado por Gil Silva para o Eito Fora- jornal de Vilarelho, 

edição online entre 1998 e 2001.   

A criação e o abate de suínos, destinados ao consumo do homem, sofreram ao 

longo dos tempos várias alterações. Na Antiguidade, os profetas Moisés e Maomé 
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proibiram o consumo da carne de porco, proferindo que a sua ingestão era prejudicial à 

saúde do ser humano, proibição ancestral que se mantém até aos dias de hoje nas religiões 

que representam. Os gregos praticavam a atividade da suinicultura apenas com um 

objetivo: através do sacrifício do animal ofertar os deuses; no entanto, os romanos foram 

criadores e consumidores de carne de porco. Ao longo dos tempos foi-se desenvolvendo a 

espécie suína nas suas diversas variantes, a asiática, a céltica e a ibérica, levando a que a 

suinicultura em 2000 fosse já “o setor da pecuária de maior relevância económica mundial 

(…); 273,1 milhões de toneladas de carne de todas as espécies produzidas no mundo, 92,6 

toneladas eram de porco, ou seja, aproximadamente 40% da produção mundial” (Carvalho 

2009: 3).  

Este desenvolvimento da criação dos animais levou também à propagação de 

diversas formas do seu abate. Em Portugal, as práticas dos romanos permitiram que o uso e 

consumo da carne de porco fosse hábito comum e se ampliasse a confeção de diversos 

pratos, tornando-se posteriormente indispensável na alimentação da população, 

principalmente da mais pobre. Este facto conduziu a uma maior criação de suínos 

domésticos e, de norte a sul do país, foram-se criando rituais nas tradições e costumes 

locais como a matança do porco. Segundo Cristina Cerqueira, a festa da matança do porco 

foi, no espaço rural português, entre finais do século XIV e inícios dos anos sessenta, “ou 

uma pequena festa familiar, ou uma refeição de trabalho festivo” (Cerqueira s/d: 4). A 

autora refere que a festa da matança do porco, ou ceia da matança, é um fenómeno recente 

e que “segundo alguns aldeões terá começado a realizar-se a partir de meados dos anos 

sessenta, embora só se tenha implementado a partir dos anos setenta” (Cerqueira s/d: 4). 

Relativamente à alimentação principal da população transmontana, Brian O’Neill 

(1989) refere, a propósito de uma aldeia da região, no princípio dos anos de 1980:  

 

A maioria dos habitantes da aldeia, com poucas exceções, dedicam-se total ou 
parcialmente à agricultura ou à pastorícia, incluindo o pároco e a professora. As culturas 
mais importantes são a do centeio (com quantidades menores de trigo), batata, castanha, 
vinho e milho. Sendo a maior parte dos terrenos da aldeia impróprios para o seu cultivo, 
o trigo é vendido ou guardado para ocasiões especiais ou para quebrar a monotonia do 
centeio. O porco dá a carne mais consumida (O’Neill 1989: 8). 

 

Esta observação é sustentada também por Manuel Grilo (2011) num estudo sobre 

as matanças do porco e o fumeiro de Vinhais, localidade transmontana: 

 

O porco foi, nestes tempos, o principal alimento a par do pão e das batatas. Todas as 
casas procuravam criar e matar pelo menos um porco. Era um autêntico seguro familiar, 
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servia, inclusive, para pagar dotes de filhas casadeiras, já que garantiria produto para 
todo o ano que se podia guardar, ao contrário de um borrego ou de um cabrito, 
pontualmente consumido nos dias de festa (Grilo 2011: 19). 
 

A alimentação do porco era variada e sustentável; o animal consumia 

tudo o que nas casas sobrasse juntamente com o farelo moído que era colocado 

em pias de pedra nas denominadas “lojas”, locais sem grandes aberturas e que se 

situavam ou junto às casas ou no rés-do-chão destas. Sobre o principal alimento 

do porco, Monteiro sustenta:  

 

Come de tudo: - fruta caída das árvores, cascas de batatas, a rama mais dura das 
couves, o rezulho do caldo, nabos, abóboras, graduras, castanhas folecras… tudo 
que vai direitinho para um caldeiro a que se junta a primeira água de lavar 
pratos, panelas e potes, as águas da cozedura das hortaliças, das batatas e as 
côdeas do pão duro. No fim do dia para a vianda ficar completa, põe-se o 
caldeiro ao lume e engrossa-se com farelos e alguma cevada. O cortelho ficava 
sempre perto e as pias de pedra eram os comedouros mais vulgares (Monteiro 
2002: 99).   

 

A alimentação dos porcos era uma tarefa considerada árdua que normalmente 

cabia às mulheres; o sustento dos suínos era realizado duas vezes ao dia, de manhã e à 

noite, mas era nos finais de Agosto que se entrava no período de ceva (engorda) dos 

animais. Segundo Manuel Grilo, “nesta fase, e até à matança dos porcos, havia um cuidado 

suplementar na quantidade e na qualidade da alimentação, com o objetivo de obter o 

máximo de peso e gordura (toucinho e banha) possível em cada suíno” (Grilo 2011: 21).  

Entre novembro e janeiro abatiam-se os animais em todas as casas, por vezes um 

trabalho desempenhado por outros membros de família ou vizinhos: “Igualmente, temos 

que ligar a matança à vasta gama de outros momentos em que são recrutadas enormes 

equipas de trabalho formadas por parentes, amigos, vizinhos e outros co-aldeãos” (O´Neill 

1989: 476). O ato refletia vaidade e orgulho por parte dos donos, pois naquele momento 

verificava-se a dedicação prestada ao animal durante o ano, o que se traduzia em boas 

peças de alimento para toda a família, mas também como hierarquização social, pois o 

número de porcos criados e abatidos por ano indicava a importância social e económica 

das famílias. 

O dia da matança era um dia de festa; quer os adultos quer as crianças 

sociabilizavam com grande entusiasmo. Nesse dia, os participantes no ato de abate 

colocavam à prova o conhecimento passado de geração em geração. António Cabral atento 
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às tradições registou os procedimentos da matança do porco que ainda hoje se verificam 

em muitas localidades transmontanas. 

Nos dias anteriores ao abate fazia-se molhos de palha ou cortava-se carquejas para 

secarem e servirem de combustível para “chamuscar” o porco que era levado até à “banca” 

onde seria morto. Como defende também Grilo, “numa zona próxima da casa, que podia 

ser uma loja, um palheiro ou mesmo na rua, os homens agarravam nos porcos e, 

amarrando-os a um banco de madeira baixo, estreito e comprido, matavam-nos com 

cuidado para que se pudesse recolher o sangue em alguidares” (Grilo 2011: 26).  

A crónica “A matança do porco” de António Cabral é um registo que confirma 

esta tradição da região transmontana: 

 

Gordo, gordinho, matulão, o porco chega ao terreiro, conduzido por aquele que havia de 
lhe pôr termo aos dias de ceva. (…) Dantes, já lá vão uns anitos, quando eu assistia ao 
ritual, reparava em um ou dois molhos de palha que se destinavam a faxucar o 
animalzinho; agora olho, com alguma nostalgia, para uma botija de gás. O fumo da 
palha tinha outro encanto, carregada que era de símbolos sacrificiais. Um facalhão, 
tachos, um balde e a senhora Otília, lesta, apesar da idade, a encher um regador no 
fontanário próximo. «Vamos a isto, rapazes» – voz de comando do senhor Álvaro Vilela 
que prende uma corda na boca do animal, segurando-a bem entre as duas queixadas. «E 
o banco? Traga o banco», diz a afanosa Otília. «Qual banco, responde o dono. – Vai ser 
aí em cima do muro». E eu a cismar: aquele bloco ancho de cantaria sempre tinha mais 
parecença com uma pedra de ara (Cabral 1999: 50). 

 
A fotografia seguinte retrata esta prática ancestral na atualidade. A força do 

animal requer a robustez conjunta dos homens que se envolvem no processo da matança. 

 

 
                                           Fotografia 12 - A matança do porco 
                                           Autor: Internet 
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O momento da morte do animal era presenciado também por habitantes da 

comunidade vizinha que se aproximava para assistir aos derradeiros gritos do animal, 

como se verifica na fotografia anterior. Eram recebidos pelos cicerones do momento com 

regozijo e bebiam celebrando o momento; “Mirones, apesar do chuvisco frigidíssimo. 

Motivo para estar ali um garrafão encarapuçado por um púcaro de alumínio. «Vai um?» 

«Claro!»” (Cabral 1999: 50), assim define o cronista.  

 O homem que tinha a tarefa de matar o animal nesta época do ano era muito 

solicitado devido à sua perícia no manuseamento da faca comprida e pontiaguda que 

através de um golpe fatal acertava no coração através do pescoço junto ao peito do porco. 

As tarefas durante o sacrifício eram divididas entre homens e mulheres, tendo todos um 

papel de relevo na matança do animal. Cabral revela que 

 

O porco, desconfiado do sítio, tinha fossado uma borda de rango e leitugas, abrindo-lhe 
um sulco direito de sachola. Os cochilros que inundavam a parede espreitavam a 
cerimónia. Quatro homens aferraram-se ao colosso e foi então que o berreiro a sério 
começou. A proximidade do sacrifício é o melhor estímulo da sensibilidade. As mãos 
dos homens confundiram-se num momento com as da besta. A razão e a força. As 
queixas de um na ufania do outro. Sempre assim foi – pensaria uma leituga prostrada na 
lamiça. Ao tempo em que a senhora Otília aparava o sangue ainda vivo num tacho, 
frémitos de cozinha alegravam o coração dos circunstantes. Alguém voltara os olhos, 
quando o facalhão perfurou a peitaça do animal. «Ora, não sejas maricas» – teve de 
ouvir (Cabral 1999: 51). 

 

Como se verifica na fotografia seguinte, após o abate o sangue era aproveitado 

para confecionar enchidos, como as morcelas, chouriças ou para coalhar e mais tarde 

guisar em confeções gastronómicas. 

O porco, após ser chamuscado, era raspado com utensílios artesanais, pedras 

aguçadas ou velhas gadanhas: “Esta raspagem era acompanhada de sucessivas lavagens 

com água a ferver, o que ajudava também à remoção de todos os pelos bem como de 

camadas superficiais da pele” (Grilo 2011: 27). Depois de limpo era transportado 

normalmente para a loja da respetiva casa que se encontrava asseada. Neste local o animal 

morto era pendurado pelo “chambaril”, uma peça de madeira feita manualmente e que 

segurava o porco pelos membros traseiros, e imediatamente eram-lhe retiradas as vísceras 

sendo logo depositadas num recipiente de cerâmica apropriado, para depois serem 

devidamente lavadas em água corrente (normalmente nas levadas ou ribeiras mais 

próximas), para de seguida serem utilizadas na confeção das chouriças. Retiravam-se 

também alguns "miúdos" do porco para serem confecionados no almoço oferecido ao 

matador, seus ajudantes e a alguns amigos. 
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António Cabral pormenoriza cada momento do dia na referida crónica “A 

matança do porco”; relata as tarefas envolvidas no ato e a forma como elas rapidamente se 

encadeavam umas nas outras: 

 

«Venha o maçarico, venha o maçarico». E o fogo acendeu júbilos novos nas sedas do 
ridente chacim. Amolecido com água quente, o couro foi raspadinho com lascas de 
pedra rugosa e, logo a seguir, pendurado na loja onde o tal maricas se pôs a farejar. 
Pudera! Já a senhora D. Maria José descia com uma travessa de bolos de bacalhau e 
fatias de salpicão a dizerem «comei-me». Sape, gato – voz a ralhar a um ougado, porque 
o senhor magarefe ainda estava rec-rec com a alimária. Sape, gato – repetiu a patroa, ao 
descer novamente as escadas com um açafate de trigo de quartos numa mão e uma 
caçarola de sangue cozido com alho picado na outra. Já o tal se havia desougado, 
fazendo mão baixa à travessa. Interim, Álvaro Vilela tinha aberto o formoso bestigo, de 
alto a baixo, e fazia a colheita do interior. Primeiro, as tripas, que encheram um balde; 
depois, a colada: fígado, pulmões e coração. Finalmente, os untos ou banha que, depois 
de atravessar três bilhardas à entrada da barriga, para efeito de arejamento, deixou a 
pingar de uma delas (Cabral 1999: 51). 

 

A “desmancha” do porco dava-se entre um a três dias depois; o frio endurecia as 

carnes tornando-se o corte longitudinal do animal mais fácil pela mão do matador. O porco 

deitado no chão ou no banco em que fora morto era cortado em várias peças; na panela de 

ferro, as gorduras eram transformadas em banha; os lombos, as costeletas e o fígado em 

torresmos que eram posteriormente guardados em panelas apropriadas de cerâmica; os 

toucinhos e os presuntos cobertos de banha eram salgados e guardados na "salgadeira"27 

que quase sempre contribuía para o sustento da casa. Desmanchava-se a cabeça, retirando-

lhe carne, couro, orelhas, língua e focinho. Como confere Grilo, “Esta ação era realizada a 

golpes de machada de um e outro lado da coluna, desde o rabo ao pescoço, coincidentes 

com os cortes anteriormente feitos na pele das costas” (Grilo 2011: 29). As carnes mais 

magras cortavam-se em pequenos pedaços, temperavam-se e confecionavam-se 

seguidamente os tradicionais enchidos, tarefa que cabe, ainda hoje, às mulheres.  

 

                                                 
27  A salgadeira era uma grande arca/caixa, de madeira, onde as carnes ficavam a curar em sal num local 
fresco e escuro. 
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 Fotografia 13 - Mulheres a confecionarem as 
alheiras 
 Autor: Raúl Coelho, 2015 

 Fotografia 14 - Cozinha tradicional transmontana 
 Autor: Raúl Coelho, 2015 

 

 

Atualmente, a criação de suínos domésticos está em vias de extinção e no entanto, 

as tradições ainda são marcantes na região transmontana já que o desenvolvimento e 

modernização dos tempos não colocaram em causa as técnicas tradicionais de abate e 

conservação, pois apesar do aparecimento dos sistemas de frio, da utilização do maçarico a 

gás e do compressor de água, na década oitenta, poucas foram as alterações no processo da 

matança do porco. Os filhos das terras, residentes ou não, fazem questão de manterem as 

tradições e a festa da matança, festejos muitas vezes apoiados pelas juntas de freguesia 

para a promoção e desenvolvimento do fumeiro local, como é o caso da Vila de Vinhais e 

Montalegre. 

 

 
                                    Fotografia 15 - Feira do Fumeiro em Vinhais 
                                    Autor: Raúl Coelho, 2012 
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Atualmente o fumeiro e o turismo estão ligados na região transmontana, pois 

ambos funcionam como um motor para o desenvolvimento económico. Esta tese é 

assumida pelo vereador Luís Fernandes da Câmara Municipal de Vinhais no dia da 

apresentação do programa da Feira do Fumeiro de Vinhais para o ano de 2016: “Esta feira 

do fumeiro é a mais importante feira do género em termos nacionais, comum grande nome. 

É a maior e mais antiga do Fumeiro. É nosso dever valorizá-la cada vez mais e lutar pela 

afirmação deste setor de atividade. Isto ganha maior relevo tendo em conta a importância 

do próprio evento para as pessoas do concelho” (Jornal Voz de Trás-os-Montes 2016). 

António Cabral conseguiu aferir in-loco um ritual de gestos e diferentes práticas 

ancestrais relativas à tradição da matança do porco. O abate com faca, a desmancha 

tradicional, o recurso à salga, a secagem e a defumação, tal como a comercialização 

moderna do fumeiro confecionado na região são práticas que Cabral regista impedindo que 

a memória sobre o passado se esqueça contribuindo assim para o património cultural.  

 

 

1.7. Jogos Populares 

 

Segundo António Cabral, a distinção entre jogo popular e jogo tradicional nem 

sempre é fácil de entender, porém ressalva que, se o primeiro se refere a todo aquele que é 

jogado exclusivamente pelo povo, o segundo será o que é praticado por todas as classes 

sociais desde há muito tempo. Esta particularidade de distinção, por vezes não é tida em 

conta nas pesquisas e os termos aparecerem aplicados nas investigações com a mesma 

significação, mas erradamente, pois não são a mesma coisa. Citando Camareira Serra e 

Pires Veiga, “o jogo popular tem regras flutuantes, é mais festa do que competição e o seu 

âmbito é regional ou nacional. O desporto tradicional tem regras fixas, é competitivo e 

regional ou nacional” (Serra e Veiga apud Cabral 2002: 9). António Cabral acrescenta 

ainda que há jogos tradicionais que não são populares, como por exemplo o xadrez, e jogos 

populares que não são tradicionais, como a corrida de pneus e os das caricas. 

Refira-se ainda que, por vezes, os termos aparecem ligados entre si formando uma 

única expressão. O investigador António Coimbra utiliza os dois termos em conjunto: “Os 

jogos populares tradicionais apresentam-se como insubstituíveis de convívio, coesão social 

e inserção do indivíduo na comunidade, permitindo a identificação do jovem e do adulto 

com a cultura local” (Coimbra 2007: 1). 



Cultura Popular Transmontano-Duriense: O olhar de António Cabral 
 
 

121 
 

António Cabral, nas suas obras na área de Antropologia Cultural e Ludoteoria, usa 

sempre o termo jogo popular, apesar de, por vezes, no discorrer dos seus textos se 

encontrar a expressão jogo popular tradicional. Logo, ao longo deste estudo o termo 

utilizado vai ser aquele que António Cabral utilizou nas suas investigações, jogo popular, 

fruto, provável, do seu contacto direto com o povo, aquele que trabalha a terra. 

A necessidade de preservar as tradições do povo, sem que isto significasse manter 

formas ultrapassadas de viver, levam António Cabral a encarar o movimento progressivo 

da história, descobrindo neste artérias vivas que pudessem proporcionar um melhor 

conhecimento do que somos.  

As investigações realizadas na área da Antropologia Cultural e Ludoteoria 

permitiram a António Cabral ser considerado, em Portugal, um investigador notável sobre 

jogos populares, mérito que conduziu a uma homenagem, em Freamunde, em 1999,“tendo 

o seu nome sido dado ao primeiro campo de jogos populares em todo o mundo” (Cabral 

2001: 279). A relevância deste acontecimento foi notícia em jornais nacionais e regionais 

como são exemplo, o Correio da Manhã, o Público e o Arrais:  

 
Vai ser inaugurado, no dia 12 de Dezembro, na Quinta do Pinheiro, Freamunde, o “Campo de 
Jogos Populares Dr. António Cabral”. O campo, que é no género o primeiro a ser 
rigorosamente projetado e apetrechado em qualquer parte do mundo, deve-se à ação conjunta 
deste escritor e investigador e do empresário Raimundo Durão (Arrais 9-12-1999).  

 
O "pai" dos jogos foi o prof. António Cabral, atualmente delegado do Inatel em Vila Real, 
um perito na matéria que estudou e recuperou para a atualidade dezenas de jogos tradicionais 
praticados por todo o país, do Minho ao Algarve, após muitos anos de pesquisas e estudos, 
que culminaram na produção de vários livros. E foi o próprio António Cabral que tratou de 
assegurar que em Freamunde os jogos cumprem as regras originais (…) Neste recinto podem 
estar a ser praticados em simultâneo cerca de trinta jogos, desde os jogos de "interior", uma 
vez que uma área coberta garante a sua operacionalidade independentemente do tempo, aos 
de ar livre." (Correio da Manhã 13-12-1999). 

Assistimos a uma futebolização da cultura" – ironiza Arménio Pereira, Presidente da Câmara 
Municipal de Paços de Ferreira. "É necessário olhar para o desporto doutra forma, afirmou 
durante a inauguração". (…) E o Presidente do Instituto Nacional do Desporto, Manuel 
Brito:" A proteção dos jogos tradicionais é uma questão decisiva porque neles reside parte do 
património dum povo". António Cabral é mais categórico: "Está tudo aqui. Tudo aqui vem 
ter". E, para que não restassem mais dúvidas, lançou mãos à obra, estreando o recinto que 
leva o seu nome com uma jogada certeira que ninguém mais conseguiu igualar." (Público 13-
12-1999). 

 

Durante dois anos, as suas pesquisas acerca dos jogos populares foram 

subsidiadas pelo Ministério da Educação para a realização da obra Teoria do Jogo 

publicada em 1990, informação que o autor deixa registada na nota de agradecimento da 

obra: 
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O autor agradece ao Ministério da Educação a sua equiparação a bolseiro nos anos 
letivos de 1988-1989 e de 1989-1990, sem a qual este livro não seria talvez possível, 
bem como os que lhe seguirão – Jogos Populares Portugueses Infantis e Jogos Populares 
Portugueses de Jovens e de Adultos -, na linha de outro já publicado: Jogos Populares 
Portugueses (Editorial Domingos, Porto, 1986) (Cabral 1990: 5). 

 

Para António Cabral o conceito de jogo tinha uma extensão bem maior do que à 

primeira vista parecia, devido ao uso em que se aplicava a palavra. No entanto, ressalva na 

obra Teoria do Jogo que “por via de regra, fala-se de jogo a propósito do desporto e dos 

jogos populares, infantis, de jovens e de adultos” e não do sentido metafórico que a palavra 

pode ter quando usada, por exemplo, no sentido artístico ou político (Cabral 1999: 193). 

O jogo pode definir-se como toda a atividade que tem como primeiro objetivo o 

prazer, afirmação que o autor diz ser das mais simples, mas das mais corretas. Cabral 

sustenta que  

 

onde não há prazer não há jogo. Se um jogador atua exclusivamente na mira de um fim 
útil, como a glória ou a recompensa material, podemos com toda a certeza afirmar que o 
seu jogo é apenas aparente: não joga, de facto. Se ele, porém, ante e para além dessa 
utilidade, desenvolve as suas jogadas com uma certa alegria, agradando-lhe a situação 
em que se encontra, então, sim, joga, mesmo que tenha também em vista a fama e o 
dinheiro. Assim entendido, o desporto de alta competição é verdadeiro jogo Cabral 
1999: 194).  

 

Para o autor, ainda na definição do conceito jogo, toda a atividade lúdica tem 

sempre uma motivação própria, ou seja, o impulso lúdico. Este tema que desenvolveu em 

diversos artigos, ao longo das suas pesquisas, mostra que se pode “realizar através de dois 

meios fundamentais: a mimese (imitação) e o agon (competição)” (Cabral 2004: s/p). 

Cabral deixa transparente que, relativamente à origem do jogo, o caráter mimético faz-se 

notar mais nos jogos populares do que nos desportivos “dada uma organização de 

tendência engenhosa e espetacular que estes produzem” (Cabral 2004: s/p), realçando que 

“mesmo no desporto aparentemente mais afastado da sua origem, a estrutura repetitiva é 

simultaneamente o seu ritmo e a sua natureza. Os lances e os movimentos repetem-se. Não 

há movimento sem repetição” (Cabral 1999: 194). Relativamente ao caráter agonístico, que 

é também inerente à ação lúdica, revela que qualquer exercício de movimento leva sempre 

a uma qualquer resistência, ou seja, à dificuldade de vencer e daí haver competição. Cabral 

esclarece e afirma: 
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Se a imitação é de certa maneira um elemento conservador (não tão conservador como 
em outras atividades, pois o jogo afirma-se na criatividade), a competição visa sempre 
dialeticamente algo de novo, e, porque é assim, porque ela é um dos motores da vida e 
da história, é necessário reconhecer a sua importância, mesmo pedagógica (Cabral 
1999: 194). 
  

Assim, conclui que o jogo será, desta forma, a condição sine qua non do 

desenvolvimento infantil e também a vida em busca da felicidade, pois as alegrias dos 

indivíduos são sempre as suas vitórias, aquelas que lhes dão prazer e lhes trazem a 

felicidade. 

António Cabral clarifica também a diferença entre jogo popular e desporto, pois 

como organizador e orientador de festas de jogos populares sentiu que, por muitas vezes, 

havia dificuldade em respeitar as características dos jogos tal como o povo as dotou; revela 

em consequência que “manifesta-se frequentemente a tendência para uma condição 

rigorosa e o recurso a meios sofisticados, por influência dos jogos desportivos” (Cabral 

1999: 197). Evoca que, em nome da cultura, é necessário deixar residir o encanto nos 

meios técnicos simples e toscos do povo e das crianças, pois estas particularidades é que 

fazem a diferença em determinada comunidade. Logo reitera que, “transformar o jogo 

popular em desporto, codificando-o rigidamente, esbatendo ou eliminando as variantes, é 

uma tentação que conduz à desculturação” (Cabral 1999: 197). Segundo António Cabral, 

apesar de haver variantes nos jogos que se jogam por todo ao país, não se deve impor 

determinada característica como modelo, pois podem as outras variantes ficarem 

“subalternizadas” e com o tempo desaparecerem, podendo o caminho de volta ser 

irreversível. Por isso, apela a que se compreenda a intenção dos apaixonados pelo jogo 

popular que, tal como ele, tentam imprimir na organização: 

 

O apuro técnico e de proporcionar uma situação de rigorosa igualdade para todos os 
participantes; mas recrimine-se o atentado cultural que nem sequer tem em linha de 
conta a criatividade de quem joga e o prazer como objetivo primeiro do jogo, para se 
voltar apenas na direção do resultado final, da performance, numa palavra, da 
competição que é o sinal distintivo do desporto (Cabral 1999: 198). 
 

Entenda-se, então, que para o autor todo o desporto corretamente vivido é jogo, 

mas nem todo o jogo é desporto e se este tende para a noção de massificação, os jogos 

populares não.  

Pode-se afirmar também que, no desporto cada modalidade tem as suas regras 

definidas, em forma de código, e os praticantes entregam-se a tempo inteiro levando os 

seus apoiantes e a sua massa associativa ao delírio, afirmações que Cabral atesta e explicita 
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dizendo que aqueles indivíduos não são “uma comunidade, mas antes um conjunto de 

indivíduos isolados que não precisam de intercomunicação, de participação consciente 

num projeto”, acabando por se tornarem egoístas, “porque no fundo é ele que joga quando 

o seu clube joga” (Cabral 2001: 118). Por sua vez, os jogos populares primam pelas 

particularidades das regiões pois, elegendo a diferença, também afirmam uma identidade 

própria, que é insensível à igualização de massas, atrai pessoas às suas festas. Segundo 

António Cabral, 

 

No jogo popular comunica-se a alegria de viver e de imitar a vida; a vontade 
interessadamente desinteressada de fazer o melhor; a sabedoria de aproveitar o tempo 
em convivência e não de matá-lo, por nada ter que fazer; o prazer da relação 
interpessoal, em que o adversário é o companheiro do jogo seguinte; o culto da amizade 
duradoura; o riso saudável ante o insucesso; a tolerância; o gosto das coisas simples; a 
ligação florida ao passado, a sua evocação lendária- os rios do tempo a encher o tempo; 
o sentido da serenidade e do lazer; uma lição de beleza; a consciência do ser, de existir, 
liberta de acidentes espetaculares, numa palavra livre (Cabral 2001: 132). 

 

Esta teoria é defendida desde o início das suas investigações sobre os jogos 

populares. Em 1982, em Nordeste Cultural verifica-se a preocupação de António Cabral, 

enquanto diretor do jornal mensal, de esclarecer pragmaticamente as diferenças entre os 

diversos conceitos; no artigo “Desportos tradicionais e jogos populares” esclarece: 

 

Uma nota final para os menos informados. Entende-se por “desporto” o jogo de 
competição regulamentado e, mais ou menos, universal; por “desporto tradicional”, o 
jogo de competição, também regulamentado, mas próprio de uma região ou país; por 
jogo popular, o jogo com regras que podem variar de região para região e em que a 
vivência e a festa interessam tanto ou mais do que a competição (Nordeste Cultural 
1989: 1-2). 

 

Esclarecido que o jogo popular não compete com o desporto, pode-se afirmar que 

é uma expressão da alma popular onde se exprime a necessidade do lazer, a alegria do 

trabalho transfigurado em festa e a imaginação enriquecida por uma experiência secular. 

Posição, também, defendida por Cameira Serra: “O jogo é um fenómeno universal, 

presente em todas as épocas e civilizações. A permanência do lúdico em todo o percurso 

histórico e civilizacional, no mundo das crianças, dos jovens e dos adultos, é um bom 

indicador da sua importância” (Serra 1999: 1). 

Oliveira, na obra Jogos Tradicionais e Populares Portugueses-traduzido em 

inglês e francês, expõe uma pesquisa que deu corpo aos estudos do Departamento de Jogos 

Tradicionais da Associação Recreativa, Cultural e Social de Silveirinhos. Nessa obra 

constata-se que António Cabral teve a sua participação, contribuindo para a explicitação 
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dos sessenta jogos que foram jogados de norte a sul do país que iam decorrendo nas 

Mostras Nacionais de Jogos Tradicionais ocorridas desde 2003, contribuindo, assim, para o 

património cultural local. No prefácio da referida obra, António Cabral escreve: 

 

Não custa a aceitar que os jogos populares devam ter-se na qualidade de património a 
merecer a atenção de todos nós, sejam quais forem o lugar em que vivamos e a 
comunidade a que pertençamos. Mas também é verdade que uma globalização mal 
orientada e entendida os tem subalternizado. É preciso entender que o jogo popular 
como festa, como vibração do que em nós permanece unido ao trabalho rural e ao 
oficinal, às experiências diárias mais exaltantes, às crenças e lendas (Cabral apud 
Oliveira 2006: 4). 
 

Cabral foi um homem sempre ligado às pessoas do meio rural e em conversas com 

elas podia observar e entender que os jogos mais geneticamente articulados com um 

ambiente de trabalho são aqueles que mais espontaneamente acodem ao espírito dos 

trabalhadores em tardes de domingo ou em segundas-feiras de festa. O jogo popular 

desempenha, assim, um papel importante no que respeita à identificação dos traços 

culturais de uma determinada região, pois muitas vezes os instrumentos agrícolas 

utilizados no dia-a-dia eram a fonte de inspiração. 

Esta ideia de entender o jogo popular como forma de vida, quer nas crianças, em 

que é atividade dominante, quer nos adolescentes e adultos, em que vai da projeção do 

trabalho ao divertimento, foi sempre sustentada por António Cabral. Por isso, conclui que 

“todo o jogo é festa” e diz: 

 

Os traços festivos essenciais do jogo são, pois, os seguintes: repetição de uma atividade 
interessante (repetição criadora); sentido ritual, em que há regras a cumprir, pelo menos 
um princípio de regra no seu carácter imitativo; desvio em relação à atividade 
prioritariamente útil; sentimento de prazer; carácter sacrificial, pela imolação de uma 
vítima. Corte no tempo, pausa rítmica, evasão, pavor e fascínio, afirmação de si, 
destruição do outro, o eu-outro – o jogo é festa (Cabral 1999: 78). 

 

Em 2004 defende em artigo no jornal Notícias de Vila Real a ideia de que a nível 

internacional se poderia conseguir uma plataforma de entendimento quanto à constituição 

do Comité Internacional de Jogos Populares. Esclarece que a ausência de regras fixas 

poderia originar um obstáculo, por se tratar de jogos com variantes de país para país e até 

de região para região, mas se todos os representantes tivessem informações sobre as regras 

dos jogos de cada país, o problema não se colocaria. Para António Cabral o “objetivo era a 

festa, o prazer da participação, talvez sem medalhas para os vencedores”, porque o objetivo 
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era o “ícone do país em causa. Tudo isto em simultâneo no teatro popular, cinema, música 

folclórica, por aí…” (Cabral 2004: s/p). 

A realização dos Jogos Populares Transmontanos teve origem num grupo de 

teatro O Bando que se encontrava em Vila Real desde 1977 e teve a ideia de aproveitar os 

jogos populares para a animação cultural na área do teatro. Quinze associações culturais 

movimentaram-se e em reunião, a 2 de setembro, escolheram o nome Jogos Populares 

Transmontanos que tinham como objetivo promover as dinâmicas ligadas ao trabalho 

diário, mais do que ser uma forma de atração turística, ou seja, 

 

Estes apareciam não como um pólo de atração turística, o que significava que o turismo, 
ainda que necessário à economia regional, passava para segundo plano, mas como 
autêntica manifestação das vivências populares, chamando assim a atenção dos jogos 
para a sua ligação ao trabalho, que neles se repercute, e à simplicidade, posto que 
humanamente fecunda, de meios humanos, devido a carências da ordem económica, o 
que numa zona civilizacionalmente mais evoluída não aconteceria, pois normalmente se 
utilizam técnicas mais sofisticadas e, daí, menos expressivas (Nordeste Cultural 1988: 
9). 

 

António Cabral na obra Os Jogos Populares (onze anos de história: 1977-1988) 

remete ainda para a escolha da denominação dos jogos populares. A opção do nome, jogos 

populares transmontanos e não transmontano-durienses, baseou-se por, tradicionalmente, a 

grande região transmontana compreender o Alto Douro abrangendo ainda uma franja de 

Viseu e Guarda, por, segundo Cabral, a palavra “transmontano ter um sentido regional ao 

aplicar-se ao jogo” (Cabral 1988: 4). 

A primeira grande festa de Jogos Populares Transmontanos foi em 1977, em Vila 

Real, com a realização de quinze jogos e decorreu com extraordinária animação em vários 

pontos da cidade. António Cabral refere-se a esta preparação como “grandioso espetáculo 

popular” (Cabral 1980: 4). O cenário proporcionou aos Jogos Populares Transmontanos de 

1977, assistidos por milhares de espetadores entre crianças, jovens e adultos, uma dinâmica 

de euforia. Entre a panóplia de jogos populares da região, “a subida ao poste ensebado, 

jogo do cepo, jogo das panelas, jogo do farelo, desgarrada, jogo do barril, jogo do pau, 

jogo da reca, jogo do fito, jogo da bilharda, jogo do malhão, chega de bois, corridas de 

sacos, de burros e de Cântaros” foram os que imprimiram competição entre a população 

(Nordeste Cultural 1980: 4). Os prémios foram muitos, pois cada competição tinha os três 

lugares do pódio, facto que contribuiu para “o comércio local generosamente” (Nordeste 

Cultural 1980: 4). Refira-se que entre os prémios havia aqueles que eram genuinamente 

populares, ou seja, cabritos, presuntos, bacalhaus, galinhas, coelhos, fumeiro, garrafas e 
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garrafões de vinho; porém o primeiro prémio foi uma taça monumental de granito com 

cerca de 250 kg, construída pelo artista António Félix, de Mondim de Basto. Na atualidade, 

a peça encontra-se na freguesia de Borbela- Vila Real por ter sido a vencedora dos jogos; 

como se pode observar na fotografia 16, a taça em toda a sua volta tem seis figuras em 

relevo que fazem alusão aos jogos populares. 

 

 

                  Fotografia 16 - Taça de granito, 1º prémio dos jogos populares em 1977 
                  Autor: Alina Sousa Vaz, 2016 
 

Relativamente à primeira organização dos Jogos Populares Transmontanos pode-

se ler no Nordeste Cultural que a sua fase preparatória decorreu em diferentes freguesias 

de Vila Real com a participação de diferentes grupos. Leia-se a seguinte passagem: 

 

17 de fevereiro – Flores (Vila Real): Rancho Folclórico Barqueiros do Douro, Banda de 
Música da Portela, Zés Pereiras de Paradela do Monte e Tuna de Carvalhais; 
17 de fevereiro – Couto (Vila Real): Banda de Música da Portela, Rancho Folclórico do 
Couto e Zés Pereiras de Paradela do Monte; 
24 de fevereiro – S. Martinho de Anta (Sabrosa): Banda de Música de Mateus, Grupo de 
Danças e Cantares de Constantim; 
9 de março – Constantim (Vila Real): Banda de Música da Portela, Zés Pereiras de 
Vilarde Viando, Grupo de Danças e cantares de Constantim; 
16 de março- Paredela do Monte (Santa Marta de Penaguião): Rancho Folclórico de 
loureiro, Zés Pereiras de Paredela do Monte, Tuna de Carvalhais; 
16 de março- Vilar De Perdizes (Montalegre): Grupo Etnográfico de Vilar de Perdizes. 
23 de março – Vilar de Viando (Mondim de Basto): Zés pereiras de Vilar de Viando e 
Rancho Folclórico de Vilar de Viando. 
29 de março – Nogueira (Vila Real): Banda de Musical de Nogueira e Rancho 
Folclórico de Lordelo; 
13 de abril – Andrães (Vila Real): Banda de Música de Nogueira e Tuna de Meneses; 
20 de abril – Sabroso (Vila Real): 
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20 de abril – Pontido (Vila Real): 
25 de abril – Sabrosa (Nordeste Cultural 1980: 1-3). 

 

António Cabral deixa também registado no artigo intitulado “O povo 

transmontano está em festa” que Trás-os-Montes apenas era falado quando alguém se 

referia às montanhas do Marão, à rudeza das suas gentes e/ ou à sua hospitalidade, no 

entanto, a partir daquele ano a riqueza da sua cultura nunca mais deixaria de ser 

mencionada. 

Após a fase preparatória, a 2ª edição dos Jogos Populares Transmontanos 

decorreu a 13 de julho de 1980 com a realização de 45 jogos, tendo por objetivo provar que 

a cultura dos seus antepassados estava “viva e não aceitaria nunca qualquer tipo de 

colonização cultural, por mais bem embalada que viesse” (Nordeste Cultural 1980: 4). 

António Cabral, na época presidente do Centro Cultural Regional de Vila Real, 

demonstrou que não tinha receio de falhar, iniciando uma caminhada com base no 

conhecimento de que a cultura nasce do povo, que é fonte e ao mesmo tempo a única 

entidade capaz de criar e preservar a cultura, em suma, de fazer história. Cabral tinha a 

certeza que seria uma vitória simples e fácil, porque o povo transmontano despertara para a 

sua cultura: “Descobriu (não por via marítima, como é lógico) que ela é fator de 

desenvolvimento, que através dela pode vencer as barreiras do isolamento, que, inclusive, 

com ela pode «matar» o Marão” (Nordeste Cultural 1980: 5).  

A terceira edição dos Jogos Populares Transmontanos decorreu no mês de agosto 

de 1982 com a realização de 22 jogos populares e a participação de Mirandela, S. 

Lourenço (Sabrosa), Couto (Vila Real), Borbela (Vila Real), Vinhais, Abambres (Vila 

Real) e Vila Real (bairro S. Vicente de Paula). 

Refira-se que comissão organizadora dos jogos populares dissolveu-se na 

estrutura do Centro Cultural Regional de Vila Real o que permitiu um maior impulso para 

o desenvolvimento dos jogos populares da região. A divulgação dos mesmos era realizada 

no país através “dos meios de comunicação social, com o Nordeste Cultural à cabeça” 

(Notícias de Vila Real 2007: s/p). Nesta época realizaram-se muitas conferências e jogos 

fora da região como em Lisboa, Santiago de Compostela, Frankfurt, Guarda, Braga, 

Santarém, Nancy, New Bedford, Guimarães e Porto.  

A autenticidade cultural dos eventos realizados permitiu que se organizasse entre 

13 a 24 de julho de 1982 o II Estágio Alternativo Europeu sobre os Desportos 



Cultura Popular Transmontano-Duriense: O olhar de António Cabral 
 
 

129 
 

Tradicionais e Jogos Populares28, em Lamego, da qual António Cabral também fez parte. 

Considerado expert do Conselho da Europa, Cabral teve que, a par dos outros experts 

estrangeiros e portugueses, dar uma lição “a cinquenta estagiários (30 estrangeiros), sendo 

o inglês e o francês as línguas oficiais, mas havendo tradução para português” (Nordeste 

Cultural 1982: 1). 

 Mencione-se que os I Jogos Populares Galaico-Transmontanos29 foram 

realizados nos dias 11 e 12 de novembro, dia de S. Martinho, no ano de 1983, em Vilar de 

Perdizes sob a organização do Centro Cultural Regional de Vila Real, da Asociaçóm 

Sócio-Pedagógica Galega, da Câmara Municipal de Montalegre e do Povo de Vilar de 

Perdizes. A fotografia seguinte revela o cartaz de promoção utilizado na época pela 

organização do evento: 

 

 
                                                            Fotografia 17 - Cartaz dos I Jogos Populares Galaico-Transmontanos 

em 1983 em Vila de Perdizes 
                                                            Autor: Alina Sousa Vaz 

 

 

                                                 
28  Neste encontro esteve presente o Diretor de Projetos Desportivos do Conselho Europeu, André Van Lierde 
e ainda as seguintes individualidades: Boa de Jesus, Vítor Godinho, Manuel Cordeiro, Mariana Gamito, Inês 
Serra, do Instituto nacional dos Desportos, Valdemar Caetano, Suzete Caetano, João Silva,do Centro 
Regional de Lamego/Instituto Nacional do Desporto, Douglas Fergunson (inglês), Freek Keizer (holandês), 
Pierre Parlebas (francês), Hans Roth (alemão), Herman Smuders (belga) David Webster (escocês), António 
Cabral (C.C.R.V.R), Nuno Russo (Lisboa), camareira Serra (Guarda) e Pita Soares (Santarém). 
29  Mencione-se que entre 1983 e 1987 se realizaram mais Jogos Populares Galaico- Transmontanos- 
Durienses; os II Jogos ocorreram entre o dia 10 e 11 de novembro de 1984, em Vila Real, os III Jogos entre 
os dias cinco e o dia dez de dezembro de 1984, em Amoeiro-Orense, os IV Jogos, também em Amoeiro-
Orense nos dias dezassete e dezoito de maio em 1986, ocorrendo a segunda fase em Vinhais nos dias vinte e 
quatro e vinte e cinco do mesmo mês. Os V Jogos aconteceram no mesmo ano, no dia quinze de agosto em 
Amarante, terminando a sua realização no ano 1987, no dia catorze de março em Moncorvo. 
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Refira-se que, antes deste evento, António Cabral participou ativamente nas VII 

jornadas de Ensino na Escola Universitária do Magistério; entre vinte e nove de agosto a 

três de setembro, esta escola foi o centro intelectual e artístico da capital da Galiza. Os 

representantes Centro Cultural Regional de Vila Real intervieram no dia dois de setembro 

orientando um seminários sobre “o jogo infantil” e apresentando uma exposição sobre os 

jogos populares transmontanos; Cabral encarregou-se da teoria e Carlos Fraga da prática. 

A adesão a estas jornadas foi elevada provando a sua importância, debatendo-se também a 

proximidade que existia entre o galego e o português. Assim o documenta o mensário 

Nordeste Cultural: 

 

Refira-se que, em cada dia, só da parte da manhã, havia entre dez a treze seminários 
diferentes. Presentes especialistas de renome mundial como F. Alfieri (de Turim) e luís 
Aracil (de Barcelona). Dentre as mesas redondas é justo salientar aquela que teve como 
tema «a situaçom linguística na Galiza» e que participaram na mesa, Maria do carmo 
Salido (pela AGAL), Santiago Esteban Radio (pela AS-PG), Maria Luísa Garcia (pela 
UTEG) e Montero Santalha (pelas Irmandades da Fala). Muito entusiasmo da 
assistência num debate e que vieram ao de cima as teses reintegracionistas que 
pretendem que o galego se aproxime do português, já que constituem a mesma área 
linguística (Nordeste Cultural 1983: 5).  

 

Ainda para sustentar a importância destas jornadas, em 1981, o Nordeste Cultural 

tinha publicado uma entrevista realizada a Santiago Esteban Radio, animador cultural e 

pedagógico de Orense e de toda a Galiza, representante da Associación Sócio-Pedagóxica 

Galega, evidenciando já a qualidade e a riqueza do programa correspondentes às V 

Jornadas do Ensino da Galiza; 

 

- De certo en cada edição das Jornadas do Ensino, avanzamos en quanto á calidade das 
actividades e seminnários didácticos, á organização, á categoria dos professores, etc. En 
todo caso estamos muito satisfeitos pelo desenrolado ainda que nos gustaria muito que 
fossem mais os ensinantes que acudisen pensando sobre todo que é uma pena quese 
perdan seminários tan valiosos ensinantes galegos que non asistiron e puderon assistir, 
porque tampouco hai ao longo do ano un encontro desta categoria na Galiza (Nordeste 
Cultural 1981: 4). 

 

Relativamente aos Jogos Populares Transmontanos Infantis, estes foram 

realizados durante três anos seguidos, entre 1981 e 1983, no Bairro de S. Vicente de Paula-

Vila Real. Em 1981, António Cabral estabelece os objetivos, o regulamento e os jogos a 

serem praticados. A fotografia seguinte foi o cartaz de publicidade utilizado na época para 

a divulgação dos jogos. 
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                                                                  Fotografia 18 - Cartaz de publicidade dos I Jogos Populares 

Transmontanos Infantis 
                                                                  Autor: Alina Sousa Vaz 
 

 

Assim, para Cabral os objetivos dos Jogos Populares Transmontanos Infantis 

passavam por: 

 

Proporcionar às crianças uma grande festa em que possam tomar consciência do seu 
mundo e mostrar alguns aspetos da sua beleza, através de uma atividade alegre e sadia. 
Os jogos infantis têm regras que é necessário cumprir e que as crianças conhecem bem. 
Propiciar-lhes, em entusiástica manifestação coletiva, o respeito por essas regras é 
consolidar-lhes exemplarmente um dos caminhos que levam, no futuro, a uma 
harmoniosa vida em comunidade (Suplemento de Nordeste Cultural 1981: s/p).  

 

 António Cabral, quer como diretor do CCRVR, quer como delegado do INATEL 

em Vila Real até ao princípio de 2004, sempre se manteve em contacto com a organização 

dos jogos populares que iam acontecendo na região e no país. Mencione-se a sua 

persistência e espírito para o incentivo da construção de materiais “sobretudo os mais 

requintados, de numerosos jogos” (Notícias de Vila Real 2007: s/d). 

Em 1984, 1985, 1987 e 1988 o CCRVR teve a ideia de alargar até à universidade 

os jogos populares; após uma reunião a Associação Académica da Universidade de Trás-

os-Montes e Alto Douro, “participou na organização dos I, II e III Jogos Populares 

Interuniversitários em Vila Real” (Notícias de Vila Real 2007: s/d). Ainda neste âmbito 

colaborou em muitas festas pelo país, como por exemplo em Lisboa, durante a semana 

académica em maio de 1985. 

António Cabral, enquanto representante do CCRVR e delegado do INATEL 

sentiu dificuldades para apoiar todas as associações da região; queixava-se da falta de 
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incentivos e verbas para as iniciativas de festas e das investigações dos jogos populares, 

por parte das entidades oficiais. Apesar do apoio da Direção-Geral da Administração e 

Pessoal do Ministério da Educação lhe ter deferido em 1988 o seu pedido de equiparação a 

bolseiro para a realização de um projeto de investigação dos jogos populares, da Secretaria 

de Estado da Cultura (SEC) que, tendo em conta alguns problemas, desde 1979 o apoiara 

no funcionamento do CCRVR, da Fundação Calouste Gulbenkian estar sempre presente 

nas horas difíceis, do Fundo Social Europeu e Instituto de Gestão Financeira, pelo 

incentivo que permitiu a aprovação dos Cursos de Formação Profissional de 1986, 1987 e 

1988, do Centro de Emprego de Vila Real e de todas as câmaras municipais da região, 

António Cabral revela mágoa por, ao longo da história dos jogos, se verificarem entraves 

ao desenvolvimento dos mesmos. Como reiterou Cabral, só em 1977 se concederam 

subsídios, pois realizavam-se os I Jogos Populares Transmontanos; em 1980 teve a ameaça 

por parte do Secretário de Estado da Cultura de cortar o subsídio, caso o CCRVR 

mantivesse como um dos seus objetivos estatutários os Jogos Populares Transmontanos; 

em 1982, o Secretário de Estado da Cultura, Gomes de Pinho, reduziu o subsídio anual do 

CCRVR de três mil oitocentos e setenta contos para dois mil, sendo entregues uma parte 

em junho e outra em dezembro, facto que levou a um pedido de trezentos contos à 

Fundação Gulbenkian que, ao ser concedido, levou a que Lucas Pires, ministro da Cultura 

e Coordenação Científica, se queixasse publicamente. Ainda que a SEC reconhecesse as 

instituições de direito privado subsidiadas pelo Estado como promotoras da atividade 

cultural das localidades onde estavam sediadas, em 1987 cortam todo o subsídio ao 

CCRVR sustentando que este não tinha relações oficiais com a Câmara Municipal de Vila 

Real. Cabral, sobre este assunto, atesta que: 

 

Era falsa a primeira alegação, como ficou provado através do Relatório da 
Atividades do CCRVR, de 1987; entretanto, a Câmara Municipal de Vila real e o 
CCRVR aprovam um protocolo de colaboração que é enviado à SEC. Em julho de 
1988, o CCRVR recebe a informação telefónica da SEC de que para 1988 terá 
subsídio de 500 contos, contra três mil e quintos contos dos restantes CCRs, o que 
veio a acontecer (Cabral 1988: 46). 

 

António Cabral através do CCRVR viu também um projeto para os cursos de 

formação profissionais enviado para o Departamento para os Assuntos do Fundo Social 

Europeu (DAFSE), no Porto, ser reprovado. Ainda neste ano a Associação Académica 

(A.A) da UTAD cortou relações com o CCRVR, excluindo-o da organização dos IV Jogos 

Populares Interuniversitários e II Ibéricos. Cabral revela a injustiça nesta ação e menciona 
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que “curiosamente a AA da UTAD faz publicar um livro dos jogos com texto de fundo e 

descrição dos jogos da autoria do Presidente da Direção do CCRVR, sem autorização” 

(Cabral 1988: 46), o que o levou a protestar junto da Sociedade Portuguesa de Autores. 

António Cabral, à frente do CCRVR, foi o pioneiro em Portugal no trabalho 

simultâneo de recolha, ações, registos históricos e investigação dos jogos populares e 

muitas vezes refletiu sobre o seu trabalho e a forma como as freguesias, através das 

associações e ranchos folclóricos, podiam desenvolvê-los. Relativamente a estes últimos 

profere que o “próprio canto é jogo” e as “danças de roda” são “designadas como jogos de 

roda”, logo o rancho folclórico é a busca do “prazer pela imitação de uma atividade a que 

se encontrou graça caracterizada fundamentalmente”, caracterizando as “danças e cantares 

do povo” (Cabral 2004: ed.148). Considera que se se classificarem os jogos de “físicos, 

artísticos e mentais, atendendo aos seus aspetos”, as danças e cantares serão 

“preferencialmente artísticos”( Cabral 2004: ed.148), logo seria importante que estes 

tivessem uma maior ação na investigação, preservação e divulgação dos jogos infantis. 

Sustenta a ideia de que 

 

Quando um grupo folclórico se entrega à recolha e estudo dos chamados jogos 
populares não está senão a conviver com um setor da área a que pertence, para o 
qual está naturalmente vocacionado. Ninguém tenha disto a mínima dúvida (…) 
Claro e que a política é importante – desde que não se esqueça a política cultural; 
claro que o desporto é importante – desde que não se esqueçam dos jogos populares 
que são uma atividade lúdica cultural, marcadamente cultural, e não desportiva. Os 
grupos folclóricos têm neste domínio muito a fazer, até porque isso especialmente 
lhes compete (Cabral 2004: s/d). 

 

Segundo Cabral, os grupos folclóricos eram uma força por inerência da sua 

constituição, uma força ao serviço da investigação, defesa e promoção dos valores 

patrimoniais da comunidade em que se insere; no campo específico das tradições orais, 

articulam-se com registos escritos e materiais, daí alguns grupos preferirem a designação 

de etnográficos “ampliando assim os objetivos até à descrição atenta das manifestações 

culturais das populações, a nível regional, sub-regional e local. Para o pesquisador os 

estudos etnográficos destes grupos deviam ser abundantes e rigorosos, inclusivamente no 

domínio dos jogos populares, pois estes eram “caixas de ressonância cultural”, porque 

estão neles os movimentos, as preocupações, a vontade de vencer, a ação mimética, as 

preferências, numa palavra a alma do povo” (Cabral 2004: s/d). 
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Capítulo III – O Douro na Obra de António Cabral 

 

“O romancista, como o pintor ou o fotógrafo, 
escolhe em primeiro lugar uma porção de 

espaço” 
 Bourneuf & Oullet 1976: 143 
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António Cabral manteve, ao longo da vida, uma relação de afeto com toda a 

região transmontano-duriense; sentimento que o impulsionava a registar o que o envolvia 

contribuindo para a memória coletiva do homem vindouro, tal como o referiu a Direção-

Geral do Território num seminário intitulado Douro, Paisagem Cultural, Evolutiva e Viva 

(2012): 

 

O que também nos permite defender que o património é, sobretudo, afetos e 
como tal sustentado por valores intangíveis que, de geração em geração, se vão 
consolidando enquanto bens integrantes da memória do homem contemporâneo, da 
nossa memória coletiva.” (…) no Douro, em certos sítios, a certas horas do dia, na 
Primavera, no Outono até o mais empedernido dos seres, se emociona...A paisagem, 
pele do Território, é tão forte, tão impressiva, tão exuberante que há imagens que se 
prendem ao peito e nunca mais descolam... (Magalhães 2012: 3). 

 

A região do Douro é uma região antrópica ou seja, é uma obra que gerações de 

homens e mulheres durienses construíram, aperfeiçoaram e conservaram e que António 

Cabral tomou como seu legado e eternizou por palavras, incitando e contribuindo para o 

desenvolvimento cultural da região. António Cabral foi dos escritores que mais “cantou” a 

região, não só de forma poética, mas também através de textos interventivos, tornando-se 

um seu “advogado de defesa” não perdendo o momento certo para divulgar, chamar a 

atenção do poder para as carências regionais. Tomou dores das suas gentes e, sempre com 

humildade, eternizou a obra coletiva daqueles que contribuíram para a paisagem cultural 

do Douro, particularmente os viticultores, os podadores, os engarrafadores, as rogas de 

mulheres que trabalhavam nas vindimas.  

António Cabral, enquanto escritor e promotor cultural deixou um legado 

incontornável que em muito contribui para o enaltecimento e preservação da cultura 

popular transmontano-duriense. O património imaterial da região ficou, assim, mais rico, 

pois através da sua obra diversificada, ao nível de géneros, pode-se verificar as 

características ímpares que tão bem traduzem a problemática da ruralidade, muitas vezes 

em contraponto com a vida na grande cidade. 
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1. A Paisagem Cultural Duriense 

 

A “Convenção do Património Mundial, Cultural e Natural” foi adotada pela 

UNESCO em 1972 e vinte anos depois, em 1992, surge a categoria de Paisagem Cultural 

com o objetivo de distinguir o património que resulta da interação entre o homem e a 

natureza. 

Neste âmbito, a Região Demarcada do Douro, criada por lei de 1756, pelo 

Marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo, no reinado de D. José I, é 

confirmada em 1921, após algumas alterações ao longo da sua história. Esta região é 

também conhecida por “País Vinhateiro”; situada no nordeste de Portugal, localiza-se na 

bacia hidrográfica do Douro e é cercada por montanhas que lhe concedem características 

mesológicas e climáticas peculiares. Desta forma, o Alto Douro Vinhateiro (ADV) 

considerado com “Valor Universal Excecional” (VUE) foi classificado pela UNESCO, em 

14 de dezembro em 2001, como Património da Humanidade na categoria de Paisagem 

Cultural Evolutiva e Viva.  

Esta área, com cerca de 250.000 ha, estende-se ao longo do vale do rio Douro e 

dos seus afluentes e abrange concelhos dos distritos de Vila Real, Bragança e Viseu. A 

região tem em toda a sua área tradições, muitas vezes, em volta de “misticismo”; o 

contexto cultural e histórico, o património arquitetónico e a natureza que a envolve levou 

Ramos e Fonseca a proferirem que 

 

 a inscrição do ADV na lista do Património Mundial da Unesco, como ato voluntário do 
Estado Português, comporta em si mesmo um alcance: um bem que é do mundo; um 
objetivo: a excelência; uma ambição: a qualidade; e uma exigência: a durabilidade 
(Ramos & Fonseca 2013: s/p). 

 

Como confirmam, Bianchi de Aguiar & Dias, a paisagem do ADV classificada 

pela UNESCO é a área “mais representativa dos valores culturais e naturais da Região 

Demarcada do Douro (RDD), tanto pela quantidade e qualidade reconhecida de produção 

de vinho, como pela variedade e concentração de património arquitetónico e cultural da 

região” (Bianchi-de-Aguiar & Dias 2000: s/p). 

A combinação existente entre a natureza monumental do vale do rio Douro, 

através das encostas íngremes e solos pobres e acidentados com a ação ancestral e contínua 

do Homem, aliada à adaptação do espaço às necessidades agrícolas de tipo mediterrânico 

modelam a paisagem da região, permitindo, assim, criar um ecossistema de valor único.  
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A paisagem duriense é assim descrita: 

 

A configuração desta paisagem é a de um vale encaixado e bastante declivoso, quase na 
sua totalidade assente num substrato sobretudo xistoso, caracterizada pela escassez de 
solo fértil e de água. O clima, de caracter mediterrânico, protegido dos ventos atlânticos 
pelas serras do Marão e Montemuro, é um clima agreste, com grandes variações de 
temperatura e com precipitações que variam, de jusante para montante, entre 1000mm a 
menos de 400mm por ano, respetivamente. Correndo o rio Douro no sentido Este-Oeste, 
as diferenças da exposição solar entre as suas margens são algo significativas, fazendo 
com que a encosta norte seja mais soalheira e a margem sul mais fresca e húmida 
(Brandão 2014: 6).   

 

Esta paisagem é caraterizada por Miguel Torga no Diário XIII como o “Doiro 

sublimado” e “prodígio”, considerando a paisagem que se avista de S. Leonardo da 

Galafura um “excesso da natureza”; no mesmo registo do diário de 8 de abril de 1977, 

Torga continua: 

 

Socalcos que são passadas de homens titânicos a subir as encostas, volumes, cores e 
modulações que nenhum escultor, pintor ou músico podem traduzir, horizontes 
dilatados para além dos limiares plausíveis da visão. Um universo virginal, como se 
tivesse acabado de nascer, e já eterno pela harmonia, pela serenidade pelo silêncio que 
nem o rio se atreve a quebrar, ora a sumir-se furtivo por detrás dos montes, ora pasmado 
lá no fundo a refletir o seu próprio assombro. Um poema geológico. A beleza absoluta 
(Torga 1986: 176-177).  

 

A par de Miguel Torga, António Cabral é dos autores que melhor abordou esta 

paisagem transmontano-duriense. Nascido e criado em pleno coração duriense, Castêdo do 

Douro, toda a região de Trás-os-Montes e Alto Douro foi fonte de inspiração na sua vasta 

obra literária e atividade cultural.  

A beleza ímpar da paisagem é marcada pelos traços culturais da região como o rio 

Douro, as vinhas, as quintas, as capelas e os miradouros, os castelos, os mosteiros da 

Ordem de Cister, sinais reais que a visão de Cabral herdou e registou possibilitando a 

sobrevivência das memórias do território. António Cabral descreve a paisagem como o 

“paraíso do vinho e do suor”, uma paisagem imposta pela própria imponência e excelência 

dos seus montes e vales, gentes, história e vinhos; uma paisagem cultural evolutiva, viva e 

com caráter e identidades singulares que o escritor acolheu e pauteou através das suas 

palavras como um lugar mítico do mundo. 

A obra multiforme de António Cabral revela profundas marcas da sua aldeia natal, 

Castêdo do Douro, Alijó, mas integra, também, as incessantes viagens do escritor através 

de toda a região, numa espécie de peregrinação interessada e feliz. A região de Trás-os-
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Montes e Alto Douro surge decalcada de forma minuciosa, assente na bravura dos homens 

que nela vivem, uma “pátria” onde o homem e natureza se cruzam e não vivem separados. 

A descrição da região, que se denota na obra de Cabral, é realizada pelo sentimento de um 

homem ativo, cidadão interveniente, politicamente comprometido, sempre voltado para a 

problemática da cultura, com especial desvelo pela cultura de raiz popular. Assim, os seus 

textos refletem, em cada linha, a sua performance na aprendizagem da terra, aquela que lhe 

foi legada pelos seus pais, pelos seus conterrâneos e que está espalhada na sua obra, 

enquanto etnólogo, animador cultural, associativista, colaborador de periódicos, ensaísta, 

poeta, guardião assumido da herança cultural. 

A terra, a região do Douro, será desde sempre a marca que o autor se propõe 

defender, enaltecendo-a através das suas palavras, a sua arma de eleição. No poema 

intitulado “Quatro poemas sobre a circunstância”, incluído em Antologia dos Poemas 

Durienses, o poeta expõe, de forma clara, o seu entendimento pela terra e a importância da 

voz para a cantar: 

 

Eu sou 
eu e tu 
e a terra que nos define e exprime.  
(…) 
Nós, com 
Voz, 
Sem ela, 
Como arder uma vela (Cabral 1999: 73) 

 

Esta paixão de desbravar paisagens e de as revelar ao mundo enquadra António 

Cabral no seio daqueles que se intitulam como geófagos, assim descritos por Miguel Torga 

numa passagem do seu Diário VIII: 

 

Sou na verdade um geófago insaciável (…). Devoro planícies como se engolisse 
bolachas de água e sal, e atiro-me às serranias como à broa da infância. É fisiológico, 
isto. Comer terra, é uma prática velha do homem. Antes que ela o mastigue, vai-a 
mastigando ele (Torga 1960: 149). 

 

O escritor em estudo, de uma forma simples, utiliza vocábulos telúricos que o 

ajudam a transmitir e religar, de obra para obra, as suas posições, ainda que inicialmente 

pareçam subjetivas. Esta devoração singular dos inúmeros percursos que se desenham na 

sua escrita dá a conhecer uma paisagem cultural duriense que deixa a descoberto sítios 

sublimes repletos de história.   
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Esta paisagem cultural duriense foi motivo de preocupação por parte de António 

Cabral que, como colaborador do jornal Notícias de Vila Real, na edição 218, em 2005, 

escreve: 

 

O atraso no reconhecimento oficial da região de Trás-os-Montes e Alto Douro é uma 
condicionante de vulto, como o é a falta de um organismo verdadeiramente coordenador 
das tarefas de velar pela autenticidade da Paisagem Cultural Duriense que a UNESCO 
em boa hora classificou (Cabral 2005: s/p). 

 

António Cabral, no mesmo artigo, assinala que é necessário zelar pela 

autenticidade dessa paisagem pois, devido à descrença na agricultura e ao risco de 

ermamento, pode começar a desfigurar-se, uma vez que já há quem não vindime a 

totalidade das uvas, deixe as culturas a monte e abandone os olivais. Desta forma, Cabral 

incitava à criação do Museu do Douro, o que aconteceria em 23 de Março de 2006, 

reconhecendo que seria uma mais-valia para a preservação do património material e 

imaterial representativos da identidade, da cultura, da história e do desenvolvimento da 

região do Douro.   

O promotor de diversos encontros entre escritores e jornalistas de Trás-os-Montes 

e Alto Douro, que tinham como objetivo debater a Cultura Popular e o Desenvolvimento 

Regional, lançava um repto às câmaras municipais: «lutem pela oficialização de uma 

região transmontana-duriense una e indivisível» (Cabral 1985: 195). 

Para António Cabral, a paisagem cultural duriense não se restringe a um único 

produto patrimonial e, repetidamente, nos seus textos está bem patente a panóplia de 

elementos que a constituem: 

 

solares, lagares típicos, contos e lendas, sequeiros de figos, castros e castelos, ermidas, 
pombais, ruas e casas típicas de xisto, jogos populares, teatro popular, feiras e romarias, 
escritores e etnógrafos, cancioneiro… (Cabral 2005: s/p).  

Velhos barcos (…) paredes se socalcos com fiadas de buracos a meio (de que poucos já 
restam), (…) castros celtas, antas, velhas pontes e vias romanas, etc. (Cabral 2002: s/p).  

 

Refira-se que o escritor partia à descoberta deste vale e dos concelhos que o 

envolviam através das várias rotas organizadas. Porém, qualquer que fosse o itinerário 

escolhido, uma viagem pela região garantia-lhe muitas surpresas e encantos, fosse no 

denominado Baixo Corgo, no Cima Corgo ou no Douro Superior. A crónica “Paisagem 

Cultural Duriense”, editada em 2003, no jornal de Notícias Vila Real, comprova o referido; 
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um “brasileiro” que chegasse à sua aldeia, sentia-se no “Reino da Glória”, pois as 

amendoeiras ficariam na memória mormente se estivessem em flor, adiantando que estas 

“passam um recibo cândido à terra, [são] página acesa de iluminuras, [que] contrastam os 

olhos com tanta superfície” (Cabral 1997: 79). As amendoeiras em flor marcam as 

paisagens da região e são um forte atrativo turístico, daí, na mesma crónica, esclarecer que 

as amendoeiras “dão-se bem por todo o Alto Douro, a não ser nas zonas mais frias, que lhe 

afetam o florescimento, e nos sítios muito chegados ao rio e que o sobreaquecimento 

contraria a frutificação” (Cabral 2003: s/p). António Cabral, conhecedor notável das 

características geográficas e climatéricas da região, dava autênticas “lições” de geografia 

nos textos/crónicas que escrevia. Por exemplo, Alijó, o seu concelho, tem cenários que 

ilustram bem a paisagem cultural duriense. O autor dá-lhe, numerosas vezes, relevo por se 

tratar uma das zonas mais férteis e bonitas de todo o vale, mas também por se tratar da 

terra que o viu nascer. Segundo o autor, Alijó é “um plátano bordado de dúvidas / e o 

Cerro da Cunha, suave grilo cósmico, ergue o seu diamante, de giesta em giesta” (Cabral 

1999: 114). 

Resende é, também, referência no contributo de uma paisagem cultural ímpar, 

pois geograficamente debruça-se como se fosse um patamar sobre o rio Douro. Terra 

panorâmica de solo fértil e águas prodigiosas, António Cabral, no poema “ De Lamego a 

Resende”, ordena o seguinte: 

 

De Lamego a Resende 
Enchei os olhos nas verdes palavras. 
O que tem olhos e não sabe ler 
Dificilmente o desculparei. 
Vede estas vinhas!: descem, 
E as árvores, como se transbordassem. 
(…) (Cabral 1999: 53). 

 

Porém, ironicamente e numa espécie de diálogo com o leitor, no poema 

“Azulejos”, ainda deixa patente:  

 

Se entre Lamego e Resende 
A vista não te agradar, 
Desce o rio e lava os olhos, 
Pois andas a precisar (Cabral 1999: 174). 

 

Os diversos concelhos da região são, portanto, a sua fonte de inspiração, é neles 

que encontra matéria-prima para o desenvolvimento da sua arte poética e da sua luta, em 
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geral, em prol da cultura das gentes do Douro. António Pires Cabral, na coleção Viajar 

Com… dedicada aos escritores da região, atesta: 

 

Mas, se tivéssemos de escolher um espaço de inspiração por excelência – esse espaço 
seria o Douro, sobretudo a partir desse livro de extraordinária força que são os Poemas 
durienses. É certo que já antes em O mar e as águias, assim como em Falo-vos da 
montanha e a Flor e as palavras, já aprece o tema do Douro num ou outro poema. Mas 
os Poemas durienses são uma autêntica explosão de amor pelo Douro (Pires Cabral 
2009: 27). 

 

A paisagem do Baixo Corgo, a do Cima Corgo e a do Douro Superior é 

seguramente, para António Cabral, um atrativo necessário à sua ligação à terra e um álbum 

de imagens que o dominaram e o tornaram um “Orfeu rebelde” na luta contra a condição 

desumana de todos os durienses que nela travaram as lutas diárias de sobrevivência.  

 

 

 

2. As “figuras” durienses 

 

2.1. O homem e a mulher duriense 

 

O Alto Douro Vinhateiro é um cântico à persistência, bravura, coragem e 

aspiração dos homens e mulheres durienses. As paisagens parecem trabalhos de 

verdadeiros gigantes e não de simples mortais; como escreveu António Barreto, 

  

Foram extraordinários lavradores e assalariados que, durante séculos, mudaram a 
natureza do Douro, pois que, como ela se apresentava, não haveria de esperar vinho 
qualquer. Removeram a terra, fizeram terra com as mãos, a partir de calhaus de xisto, 
sulcaram as encostas, construíram muros e socalcos, plantaram, aramaram, enxertaram 
(Barreto 1993: 22). 

 

Estes feitos, que têm por base o trabalho duro diário, levam o homem duriense a 

caracterizar-se como um titã telúrico, característica que também 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. 
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A franqueza e a hospitalidade são também características dos transmontano-

durienses, distinção identificada já em 1941 por António Alexandre de Matos no II 

Congresso Transmontano: 

 

Nas terras de Trás-os-Montes 
de tão vastos horizontes 
enquadradas p’lo Marão 
mai-lo Douro vinheirão, 
a qualquer hora do dia 
ou já noite velha até, 
p’ra fujir à ventania, 
à chuva, à neve, ao trovão 
d’inverneira ou calmaria, 
a Nobreza, o Clero e o Zé 
topam sempre albergaria! 
Seja p’ra roupa enxugar 
em volta de uma fogueira, 
desalforjar o farnel 
e o sono escabecear, 
carinhosa, hospitaleira, 
sabe a macio frouxel 
a rija pedra do lar; 
seja para dar ração 
de feno fresco ou de grão, 
matar a sêde à montada 
em águas claras das fontes 
das serras de além-Marão... 
nas brenhas de Trás-os-Montes, 
inda que a vida vá torta, 
todos encontram poisada! 
Passante que bata à porta 
e brade rijo: – Ó DA CASA! – 
ouve de dentro: – LÁ VAI !... 
saltar do catre, num ai 
ir acender a candeia 
ao fôgo vivo da brasa... 
alçar a barra da tranca, 
abrir a porta com fé 
e convidar, em voz cheia, 
estremunhada, mas franca: 
FAZ FAVOR.... ENTRE QUEM É (Matos 1941: 19-20). 

 

Estes homens atingem um valor universal na obra de Miguel Torga; descritos 

como seres de sangue quente que refervem e que enfrentam as dificuldades impostas pela 

natureza e pela vida, são astutos para atenuar as dores e as angústias. Apenas têm medo da 

pequenez, mas se emigram “morejam como leões, fundam centros de solidariedade 

humana por toda a parte, deixam um rasto luminoso por onde passam” (Torga 1967: 38). 

Como profere o escritor, a única oportunidade que lhes foi dada na vida foi ser 

transmontano; logo evidencia-se como 
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Homens de uma só peça, inteiriços, altos e espadaúdos, que olham de frente e têm no 
rosto as mesmas rugas do chão. Castiços nos usos e costumes. Às vezes agridem-se uns 
aos outros com tamanha violência que parecem feras. Fiéis à palavra, amigos do seu 
amigo, morrem. Ufanos da alma que herdaram, querem-na sempre lavada, nem que seja 
com sangue. A lendária franqueza que vem nos livros, é deles, realmente. Bata-se a uma 
porta, rica ou pobre, e sempre a voz confiada nos responde: 
– Entre quem é! 
Sem ninguém perguntar mais nada, sem ninguém vir à janela espreitar, escancara-se a 
intimidade duma família inteira (Torga 1967: 36-37). 

 

O homem do Douro é “geneticamente híbrido”, porém pode-se apontar três 

marcas importantes que lhe conferiram uma identidade própria. Segundo um estudo de 

Manuel Marques, os lusitanos, os romanos e os árabes marcaram o perfil genético do 

homem duriense e, por isso, refere que 

 

A marca Lusitana da qual herdara a dureza, a força, o espírito de luta do antes quebrar 
que torcer; dos Romanos a técnica e a qualidade de vida pautada numa agricultura 
desenvolvida e estendida até aos vales e, dos Árabes, pelo gosto de cultivar a vinha que, 
com os Romanos, lhes fora negado. (…) Esta passagem destas influências 
principalmente a Árabe, passa a ser notória desde a toponímia, à linguagem escrita e 
falada, aos vários utensílios tais como a nora, albarda, almocreve, as adufas ou rótulos, 
os balaústes e os «engenhos» de tirar água (Marques 2005: 59). 

 

Relativamente aos que vivem no Douro, o escritor que melhor terá sentido, 

percebido e descrito as suas vivências e angústias foi António Cabral. Se Torga foi um 

escritor telúrico em que a terra, local concreto e natural do homem, mantinha ligação com 

o sagrado e mito de Anteu, António Cabral “foi poeta de cepa. Corte alguns sarmentos que 

se lhe enrolam nas barbas de Junqueiro, e não deixe que Torga lhe oprima de mais o pulso 

da escrita. Não lhe falta inspiração” (Maia 1964: s/p). Também de acordo com esta 

nomenclatura, António Pires Cabral o reconhece como o “maior poeta do Douro, 

principalmente do Douro laboral, dos oprimidos e explorados”30. 

O próprio deixou claro na “Terceira Elegia Duriense”, poema inserido na obra 

Entre o Azul e a Circunstância, que a terra não era um pretexto e a palavra não lhe bastava 

para cantar a sua terra e as suas gentes, porque a terra era a sua “antena” se esta lhe” 

bastasse” e por isso afirmou: “Sou homem que vive, na vida que se vive (…) eu canto a 

minha terra, seu azul e seu visco, renascerei com ela na límpida manhã” (Cabral 1983: 50). 

António Cabral, nascido e criado em Castêdo do Douro, viveu por entre homens e 

mulheres que lutavam diariamente por uma vida melhor e era no contacto direto que lhes 

entendia intrinsecamente as características que os definiam. Em O Mar e as Águias, a 

                                                 
30 - Entrevista realizada em 13 de março de 2012 (anexo 6). 
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quadra intitulada “Petição” apela à recolha de “contactos de sangue”, como se dissesse que 

apenas a ligação fraterna poderá ser verdadeiro com todos os que ali habitam; por isso diz: 

 

Dai-me contactos de sangue 
Com as coisas que me dais, 
De contrário não deis nada. 
Vale mais (Cabral 1999: 11). 

 

O escritor em cada palavra que escreve coloca a “alma” do homem duriense 

criando assim autênticos louvores aos homens e mulheres trabalhadores nas lides agrícolas. 

A sua poesia deixa transparecer o “suor” do trabalho que marca as tradições e hábitos de 

vida das comunidades; heróis pelos feitos realizados ao longo de séculos, “homens de 

camisas empastadas, que [têm] terra a queimar os lábios e a torcer-lhes a fala em raivas 

humaníssimas, cavando, neles cavando o desespero e o amor também” (Cabral 1999: 13). 

Ainda no poema “Exemplo”, inserido na obra Antologia dos Poemas Durienses, Cabral 

evidencia a força que o homem transmontano-duriense tem na sua reconstrução, 

mostrando-se “tão ereto como um píncaro da serra”, porque apesar do medo da sua 

pequenez, os sonhos podem-se estilhaçar, mas nunca morrem sentindo sempre esperança. 

Noutra entrada pode-se ler: 

 

Homem!, em toda a linha. 
Com as faces rochosas como as vinhas, 
Com as mãos lassas de agarrar o vento, 
Com um vulcão nos olhos. 
 
Nada poderá arrancar esta violência 
Do sangue, 
A grandeza, do espírito, 
E a raiz de terra e céu entranhada nos ossos (Cabral 1960: s/p). 

 

Cabral carimba estes homens como poetas, quer o que trabalha com a podoa como 

o que dirige o trator, pois reclamam “grandes palavras”. O poema “Carta ao George” 

menciona que, num passeio ao seu “país do vinho e do suor”, lhe mostrará homens em que 

“ as faces que enrugam, paralelas ao sonho; os pés gretados de felinas poeiras; e mãos 

lívidas no silêncio de mortas catedrais”, homens que cantam “novos Sísifos, com negras 

ideias cor-de-rosa” (Cabral 1999: 46). 

António Cabral escreve um poema intitulado “Aqui, O Homem”, um autêntico 

hino às realizações ancestrais daqueles que a pulso trabalharam as encostas dos montes 
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“que se desdobram e dobram corno um ribombo” (Cabral 1999: 20). Como se gritasse aos 

deuses evoca em jeito de cântico: 

 

Nem Baco nem meio Baco! 
Aqui é o homem, 
Desde as mãos ossudas e calosas, 
Desde o suor 
Ao sonho que transpõe as nebulosas. 
 
Montes de pedra dura, 
Gólgotas 
Onde os geios são escadas! 
Venham ver como sobe o desespero 
e a esperança, de mãos dadas. 
 
É o homem. 
 Isso é o homem. 
- Nem sátiro nem fauno. 
Uma vontade erguida em rubro gládio 
Que ganha a terra, palmo a palmo. 
 
Vinhas que são o inferno, 
o único 
em que o fogo é a taça da alegria! 
Venham ver um senhor 
Grandioso como o sol ao meio-dia. 
 
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). 

 

Esta necessidade de sobrevivência e de honra intrínseca leva a que este Homo se 

caracterize como exigente, pois se é capaz de morrer pela palavra dada, mata pela sua 

razão, características que Marques deixa esclarecidas: “O seu fino trato faz com que se 

deixe transparecer profundas «marcas» dos senhores do capital ou de comerciantes sem 

escrúpulos, que explorando a sua inocência, a sua ingenuidade e a sua bondade foi 

humilhado e subjugado sem dó nem piedade” (Marques 2005: 62).  

Quanto à mulher, António Cabral trata-a de forma única na sua poesia; associada 

à educação dos filhos e do cuidado do lar, é, em muitas passagens, um ícone 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 o ambiente amoroso são uma constante nas suas 

descrições. O poeta, na Antologia dos Poemas Durienses, enaltece com pormenor e 

subtileza a sensualidade dos corpos das moças formosas que cantavam nas ceifas, e o 
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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 (Cabral 

1999 52), levando o filho “ranhosito” pela mão (Cabral 1999: 80). 

António Cabral foi um poeta que proclamou o Douro no seu todo, mas o que o 

moveu foram as suas gentes, homens e mulheres que ele sente no seu sangue, porque ao 

seu lado viveu e cresceu entendendo os seus esforços diários. Cabral assume-se como um 

dos homens da terra, igual aos que ali vivem e lutam diariamente, como deixa impresso no 

poema “Homo mensura” em Poemas durienses: “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). Segundo Sousa Vaz, “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” (Vaz 

2011: 67). 

Desta forma, conclui-se que António Cabral trabalha sob o imperativo categórico 

de Protágoras31; para ele, mais do que qualquer outra entidade, o Homem é a única e 

exclusiva medida para todas as coisas. 

 

 

2.2. Rio Douro 

 

O nome “Douro” deriva do latim “Durius” que, segundo alguns investigadores 

consideram, pode ser a latinização de um nome céltico mais antigo — “dur”, que 

significava “água”, ou a origem do nome estar relacionada com o ouro que aparecia nas 

suas águas e que terá determinado o nome “de ouro”, originando depois “Douro”. O rio, 

em tempos da colonização romana, era personalizado num deus com o seu nome, Durius. 

Hoje, “Douro” dá o nome à região e ao rio que a trespassa, tornando-se assim um 

vocábulo para duas realidades distintas, mas que se cruzam: 

 

                                                 
31 Protágoras foi um sofista da Grécia Antiga que ao afirmar que "o homem era a medida de todas as coisas" 
inaugurava a ideia de que a verdade dependia da experiência pessoal; concluiu que qualquer afirmação 
sempre era relativa a um ponto de vista. O homem é que “escolhe a relação” sob que as encara, e assim é 
também “o mestre do seu valor”. É ainda assim, e só assim, que ele pode operar com as coisas para fins 
utilitários ou espirituais, através de adequado saber e de adequados instrumentos técnicos” (Melo 2002: 86). 
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O passo decisivo para a compreensão integral do Douro veio-me com a leitura da poesia 
duriense. António Cabral acima de tudo, que por essa altura publicava os seus Poemas 
Durienses. A odisseia humana do Douro só então se me representou em toda a sua 
desconformidade. E então o Douro passou a ser uma entidade dupla para mim: o rio e a 
região. Distintos, porém inextricáveis. Qualquer um deles, uma coisa de meter respeito. 
Foi pois em António Cabral, que vi tão de chofre como numa revelação, que o Douro 
região não apareceu ali como bandeja por um deus  bonacheirão (qual Baco nem meio 
Baco), mas foi levantado à custa de muito sangue, suor e lágrimas, que me perdoe o 
velho Winston (Pires Cabral 2001: s/p).  

 

Na Península Ibérica, o rio Douro é o terceiro mais extenso; nasce em Espanha, 

nos picos da serra de Urbião, atravessa o norte de Portugal até à foz que se localiza nas 

cidades de Vila Nova de Gaia e do Porto. O Douro forma fronteira natural entre Portugal e 

o país vizinho; com 928 km de extensão é considerado uma das maiores bacias 

hidrográficas da Europa Ocidental.  

Durante longos períodos o rio Douro foi a principal via de comunicação do Alto 

Douro. Navegar no Douro foi, durante séculos, uma aventura perigosa mas um trabalho 

indispensável, pois foi pelo rio que sempre se escoou o vinho que fez a riqueza da região. 

Na poesia de António Cabral o rio Douro “corre-lhe nas veias, com todo o seu 

caudal de sofrimento, mas também de esperança” (Grémio Literário s/d: s/p); as 

referências e abordagens ao rio Douro são constantes na sua obra pois, como refere, o 

“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). 

No poema “Aqui Douro”, inserido na obra Falo-vos da Montanha de 1958 e 

publicado novamente na obra Antologia dos Poemas Durienses (1999), António Cabral 

especifica de modo muito particular a paisagem cultural duriense. As expressões 

escolhidas são de uma imagética muito clara transmitindo a vista envolvente, um quadro 

naturalista pintado em palavras. Esta paisagem envolve o “Paraíso de um rio” que no verão 

é “ossudo e magro como as pessoas”, mas no inverno “barrento” e também de “grandes 

cheias” (Cabral 1999: 12).  

António Cabral tinha nos passeios familiares a fuga certa para recolher 

informações sobre a região. A sua observação atenta permitia-lhe recriar minuciosamente o 

roteiro percorrido originando depois textos que viriam a compor a diversidade da sua obra: 

poesia, crónicas, narrativas, pesquisas… 
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Na crónica “Um passeio no Rio Douro”, Cabral descreve o percurso desde Barca 

de Alva até à foz. Os relatos são simples e reais, no entanto, a descrição das localidades, 

situadas ao longo do percurso do rio Douro, imprime-lhes autenticidade. O leitor consegue 

caracterizar a região e localizar geograficamente o local a visitar, através das informações 

fornecidas pelo autor. Leia-se como exemplo o excerto seguinte: 

 

com tantas curvas entre vinhas, olivais e manchas de um verde esmaecido de 
amendoeiras, alguns laranjais também, estes de cor mais pimpona, ao aconchego do 
regadio, impressionou-me o Penedo Durão com seu arreganho para terras de Castela, a 
recordar velhas quezílias. Dizem-me que há por ali abutres, talvez águias, mas naquele 
entardecer do dia 16 de junho, não vi nenhum desses passarolos altaneiros, como se nos 
quisessem dizer que a nossa visita não lhes interessava por aí além. A contrastar com as 
terras cultivadas de Portugal, a solidão castelhana, com raríssimos olivais nas 
cumeeiras, destacando-se, isso sim, a chaga esbranquiçada de uma exploração de brita e 
areão e, pouco depois, uma barragem no rio que impede, por falta de eclusa, a passagem 
dos barcos (Cabral 1998). 

 

Na obra poética de António Cabral, o rio Douro revela a importância que tinha na 

sobrevivência das gentes que habitavam as localidades por onde passava. Logo, o poeta 

refere que “o rio guarda em seu percurso/ a história/do seu olhar quente” e fosse para onde 

fosse levava-o na sua alma como se precisasse dele para respirar.  

 

 
                                         Fotografia 19 - Vila do Pinhão 
                                         Autor: Alina Sousa Vaz, 2014 

 

 

A crónica “Por terras de Samuel Beckett” que evidencia a viagem realizada à Irlanda, 

quando visitou a filha Eva, revela este sentimento profundo em relação ao rio: na chegada 

ao “aeroporto de Dublin correu para (eles) como se lhe levássemos o rio Douro na mão. 

Levávamos mesmo” (Cabral 2007: 121) e na partida permanece novamente esse 
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sentimento: “Até à vista, Irlanda. Hei-de ir a Innisfree com o rio Douro às costas e vestido 

de penitente” (Cabral 2007: 125).  

A biodiversidade é também um dos aspetos que marcam a obra literária de António 

Cabral. O rio Douro e o seu afluente rio Águeda constituem troços fronteiriços incluídos 

no Parque Natural do Douro (PNDI), 122 Km que são percorridos por superfícies 

planálticas essencialmente graníticas pertencentes aos concelhos de Figueira de Castelo 

Rodrigo, Freixo de Espada à Cinta, Miranda do Douro e Mogadouro. Quer as arribas, quer 

as planícies conferem ao parque uma unidade de natureza única e singular ao nível 

ambiental.  

Segundo Sílvia Vasconcelos, as “arribas possuem um riquíssimo valor faunístico, 

especialmente no que concerne à nidificação de aves como o grifo, o abutre-do-egito, a 

cegonha-preta, a águia-real e a águia-de-bonelli” (Vasconcelos 2014: 7), característica 

também evidenciada por Cabral na crónica “O rio que perdeu as margens”: “A partir de 

Saião o rio sobe-se, colhendo o verde evasivo que ainda resta nas fragas nuas. O grifo 

olhareiro levanta-se do ilhéu e leva consigo uma página de tempo, talvez a solidão (…)” 

(Cabral 2007: 16). Outro exemplo desta referência à fauna da região é o texto “Ao correr 

da pele” inserido na obra A tentação de Sto Antão em que diz que “um pássaro de grandes 

asas despenhou-se repentinamente sobre (ele) e levou-(o) com ele, mas logo que se 

apercebeu da (sua) alegria devolveu-(o) ao ponto de partida” (Cabral 2007: 44), como se a 

uma ave de rapina se estivesse a referir, a qual larga a sua caça quando já não tem interesse 

nela, ou “as aves ribeirinhas (que) já entraram no laranjal da margem” (Cabral 2007: 45), 

como os guarda-rios32 que se encontram sempre perto da água. Sobre as aves, António 

Cabral, ainda refere: 

 

As aves são a nossa perspetiva. Por elas ficamos a saber de onde sopra o vento das coisas, 
onde ele é mais audível. Antecipam-se quando as mãos não chegam aos ramos ou 
entontecem na bruma das superfícies. Uma ordem de anjos que por aqui ficasse ao alcance 
do olhar (Cabral 2003: 14). 

 

Duzentos dos 938 km do rio Douro são em território nacional e do total da sua 

bacia hidrográfica (94 500 km2), 18 600 km2 são em área portuguesa. Este “bilhete de 

identidade” proporciona a todos os artistas cantarem o rio Douro na sua beleza e 

características. Também os seus afluentes (margem direita: Sabor, Tua, Corgo, Tâmega e 

                                                 
32 Em Trás-os-Montes e Alto Douro, os guarda-rios encontram-se ao longo do conhecido Douro 
Internacional, podendo ser observado na albufeira do Azibo, no concelho de Macedo de Cavaleiros, distrito 
de Bragança, e no Baixo Sabor. 
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Sousa e os afluentes; margem esquerda: Águeda, Coa, Távora, Varosa, Paiva e Arda) são 

inspiração para Cabral deixando em muitos textos a beleza natural que os envolve bem 

como as suas características intrínsecas. No texto “Duas Águas”, verifica-se a observação 

atenta à forma como o rio Tua se junta ao rio Douro e numa linguagem simples e direta, 

aborda, como se com o leitor estivesse sentado, essa relação que muitas histórias guardam 

no silêncio dos seus leitos:  

 

Cada rio com as suas margens a contarem-lhe histórias, coisas boas e coisas más. Ora que 
terá ouvido o Tua, nesse dia, aos revoltos fraguedos, a ponto de as suas margens, ao 
encontrarem-se com as do Douro, não quererem juntar-se? As do Douro já vinham 
abismadas, mas ainda ficaram mais. É possível que ralhassem, pois voltaram costas umas às 
outras e, desentendendo-se, afastaram-se de vez e puseram-se a voar em sentidos opostos, 
em grandes novelos pardacentos que paulatinamente se foram rarefazendo, até deixarem de 
se ver. No leito do rio não havia agora nada, apenas ossos à vista, e, no lugar da superfície, 
um estranho barco suspenso, ou antes, uma coisa parecida com um barco, a sua forma, 
talvez a sua alma. 
Será esta visão fantasmagórica dum troço do rio Douro? Ou o que o barqueiro me contou é 
mais real do que parece, é o próprio fundo da realidade, pelo menos um dos fundos, já que, 
a bem dizer, haverá tantos fundos como poetas? (Cabral 2007: 28-29). 

 

Em território português, as principais barragens são as de Miranda, Picote, 

Bemposta, Pocinho, Valeira, Régua, Carrapatel e Crestuma-Lever. As barragens são 

também elemento constitutivo da paisagem cultural duriense e que Cabral regista como 

sendo locais de visita por parte dos turistas. No texto intitulado a “Barragem” aclama: 

 

A barragem chama a atenção 
Deste rio que sustém o rumor, por instantes, 
Para ouvir o de vinhas 
Tão altas, indo, vindo, indo, 
Dentro das máquinas fotográficas 
Que do cimo da montanha 
O devolvem em trinfo à corrente (Cabral 2007: 127). 

 

O rio é uma espécie de “coluna vertebral” que mantém António Cabral firme e 

inspirado no seu trabalho, pois em qualquer lado que esteja não lhe sai da memória, 

indicando-lhe de onde é e quem é. A força simbólica que o rio acarreta eleva-o nos 

pensamentos e alimenta-o como se dele dependesse para viver. No texto “O Douro nos 

Açores e vice-versa” verifica-se que não entende como o rio Douro, vá ele onde for ou 

ande por onde andar, está sempre presente. Num desabafo diz: “O rio acompanha-me por 

toda a parte. Não sei como ele, sem me largar os ombros, enche a Caldeira e transborda 

familiarmente nos pendores, vinha de urze e criptoméria” (Cabral 2007: 114).  
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Ainda segundo António Cabral, “o rio Douro tem a forma dum sexo em pleno 

voo” e no poema “Romance do Rio Douro” o poeta trava diálogo com ele numa 

personificação da qual não obtém resposta, mas que o faz levantar duas questões, um 

pedido final e afirmar uma condição comum aos que ditam regras/leis sem conhecer o 

meio envolvente: “Rio Douro, rio Douro,/ que vais tu dizer ao mar/ com cem palavras 

ferindo/ um ovo que não mais se abre? (…) Rio Douro, rosa de água,/ que tens tu para 

contar? Rio, não fales de nós/ ao senhor rei que é o mar: ir falar a certa gente é o mesmo 

que não falar” (Cabral 1999: 67).  

Na literatura vários foram os escritores e artistas que enalteceram as belezas e 

escreveram sobre o rio Douro, tais como por exemplo Raul Brandão, Ramalho Ortigão, 

Alexandre Herculano, Almeida Garrett, Arnaldo Gama, João Grave, José de Almada 

Negreiros, Agustina Bessa-Luis, Miguel Torga, no entanto, António Cabral foi o único que 

o cantou como habitante diário do seu percurso. 

 

 

2.3. Vinha, vindima e vinho 

 

Ainda que Miguel Torga no seu Diário XV tenha mencionado que o Douro não 

tenha tido um cantor à altura da sua grandeza, em 1968, Luís de Miranda Rocha, acerca da 

poesia transmontana duriense, deixa registado o seguinte:  

 
É inegável que estamos em presença dos dois maiores poetas de Trás-os-Montes e Alto 
Douro. E 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: s/p). 

 

Esta vertente da poesia coloca cabraliana a sua obra no patamar das mais 

requisitadas pelos investigadores da região do Douro. Segundo o atual presidente do 

Centro Cultural de Vila Real, Carlos Augusto Coelho Pires, “António Cabral tem uma obra 

inegável no que diz respeito aos usos e costumes da região transmontano duriense; as 

tarefas diárias dos homens e mulheres do campo, que trabalham nas vinhas até ao 
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momento da produção do vinho, são descritas com minúcia de quem conhece a realidade 

de forma intrínseca, bem como a sua história” (Entrevista 2014)33.  

Não há estudos concretos que refiram o momento exato da cultura da vinha nas 

encostas íngremes do Douro. Geoffrey Trease indica que o vinho era já considerado uma 

bebida comum nos povos antigos e utilizado para fins terapêuticos: “o vinho era a bebida 

normal dos Gregos e dos Romanos, (…) surgiu no séc. XV quando um médico catalão 

usou o processo para o tratamento de feridas e verificou que, adicionando ervas 

aromáticas, podia produzir uma bebida agradável e bem forte” (Trease 1985: 49); No 

entanto, Oliveira (1989) indica que o primeiro desenvolvimento da viticultura no Douro na 

época moderna surge nos fins do séc. XVI, depois da conquista de Portugal por Filipe II, 

continuando no século XVII; a expansão marítima portuguesa levaria Lisboa a ser o maior 

centro de consumo e distribuição de vinho do império. Assim defendeu, também Luís 

Ferreira, ex-diretor do Instituto Vinho do Porto (IVP):  

 

A cultura da vinha na região do Douro é anterior à nacionalidade portuguesa, 1123, séc. 
XII – Tratado de Zamora. As escavações arqueológicas da Fonte do Milho (Covelinhas) 
e da Quinta da Ribeira (Tralhariz) vieram dar-nos essa certeza. Os romanos, quando 
conquistaram a Península Ibérica, deram um grande desenvolvimento e expansão da 
vinha na Região do Alto Douro – actual região do Vinho do Porto. Nos séc. XIV, XV e 
XVI já eram afamados os vinhos de «de cheiro» de Lamego, considerados os vinhos de 
«mais dura e mais cheirantes» do reino, que se enviavam para a corte de Lisboa e de 
Castela (Ferreira 1990: 67). 

 

As obras de autores portugueses e estrangeiros produzidas ao longo dos tempos, 

os relatos de viagens e documentos forais e administrativos permitem-nos perceber o 

percurso histórico das zonas vitícolas portuguesas, o prestígio dos seus vinhos e a 

importância do consumo e do volume de exportações.  

Segundo Jaime Cortesão, citado por António Barreto, as regiões do Minho e da 

Galiza forneceram a primeira mão-de-obra para transformação dos montes de xisto em 

terra produtiva. Esta migração de milhares de trabalhadores contribuiu para o primeiro 

perfil da identidade duriense:  

 

(…) outros e mais outros, todos vieram trazidos pela fama e, arquejando, dobrados 
sobre o chão, praguejando e gemendo, lacerando as mãos e os membros contra as lascas 
das ardósias, banhando a terra em suor e sangue, arrancaram do xisto novos veios, que 
ampararam com novos socalcos: e o que fora montanha deserta tornou-se em jardim 
suspenso… E bem depressa os deuses, que por serem feitos da luz do dia, são invisíveis, 
mas veem tudo, deram com aquela fonte de ambrósia e vieram beber pela taça do Sol. 

                                                 
33  - Entrevista realizada em 15 de abril de 2014 (anexo 7) 
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(…) E foi assim que o Douro se tornou a melhor vinha e a melhor vergel de Portugal; 
que os homens roubaram aos deuses para oferecer aos mortais de todo o mundo, a 
ambrósia divina; e que uma raça de gigantes ergueu o mais belo e doloroso monumento 
ao trabalho (…) (Cortesão apud Barreto 2001: 22). 

 

Esta teoria é também defendida por José Emílio Silva que refere: 

 
Vinha gente de várias localidades, desde habitantes de terras limítrofes a grupos oriundos da 
Galiza. Grupos de homens e mulheres caminhavam, nesta altura, em direção 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 (Silva 
2010: 56). 
 

Esta ligação com gentes provenientes de outras localidades levou Altino Cardoso 

a referir que estes contactos proporcionavam intercâmbios culturais: 

 

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 folclore do nosso 
Alto Douro (Cardoso 2009: 1331). 

  

Este folclore é ainda hoje cantado em muitas localidades durienses, como 

confirma Silva na recolha realizada na freguesia de Cumieira, concelho de Santa Marta de 

Penaguião; refere ainda que, para suavizar o esforço despendido ao longo do dia de 

trabalho, os trabalhadores entoavam cânticos, como por exemplo: 

 

À margem do Douro  
eu fui à bindima  
pela terra acima  
contigo bailei. 
 
À margem do Douro 
 Alegre ginjeira 
Aquela videira 
Que eu bindimei. 
 
Cachos d’ubas aos punhados 
Das dornas p’ra o lagar, 
A alegria nos telhados 
Das casinhas do lugar (Silva 2010: 140-141). 

 

Para Rogério Félix, do Centro de Estudos Vitivinícolas do Douro, o cultivo da 

vinha desenvolve-se bem na região do Douro porque a ligação de várias condicionantes 

criam um ambiente propício, tais como:  
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O posicionamento do território continental, ocupando uma faixa estreita junto ao 
Atlântico e, por outro lado, a sua forma alongada em latitude faz com que esteja sujeito 
a influências climáticas diversas que, adicionando-se a muitos e variados 
condicionalismos pedológicos, conjuntamente, individualizam numerosas zonas com 
aptidão vitícolas bem definidas (Félix 1990: 25). 
 

Miguel Torga deixou também esclarecida a sua opinião sobre a propensão da zona 

geográfica para o desenvolvimento da vinha, referindo que no Douro as “cepas enormes, 

mostravam ufanas o ventre enfunado de frutos” (Torga 2001: 18). António Cabral na obra 

Noiva de Caná deixa bem patente as condicionantes que favorecem o cultivo da vinha na 

região e diz: “o mais importante é a pedra de xisto e os nevoeiros do rio” (Cabral 1995: 

273), bem como o nevoeiro que “para as vinhas é estrume” (Cabral 1995: 55).  

Estudos comprovam que os diversos microclimas existentes na região, aliados a 

um relevo acentuado e recortado, aos afluentes e ao rio Douro, influenciam a aptidão 

vitícola. Desta forma, a Região Demarcada do Douro, devido às suas características 

climáticas, orográficas e mesológicas, consegue produzir diversos vinhos de qualidade, 

características que determinaram a escolha e partilha dos mostos produzidos para feitura do 

Vinho do Porto. De todo o território, apenas 26.000 ha estão autorizados para contribuir 

para a produção do vinho do Porto, segundo um Método de Pontuação e classificados 

numa escala de A a F. Segundo o regulamento da classificação das parcelas com cultura de 

vinha para a produção de vinho suscetível de obtenção da denominação de origem Porto o 

artigo 1 refere: 

 

1. A classificação das parcelas destinadas à cultura da vinha para produção de vinho susceptível 
de obtenção da denominação de origem Porto será atribuída segundo o método definido no 
presente Regulamento, mediante inclusão numa das classes referidas no artigo 5º, em função 
do somatório das pontuações resultantes da tabela I.  

2.  Para efeitos de atribuição do benefício, o somatório das pontuações a que se refere o número 
anterior não se poderá situar num nível inferior ao intervalo compreendido entre 201 e 400 
pontos (Diário da República, portaria nº423/2001 de 18 de abril, art.1). 

 

Ainda no artigo 2 pode-se ler que para os efeitos de pontuação eram avaliados e 

tidos em conta elementos “edafo-climáticos e culturais, ou seja, a localização; a altitude, a 

exposição, a inclinação da parcela, o abrigo, a natureza do terreno, a pedregosidade, as 

castas, a idade da vinha, a produtividade, o compasso e a armação” (Diário da República, 

portaria nº 243/2001 de 18 de abril, art.2).  

 Na obra Noiva de Caná, Cabral explora esta questão que é a zona demarcada, o 

produto de qualidade e a eventual adulteração do vinho, tudo isto elementos constitutivos 

para a identidade alto-duriense. Cabral refere que em anos em que grassam epidemias de 
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míldio que nem os sulfatos sistémicos debelam, “junho chuvoso e pardacento põe 

malignidades no vinhedo com os cachos ainda tenros” (Cabral 1999: 271), ficando tudo 

“encorrilhado”. A narrativa mostra a preocupação das gentes durienses relativamente à 

produção do vinho, pois sendo a principal fonte de rendimento, tudo se fazia para que esta 

desse lucro. Cabral nesta obra delineia os passos dados pelas populações relativamente aos 

cuidados que se tinham com as vinhas e as suas principais angústias para preencher a 

litragem concedida pela Casa do Douro: 

 

Albertino andava desolado, que só lhe acontecia isso a ele, que o Rogério visse a vinha de um 
vizinho: completamente limpa: E o Rogério explicou que na automatização das videiras tinha 
de haver um pouco de sorte, pois por melhor que fosse o produto – galbean com rubigan ou 
outro -, só deitado na hora certa é que surtia efeito. Uma hora mais tarde já não adiantava 
nada. A não ser que se prendesse um pucarinho a cada cacho. Rosa compreendia, mas 
Albertino tinha uma forte sensação de culpa. Como se previa uma vindima que reduzia o 
vinho a um quarto da produção, Rosa telefonou a Silvano e este informou que para manter o 
mercado era necessário comprar uvas suficientes (Cabral 1999: 272). 
 

Mais adiante é apresentado um problema na compra das uvas, “estas eram 

impróprias para vinho generoso”, pois provinham de vinhas não beneficiadas na totalidade 

mas que estavam nas letras C e D: “- é conveniente explicar à Rosinha o que é isso de 

letras C e D, pois ainda há letras mais baixas como E e F. – Já sei – disse Rosa -, são 

classificações de vinhas de qualidade inferior às de A e B. O vinho das Cambareiras é todo 

de letra A. Bom” (Cabral 1999: 274). Refira-se que muitas vezes estas uvas chegavam às 

quintas por um intermediário que as comprava a um preço muito baixo e as vendia por um 

“preço três vezes superior” (Cabral 1999: 272). 

 Segundo Abade & Guerra, o clima, solo e as castas são três parâmetros que estão 

em sintonia com o Método de Classificação das Parcelas do Engº Moreira da Fonseca34 

(MP-MF), ou seja,   

 

A altitude e localização, que estão intimamente relacionados com o clima; - a natureza 
do terreno com o solo; - e as castas com as condições culturais (sabe-se que o 
encepamento é um fator diferenciador da qualidade dos vinhos) (Abade & Guerra 
2008:6). 

                                                 
34 A base atual de classificação das parcelas de vinha na RDD, que serve anualmente para a atribuição da 
autorização de benefício, teve o seu início em 1935 (Portaria 8198 de 12 de Agosto), onde pela primeira  vez 
foram adotadas as normas gerais e parâmetros a considerar para tal fim. Posteriormente em 1947 o Engº 
Moreira da Fonseca, com um trabalho sem igual e revolucionário para a altura, veio a considerar novos 
parâmetros, nomeadamente a “localização” do prédio, criando-se assim a nível mundial, uma “primeira 
zonagem” de uma região vitivinícola. O Método de Pontuação atualmente em vigor com algumas alterações 
que entretanto foram surgindo ao longo do tempo, foi publicado em 18 de Abril de 2001 (Portaria nº 
413/2001) (Abade & Guerra 2008: 4). 
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Estas normas serviram para distribuir o benefício da atividade dos agricultores 

que se desenrolava em condições climatéricas rudes e solos difíceis de cultivar; um Douro 

que António Cabral classifica como “Paraíso”, mas também um “inferno”: 

 

Paraíso dos nove meses de Inverno 
E três de inferno: 
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). 

 

Ainda no poema “Podando” se verifica este clima agreste que marca as gentes que 

vivem na região; em “janeiro, o vento que passa.(…) // o vento / que gela./ Que gela 

palavras / e passos./ Regela” (Cabral 1999: 39).  

Como se pode verificar no Guia Turístico do Douro a uniformidade da região 

relativa ao clima deve-se: 

 

A baixa precipitação sentida na zona, em parte resultante da sua situação geográfica 
privilegiada – abrigada dos ventos marítimos pelas várias montanhas em redor, como a 
Serra do Marão e de Montemuro –, é um importante fator para a perfeita maturação das 
uvas, resultando nos vinhos que nos deliciam! A Região Demarcada do Douro é 
caracterizada pelos Verões muito quentes e secos e pelos Invernos muito frios. Mas o 
clima está longe de ser homogéneo em toda a Região Demarcada, nomeadamente em 
termos de precipitação: o Baixo Corgo, por estar mais perto do Atlântico, apresenta 
valores de precipitação maiores, enquanto o Cima Corgo apresenta valores menores, 
sendo considerada uma sub-região com clima sub-húmido. O Douro Superior manifesta 
uma influência continental, apresentando valores de precipitação muito baixos. Já 
relativamente à temperatura, esta é mais homogénea, com uma média anual de cerca de 
15-16º. No verão, contudo, as temperaturas são muito elevadas, em especial no Douro 
Superior, por vezes superando os 40º. Já na Beira Douro, o clima é mais agreste, 
apresentando temperaturas mais baixas (Guia Turístico do Douro 2012: 16). 

 

No entanto, a ação do homem, como já se referiu anteriormente, foi preponderante 

no desenvolvimento da cultura da vinha; na inclinação dos montes repletos de pedra, o 

homem duriense conseguiu introduzir o denominado “terraço”. A estrutura dos terrenos 

configurava-se em socalcos estreitos em curva e com a pedra retirada do solo criaram-se 

muros de suporte contra a erosão, nos quais constituíam, em jeito rudimentar, reservas de 

águas da chuva. Esta técnica existiu até à destruição das vinhas pela filoxera35 e míldio no 

final do século XIX. Segundo Conceição Andrade Martins,  

                                                 
35 “A filoxera é uma doença provocada por um inseto hermafrodita, o filoxera, que se alimenta do suco que 
extrai das raízes de certas plantas, nomeadamente das videiras” (Martins 1991: 653). 
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Em  meados da década de 1870, a cultura da vinha cobria cerca de 200 000 ha do 
território nacional, ocupava mais de 4% da sua área cultivada e encontrava-se em 
expansão por todo o país, e a produção vinícola, apesar de se manter ainda 30% abaixo 
dos valores médios anteriores ao oídio, representava cerca de 25 % da produção agrícola 
e contribuía para 68 % do seu crescimento (Martins 1991: 654). 
 

António Cabral regista este fenómeno na sua obra literária; os versos e passagens 

das suas narrativas evidenciam como o Douro foi a região vinícola portuguesa, mais 

atacada e a que mais sentiu os seus efeitos. 

 No poema “À noite, depois do vinho” os versos revelam que o homem duriense 

tem “atitude de reverência” e que “no Douro só o nome é de ouro” (Cabral 1999: 122), 

“Que importa/que o tempo se amotine contra o tempo?// Em 1870, a filoxera destruía as 

vinhas. O homem/ num corpo-a-corpo com o inferno recuperou-as.// Recuperou-as ao sol. 

A alma é cíclica: entre um naufrágio e outro ergue o seu canto” (Cabral 1999: 123). A vida 

após este problema foi madrasta e Cabral canta em forma de aviso: 

 

Adeus, ó ricos do Douro, 
Com que fazeis a vindima? 
Com cebola e abóbora 
E a lagarta da sardinha 
 
Ó lavradores do Douro 
já não “comeides” vitela. 
Deu a doença nas vinhas 
chamada filoxera (Cabral 1983: 147). 
 

Na narrativa A Noiva de Caná (1995), Cabral aborda também esta temática da 

tragédia provocada pela conhecida “doença das vinhas”, aproveitando para destacar a 

figura de Joaquim Pinheiro de Azevedo e o seu decisivo labor no combate à filoxera: 

 

 - Não fora o Joaquim Pinheiro de Azevedo e o Douro não se safava tão depressa - disse 
Quitério. 
- Mas safava-se –disse o Alves. 
(…) 
E Ricardo, alheio à confabulaçãozinha, disse: 
- Eu não conheci o Joaquim Pinheiro, o doutor de Provezende, como lhe chamavam. 
Teria uns oito quando ele morreu. 
(…) 
- Ora bem: prestem atenção – disse o Quitério, ripando de uma revista que trazia 
enrolada no bolso exterior do casaco e que ao Artur já fizera macaquinhos na cabeça, 
apetecendo-lhe perguntar se ele ia exibir ali o diploma de podador de citrinos. – Vem 
aqui e vou ler. É coisa pouca. Depois, digam-me lá se o ilustre duriense não merece uma 
estátua (Cabral 1995: 136). 
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A personagem Quitério começa a ler uma espécie de folhetim noticioso, 

informações verídicas sobre Joaquim Pinheiro, 10º senhor da Casa do Santo, de 

Provesende que após ter realizado os seus estudos em Paris, no Colégio de Fonteney, foi 

reconhecido como um grande violinista. Esta leitura informa como a terra duriense foi 

atacada pela epidemia devastadora, originária nos Estados Unidos, e que a partir de 1863, 

se desenvolveu por toda a Europa, dando no Douro origem aos conhecidos mortórios. 

Joaquim Pinheiro, entre 1875 e 1876, inicia o seu trabalho com teor científico e social 

fazendo experiências para “porta-enxertos” com videiras americanas e baseado em 

trabalhos desenvolvidos por especialistas em França. Cabral serve-se da personagem e 

continua a expor a sua investigação sobre esta figura histórica relativamente ao 

renascimento da vinha no Douro: 

 

O ilustre provezendense não esmorecia perante a desconfiança de muitos e deu-se à 
plantação de americanos nos concelhos de Sabrosa, Alijó, Tabuaço, S. João da 
Pesqueira e Murça. As suas espécies americanas eram então, principalmente: Solonis, 
York, Madeira, Riparia, Rupestris, Taylor, Clinton e Vialla, que hoje se reconhece não 
terem grande valor, mas que iniciaram a recuperação dos vinhedos durienses (Cabral 
1999: 137). 

 

Ainda sobre este assunto, o escritor acrescenta na narrativa que, como havia falta 

de enxertadores, ao domingo, depois da missa, muitos rapazes iam assistir ao seu curso 

prático de enxertia desde “ sapateiros, alfaiates, barbeiros, caldeireiros, tudo enfim, que 

tinha olhos e mãos. E o Douro renascia” (Cabral 1999: 137). 

Se os socalcos, terraços murados, difíceis para um trabalho mecanizado, eram o 

sistema tradicional da região, nos finais dos anos 60 e inícios dos anos 70 do séc. XX, o 

surgimento da mecanização na região exigiu novas formas de armação do terreno: os 

patamares horizontais com plantações baixas com uma ou duas linhas de videiras e as 

denominadas “vinhas ao alto”. Barreto diz que os trabalhos nas vinhas tornaram-se menos 

difíceis com a chegada da “tecnologia, transportes, métodos de cultivo, processos de 

vinificação, tudo sempre em mudança” (Barreto 1993: 123); no entanto,” a modernização 

tecnológica é uma necessidade, mas nada fará esquecer os homens do Douro” (Barreto 

1993: 123), tese também defendida por António Cabral no poema “Douro, meu belo país”, 

onde se relembra os instrumentos agrícolas utilizados no passado que serão um dia 

lembrança dos dias difíceis de trabalho e os tratores a esperança de mais e melhor 

alimento: 
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As enxadas deixarão de cavar o desespero; 
O ferro e a pá arrumar-se-ão nos arquivos da memória. 
Onde irá o tempo das vacas magras 
Quando um trator cantar em cada monte 
A deliciosa canção da fecundidade?! 
Haverá muitos tratores, haverá mais armas 
Apontadas aos baluartes da fome. 
Haverá mais pão, haverá mais rosas. 
Eh Douro, meu belo país! (Cabral 1999: 28). 

 

Desde a independência de Portugal, no século XII, as populações tinham a vinha 

como a principal cultura; como esta ganhou importância na economia, os agricultores eram 

obrigados a pagar taxas, ou seja, contribuições em vinho, como provam os forais das duas 

margens do Douro: 

 

na margem norte, no registo e foral do Couto do Peso, os moradores pagavam o quinto 
do vinho das vinhas antigas e das novas. (…) Por sua vez, no registo de Fontes, 
quarenta casais pagavam os direitos em vinho. (…) Nos registos das localidades da 
margem sul do Douro, os tributos pagos em vinho eram mais expressivos. (…) No 
registo em S. João da Pesqueira, cada pessoa que tivesse casa ou fazenda pagava de 
direito real, anualmente, seis almudes e meio e três canadas e meia e meio quartilho de 
vinho (Santana 2003: 19).  
 

Tal facto continua a levar muitos autores a dizer que o Douro é um vale, é vinha e 

também o vinho; como afirma António Cabral em versos inseridos na obra poética Quando 

o Silêncio Revardece (1971), “reduz-se tudo a este liso/ rosto, qualquer coisa/ que existe, 

apenas/ um sabor de vinho mosto” (Cabral 1971: 103). 

O vinho do Porto é um ex-libris da produção víticula portuguesa; produzido sob 

condições peculiares, o processo de fabrico é 

 

 baseado na tradição, inclui a paragem da fermentação do mosto pela adição de 
aguardente vínica (benefício ou aguardentação), a lotação de vinhos e o 
envelhecimento. O Vinho do Porto distingue-se dos vinhos comuns pelas suas 
características particulares: uma enorme diversidade de tipos em que surpreende uma 
riqueza e intensidade de aroma incomparáveis, uma persistência muito elevada quer de 
aroma quer de sabor, um teor alcoólico elevado (geralmente compreendido entre os 19 e 
os 22% vol.), numa vasta gama de doçuras e grande diversidade de cores. Existe um 
conjunto de designações que possibilitam a identificação dos diferentes tipos de Vinho 
do Porto ( Instituto dos Vinhos Douro e Porto s/d: s/p). 

 

António Cabral documenta em Noiva de Caná o orgulho que feitores deste vinho 

tinham na sua produção; regista que havia quem o tratasse com o cuidado e a unção que 

merecem as coisas sagradas, de tal maneira que tomavam todos os maus bebedores, 
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aqueles que não apreciavam ou apreciavam mal a preciosa bebida, “como réu de 

sacrilégio”, manifestando-lhe o seu descontentamento:  

 

Um dia, passaram-lhe junto da frasqueira dois caçadores a quem convidou para uma 
gota do velho, tendo eles aceitado (…) não só porque vinham cansados e a precisar de 
tonificante, mas também porque sabiam que ali havia do melhor vinho de toda a região. 
(…) o vinho corria mais lentamente, pingava mais do que corria, encorpado, tomado, 
como se fosse mel. Mais de cem anos, avaliaram. (…) e, cheios os cálices, deu-lhos, 
como quem dá a comunhão: tomai e bebei. (…) emborcaram o néctar enquanto o diabo 
esfrega um olho, devolvendo, imediata e simultaneamente os cálices, a quererem dizer: 
outro, se faz favor. Quitério não tolerou a falta de respeito e terebrou-os com um olhar 
severo, apontando-lhes a porta de saída (Cabral 1999: 134). 

 

António Cabral figura nestas expressões uma carga teórica histórica aliada ao som 

das rogas, mas também ao “grandioso silêncio das montanhas” (Cabral 1999: 15), já que, 

para si, a “terra fala e cada coisa diz uma palavra” (Cabral 1999: 18). Pode-se afirmar que 

o escritor usava as palavras que a natureza e o homem duriense lhe davam, vocábulos 

telúricos, despidos de artifícios poéticos. No mais simples contacto com os seus 

semelhantes observava, ouvia e registava as mais singelas atividades diárias, como é 

exemplo uma ida à adega da sua aldeia, num dos feriados de junho, referido no texto “A 

adega”, onde se pôs na “cavaqueira” com três rapazes do seu tempo pois, como dizia, 

gostava de recordar o que lá ia. Qualquer contacto com o povo transmitia-lhe o saber que 

tinha passado de geração em geração; o fascínio era tal que logo fazia daquela experiência 

um registo nos mais diversos tipos de texto. A linguagem simples utilizada dá, muitas 

vezes, ideia de um tom coloquial devido à descrição natural dos momentos experienciados; 

no entanto, a riqueza dos seus textos, como já foi referido, prima pela reutilização dos 

vocábulos empregues nos trabalhos diários e pelos costumes e hábitos tradicionais 

relatados.  

As rotinas diárias circundavam sempre o mesmo objetivo, a produção do vinho. 

As conversas tinham como temas os acontecimentos principais das localidades e quase 

sempre o drama da vinha e do vinho era assunto entre os habitantes, bem como a força 

intrínseca que lhes era característica para minimizarem os problemas diários. O texto 

apontado anteriormente, “A adega”, permite perceber este contexto analisado:  

 

Daí até a conversa derivar para o drama da vinha e do vinho foi um ai compassado. E 
daí até estarmos na adegazinha de um deles foi uma revoada de andorinhas. Depois de 
virarmos o primeiro copo a molhar uma salada de bacalhau, o Zé Nocas deu um pulo a 
casa, trouxe uma gaita de beiços e pôs-se a tocar a caninha verde. E foi então que 
participei numa ação cultural do camandro. O Tó Carlos ergueu o seu copinho de tintol 
e desatou-se: 
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Ó lavradores do Douro, 
quem vos viu e quem vos vê! 
Estais a dar um estouro 
e vós mal sabeis por quê. 
 
Mais uma garfada de bacalhau regatinha a preceito. 
 
Ó lavradores do Douro, 
que mal vos pagam as uvas! 
Estais a dar um estouro 
por causa dos sanguessugas (Cabral 2003: s/p). 

 

O trabalho nas vinhas preenchia a vida das populações dos concelhos da região, 

sendo a época das vindimas, que decorrem entre os meses de setembro e outubro, o ponto 

alto da azáfama nas encostas, como confirma Joaquim Alves Ferreira: “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) No poema “Uma vindima” (1999), também António Cabral descreve 

essa inspiração que faz trabalhar as rogas numa só direção e com um mesmo objetivo, a 

produção de vinho. Assim, refere que: 

 

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). 

 

O ambiente que se vivia nesta época é marcado também pelo clima quente e 

tórrido que deixa os campos secos e as paisagens vinhateiras com tons dourados, pelo 

trabalho árduo dos homens apreciado pelos visitantes que vinham para a festa da vindima e 

pelo vinho, a principal riqueza da região. Aspetos marcados no poema “Paraíso dourado da 

vindima”: 

 

Paraíso dourado das vindimas! 
Então o Douro é d´ouro. 
Ouro no sol que põe tudo em labaredas; 
os cachos e as nuvens de poeira 
espantadas pelas patas dos cavalos 
e dos camiões, ron-ron, ladeira acima. 
(…) 
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um certo ouro no silêncio dos homens 
que em fila e ferro transportam os cestos. 
Ouro ainda no regresso do trabalho, 
ao som dum bombo, duma concertina. 
Ouro talvez nos cálices de quem 
veio de longe assistir da janela (Cabral 1999: 14). 

 

Atualmente, a modernização alterou alguns hábitos e costumes dos durienses no 

trato da vinha e do vinho; no entanto, no Alto Douro Vinhateiro, o seu valor intrínseco 

como um património único estará sempre relacionado com as gentes que nele trabalharam 

e continuam a trabalhar com as atividades assentes na matriz da cultura da vinha e do 

vinho, que lhe conferem distinção como território e como forte dimensão económica e 

social. 

 

 

2.4. Quintas vinhateiras 

 

Autores como Alex Liddell defendem que “o aparecimento do termo quinta surgiu 

na Idade Média, quando as terras eram entregues pela Coroa aos agricultores a troco de 

uma renda ou de um tributo de um quinto da sua produção, uma quinta parte” (Liddell 

apud Moniz 1995: 221), outros, como Alberto Sampaio, sustentam que “o vocábulo quinta 

procede do português arcaico quintã, que juntamente com outras formas de propriedade, 

como o casal, derivou da desagregação da villa romana, sendo composta por habitações, 

pomares, terras, soutos, vinhas, etc” (Sampaio 1903: 62). Como confirma Vasconcelos,  

 

a origem deste vocábulo quinta afirma que tinha, em português arcaico a forma de quintã, 
que a sua origem é também obscura, mas derivaria acaso da agrimensura romana e que na 
nossa Idade Média, significou uma subunidade agrária dentro da “Villa” (rústica), provida de 
uma habitação, com vinha, pomar, etc (Vasconcelos 1980: 278). 
 

Atualmente, a palavra quinta sugere que se trate de uma casa de campo mas 

segundo Maria Carolina Pinho, no contexto do Douro, “uma quinta é uma área de terreno 

que tanto pode ser uma modesta parcela como uma extensa propriedade, podendo ter, ou 

não, casa de habitação” (Pinho 2012: 13). 

As quintas do Douro evocam, desde há séculos, uma posição estratégica na 

sociedade, na economia e na cultura da região vinhateira, pois enquanto unidades de 

povoamento, de exploração agrícola, de poder social ao longo da história da região 
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duriense contribuem para um riquíssimo e plural legado patrimonial, tanto material como 

imaterial, o que as torna, hoje, componentes centrais do território classificado como 

Património da Humanidade. Como refere Gaspar Martins Pereira, 

 

a sua estrutura, como unidades de exploração vitícola integrada (reunindo vinhas, centros 
de vinificação e armazenagem de vinhos, casa de proprietário e/ou caseiro e 
trabalhadores; por vezes, também, azenha de azeite, capela, etc.), a dimensão 
frequentemente média ou grande (em alguns casos, centenas de hectares, como nas 
quintas dos Frades, Carvalhas, Ventozelo, Vesúvio, Vale Meão, etc.) e a vocação de 
comercialização dos respetivos vinhos conferem às quintas um lugar socioeconómico 
estratégico na viticultura duriense (Pereira 2014: 10). 

 

Reitere-se que até ao século XVIII as quintas do Douro eram propriedades 

arrendadas às ordens monásticas e tinham como principais culturas os cereais, contudo os 

pequenos agricultores que viviam da agricultura de subsistência juntavam as suas 

produções para produzir vinho num lagar comum. Como refere o estudo de Teixeira, a 

quinta do Monsul e a quinta dos Frades que pertenciam ao Mosteiro de Santa Maria de 

Salzedas e a quinta do Mosteiro e a quinta do Convento de São Pedro das Águias que 

pertenciam ao Mosteiro de São João de Tarouca, realizavam a exploração indireta, ou seja, 

as ordens monásticas “entregavam as quintas e os casais a rendeiros que se encarregavam 

de enriquecer e trabalhar os seus campos” (Teixeira 2010: 75). Ainda segundo Teixeira 

com a extinção das ordens religiosas em 1834, “as suas propriedades foram adquiridas 

pelos burgueses mais abastados, que também compram os bens da velha aristocracia” 

(Teixeira 2010: 75).  

A prosperidade do vinho do Porto desde meados do século XVIII levou ao 

aumento do número de quintas em toda a região do Douro Vinhateiro, estruturas 

habitacionais que se organizavam em função do trabalho, refletindo a hierarquia laboral. 

Segundo Fauvrelle, verificava-se nalgumas quintas uma estratificação dos espaços de 

acordo com “a categoria do trabalhador, reservando-se aos operários especializados, como 

podadores, enxertadores, artistas e tanoeiros, espaços próprios e individuais” (Fauvrelle 

2001: 89). As quintas sempre se serviram das mãos dos trabalhadores para realizar o 

serviço diário, mas com o passar dos tempos a mecanização fez diminuir a necessidade do 

pessoal permanente levando à contratação de empregados à jorna ou em regime de 

empreitada nos grandes trabalhos agrícolas, como as plantações, as podas, as cavas as 

vindimas, a construção e reparação de paredes dos socalcos. O trabalho à jorna era uma 

oportunidade de trabalho para os pequenos lavradores que se deslocavam muitas vezes às 
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terras vizinhas para auferirem de rendimentos ocasionais. Pereira acrescenta que “a par da 

oferta de trabalho, na viticultura tradicional duriense, as quintas absorviam também parte 

da produção dos pequenos e médios lavradores vizinhos” (Pereira 2014: 12).  

A quinta típica era formada pela zona de habitação (a casa do proprietário, a casa 

do caseiro, a cozinha do caseiro, os cardenhos), a adega e armazém e a capela. Pinho alude 

ainda que  

 

devido às características topográficas da região é muito comum o edifício repartir-se em dois 
socalcos tendo a vantagem de facilitar a armazenagem do vinho visto que o vinho corria por 
gravidade da adega para o armazém” Mesmo quando a quinta não possuía lagares, a casa de 
habitação era construída por cima do armazém (Pinho 2012: 15). 

 

Durante o século XX, as quintas dos exportadores caraterizavam-se por terem um 

laboratório, um escritório e pela modernização na produção do vinho através do uso de 

cubas de vinificação de cimento ou de aço inoxidável. 

Relativamente a esta hierarquização social António Cabral escreve uma quadra 

que revela esta diferença social: 

 

Tens uma quinta no Douro 
Eu nem um quintal ao menos. 
Será que na tua ideia 
Somos aquilo que temos (Cabral 1999: 173). 

 

Cabral, na sua obra, deixa patente que na região do Douro as quintas são 

constituintes da paisagem; “o paraíso dos montes sobre os montes / agressivos mas belos” 

(…) “montes que se dobram e desdobram como ribombos, / abrindo ribanceiras e fundões” 

transportam, também, as casas dos grandes senhores (Cabral 1999: 20). As referências às 

quintas durienses como a Romaneira, Roriz, Síbio, Smith, dos Frades, do Merouço e 

Roncão são uma constante, pois Cabral “tinha a noção do seu papel económico e cultural 

na região” (Pires Cabral 2014)36. 

As quintas foram “no Douro a unidade de exploração agrária por excelência, 

vocacionada para a vinicultura” (Mansilha 2002: 159), caracterizada por um traço 

arquitetónico simples que, segundo Pinho (2012), reforça a importância da caixilharia na 

aparência exterior do edifício, constituindo um elemento primordial na caraterização 

arquitetónica. 

                                                 
36 - Entrevista realizada em 13 de março de 2014, (anexo 6). 
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Nos hectares circundantes às casas das 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 xitos. Cabral deixa registado que entre o Saião e a foz do 

Sabor, o xisto, “pedra-mãe da Região do Douro” (Pintão e Cabral 2014: 540), dá lugar ao 

granito em ribas de fragas arredondadas e vegetação arbustiva, e acrescenta: 

 

entre o Tua e a Valeira os barrancos fragosos são o “habitat” preferido de garças, aí o 
abutre é dono e senhor. Mas as quintas de facto continuam, algumas bem vistosas, como 
as que fui registando em apontamento: da Ferradosa, do Cachão, da Cockburns, de 
Vargelas, dos Canais, do Vesúvio, da Senhora da Ribeira, da Cruz e da Batoca, etc 
(Cabral 1988: s/p). 

 

Encravadas na paisagem de vinhedos e oliveiras, as casas de quintas, como é 

exemplo a quinta de Sta Eufémia, eram construídas de fragas de xisto ou pintadas de 

branco alvo para refratar o calor tórrido do verão, constituindo, assim, uma das 

particularidades da arquitetura tradicional do vale do Douro.  

 

 
                                   Fotografia 20 - Quinta de Sta. Eufémia 
                                   Autor: Alina Sousa Vaz, 2014 
 

 

Observadas e descritas por António Cabral refere que muitas delas foram 

vendidas a ingleses, proprietários com dinheiro para investir na produção do vinho. O 

poema intitulado “A Quinta do Senhor Smith” faz alusão a essa realidade: 

 

A Quinta é outra vez do senhor Smith. 
“Setenta pipas de vinho de primeira, 
Além dum extenso olival, dois pomares, 
Um palacete, a habitação dos caseiros, os caseiros, 
Trabalhadores eventuais e outras árvores de fruto” (Cabral 1999: 95). 
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 Ribeiro documenta, no artigo “Os ingleses, o vinho e o Porto no século XIX”, a 

venda das propriedades: 

 

é no período filoxérico que se dão as maiores transferências de propriedade na região 
duriense, altura em que muitos ingleses adquirem quintas. Assim, George A. Warre da Silva 
&Cosens, a Taylor, Flad-Gate &Yeatman, a W.&J.Graham, cabel Roop da Hunt, Roope, 
Tage &Cº., a Robertson Bros. &Cº. são alguns destes exemplos (Ribeiro 2010: 404). 
 

Refira-se ainda que António Cabral faz menção particular ao concelho de Santa 

Marta; aconchegado pela serra do Marão e atravessado pelo rio Corgo, todos os processos 

relacionados com a vinicultura, bem como as casas e quintas brasonadas, que se encontram 

em maior número na Cumieira e em S. Miguel de Lobrigos, evidenciam a sua beleza 

paisagística Diz a lenda37 que Santa Marta de Penaguião nasceu pelas mãos de um conde 

francês que, por ter incendiado uma capela em honra de Santa Marta, recebeu desta o 

castigo de plantar e trabalhar a vinha durante um ano na região. Os termos “Pena”, que 

significa castigo e “guião”, relativo ao nome desse conde (Guillon), deram então nome à 

vila e ao concelho. No poema “Azulejos”, António Cabral celebra esta terra da seguinte 

forma: 

 

Terras de Penaguião 
- morre o tempo nos solares, 
Um tempo que reverdece 
Pelas vinhas e pomares (Cabral 1999: 168).  

 

As quintas, para o autor, são as que revelam ter alma, pois não era apenas “o 

dedo, o estilo, a marca pessoal de quem as trata ou acomoda a seu gosto” (Cabral 1999: 45) 

que as fazia distinguir umas das outras. Como profere na obra A Noiva de Caná (1995), as 

quintas são também: 

 
A área cultivada, o tamanho e a geometria dos terrenos ocupados pelas diferentes 
culturas, a mancha de bravio que se deixou em determinado sítio, o qual pode ir ao ponto 
de ser cuidadosamente recortado, uma álea que se dispôs, um muro que se derrubou ou 
ergueu, a cor branca de uma fachada, as plantas matinais de um pátio, enfim, os mil e um 
detalhes que individualmente ou por grupos escapam à visão, têm um significado 
inconfundível a que só tem acesso quem descobrir em tudo um todo (Cabral 1999: 45). 

 

                                                 
37 - Informação retirada do site oficial da Camara Municipal de Santa Marta de Penaguião, disponível em 
http://www.cm-smpenaguiao.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=27830   
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No entanto, o papel do homem não podia ser esquecido; quem gere e organiza 

uma quinta dá o seu cunho pessoal às atividades exercidas, “pois se uma quinta, como tão 

só uma casa ou uma vinha, é o que é, por algum ou muito tempo, teremos de aceitar que 

isso aconteça por força de uma força apenas sua, que lhe confere um rosto, uma 

personalidade” (Cabral 1999: 46). Na obra Noiva de Caná “Ricardo era a alma da sua 

quinta”, uma alma que não era duriense e adianta que quem a visitasse pela primeira vez 

“ouvia-lhe a respiração”, mas quem a voltasse a visitar algum tempo depois o sentimento 

seria outro, ou seja,  

 

sentia pulsar as diferenças, não as que o tempo vai produzindo no fluxo e refluxo das 
estações ou mediante a sua ação vivificadora ou desgastante, mas aquelas que resultavam 
do tempo pessoal, dele, Ricardo, que assim a convertia no espelho diário – que a sua 
imagem configurasse, iluminando-se ou anoitecendo com ele, movendo-se com os seus 
gestos e com o seu ritmo. E será tudo isto assim, pelo facto de ele não ter nascido 
duriense e ter conhecido as terras numa daquelas horas propícias em que o conhecimento 
paralisa e transfigura (Cabral 1999: 47). 

 

Segundo Assunção Monteiro, na quinta existe uma visão eufórica, alegre, 

positiva, da região duriense, com as belas paisagens, as festas, as cantigas, etc, e, ao 

mesmo tempo, uma visão disfórica, pois são focados aspetos negativos da realidade do 

Douro, “problemas pelos quais nem sempre são responsáveis os que trabalham com afinco 

e empenho, levando uma vida dura para conseguirem fazer vinho de boa qualidade” 

(Monteiro 2007: 196). 

 

 

2.5. Pomares e hortas 

 
Nas quintas existiam também “explorações individuais, as parcelas, [que] tinham 

dimensões variadas e podiam estar dispersas ou contíguas e ser exploradas quer pelo 

proprietário, por um locatário ou por meeiros” (Viseu 2007: 64). Quase sempre nas 

traseiras da casa, os pomares ou hortas ocupavam patamares sucessivos ao longo da 

encosta que lhe estava adjacente, estendendo-se o pomar, com o seu grande laranjal, 

limoeiros e árvores de frutos variados, às quais se acrescentam as nogueiras, árvore bem 

característica da região do Alto Douro Vinhateiro. 
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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 e, como refere o poema “Castanheiro”, “assiste[m] velho[s] 

patriarca[s] atento[s] à ânfora do teu pudor ao vinho novo” (Cabral 1999: 137): 

Cabral perpetuou também outras produções da região que contribuíram para o 

desenvolvimento das localidades enaltecendo a paisagem cultural da região. Refere a 

produção de laranjeiras de S. Mamede de Ribatua, os extensos olivais e amendoais em flor 

de Vila Nova de Foz Côa; cita que as amendoeiras “passam um recibo cândido à terra 

(Cabral 1999: 140) dando-se bem por todo o Alto Douro, a não ser nas zonas mais frias, 

que lhe afetam o florescimento, e nos sítios mais chegados ao rio em que o 

sobreaquecimento contraria a frutificação” (Cabral 2003: s/p) e que nas delimitações das 

parcelas da cultura da vinha existem oliveiras que “carregam” histórias “no enrugado 

tronco”, na “serenidades das folhas”, “na ténue sombra que tece no caminho”, como faz 

alusão o poema “A uma oliveira” (Cabral 1999: 26). 

Em outra passagem, António Cabral diz ainda que a castanha de Sernancelhe é 

uma das melhores do mundo que “brota dos castanheiros” (Cabral 1999: 137) e que em 

Resende se produz a melhor cereja do país, que merece homenagem das populações em 

abril, na Festa da Cerejeira em flor, proporcionando um belíssimo cenário a quem visita. 

Também Armamar, na margem sul do Douro, tendo como grande riqueza o solo, marca a 

paisagem por proporcionar condições para a produção da maçã, o produto principal para a 

doçaria regional contribuindo assim para a economia local: 

 

“Ermamar” ermo seria 
No tempo ainda manhã, 
Mas bom aroma teria 
Lugar de tanta maçã (Cabral 1999: 169). 

 

De salientar o complexo sistema de rega que servia os pomares e hortas ao longo 

das encostas que circundavam a quinta. Estes locais, normalmente, eram servidos por uma 

mina de água canalizada por regos em granito. Como diz Wolf, “as pessoas do meio rural 

dedicavam grande parte do seu tempo e da sua energia a contribuir para um fundo de 

subsistência” (Wolf 1966: s/p). Segundo Carlota Cabral, 
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Estão associados [à quinta] alguns tanques que servem toda a zona do jardim, pomar e 
horta. Há também minas e tanques na zona da mata. É esta mesma rede que alimenta de 
água o já referido tanque do pátio da entrada. Aliás, a Quinta beneficia de um abundante 
número de nascentes e fontes, facto nada comum na região do Douro, de clima seco e 
solos xistosos, pobres (Cabral 2014: 57) 
 
O autor também faz referência aos montes pintados de urze, de rosmaninho e da 

singela cornalheira, aquela em que as raízes 

 

têm a forma das cobras e quando ouvem o sol esconder-se nas impávidas galerias 
adornam-se com pulseiras de azeitona e outros frutos da mulher, sabem dialogar com o 
coelho em suas horas e riem-se do peneireiro e outros predadores que precisam de voar. 
A cornalheira senta-se nas auríferas esplanadas a cavaleiro do Douro e cruza a 
abundância das pernas antes de usar a veruína perfurante (Cabral 1999: 138). 
  

As matas existentes perto das quintas foram as que resistiram ao desbaste em prol 

das vinhas (fotografia 21) e são compostas por diversas espécies arbóreas de tipo 

mediterrânico, predominando os cedros, os pinheiros mansos e bravos, os medronheiros e 

os castanheiros. Cabral acrescenta que, nas casas da quinta, para além das oliveiras e 

azinheiras, também se verificava outros tipos de árvores “de cariz exótico, tais como o 

castanheiro-da-índia, a palmeira, o eucalipto e a olaia” (Cabral 1999: 57). 

 

 
                                    Fotografia 21 - Mata em torno das vinhas 
                                    Autor: Alina Sousa Vaz, 2014 
 

 

2.6. Ermidas, Capelas e Miradouros 

 

A religiosidade, a crença e a superstição são elementos contraditórios, mas 

contribuem para as vivências durienses. Estes elementos são fruto de uma fé, muitas vezes 
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associada às atividades agrícolas, principalmente ao transporte do vinho do Porto. Nas 

casas das famílias durienses havia pequenos altares, locais de eleição na casa ainda hoje 

existentes, pois aí se pedia 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” 

que António Cabral descreve na sua obra.  

No poema “Sete notas para uma sinfonia” o poeta nota 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). Nesta visualização de pontos brancos que 

muitas vezes não são mais do que claustros abandonados, o vento corre a grande 

velocidade e o sol faz reluzir as 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 & Barros 2001: s/p). No poema “Aqui Douro”, 

Cabral relembra esses lugares: “Das minas que devassam o abismo/- fui à boca de uma 

[capela abandonada] em criança/ e recuei como se tivesse visto/ todos os dentes da bicha-

das-sete-cabeças.” (Cabral 1999: 15).  

A ermida ou capela constituem, assim, a forma mais comum para designar o 

templo de culto católico, de pequenas dimensões, aberto à devoção pública, 

frequentemente associado ao mundo rural. Segundo Nuno Resende, os conceitos “ao longo 

da Idade Média e da época Moderna pareciam menos polissémicos: ermida aludindo a 

qualquer templo público, erguido em espaço urbano ou isolado e capela no sentido de 

espaço interior associado a património particular” (Resende 2014: 64). Como refere João 

Francisco Marques, o termo capela proveio, inicialmente, de espaços particulares nas casas 

de reis e nobres, onde estava um oratório, destinados para o culto religioso. Nestas salas o 

ambiente passava por um “comportamento intimista, pessoalizado, onde se confinava uma 

espiritualidade individualizada, muito da feição do devoto e em que este se refugiava e 

satisfazia” (Marques 2000: 605). Refira-se que para a fundação de uma capela particular 

era necessário, segundo a diocese, “posse de recursos e a sua afetação perpétua para a 

manutenção do espaço”( Rocha 2010: 326), algo só ao alcance de famílias mais abastadas 

e com prestígio local e regional. 

Por sua vez, para António Cabral a capela é “um lugar de exaltação que alguém 

pôs nesse sítio como fenda à exata medida do desassossego” (Cabral 1999: 156), onde os 
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“homens passam e tiram o chapéu encardido de suor e poeira; as mulheres benzem-se, 

baixando olhos lugentes sobre a cruz acabada de traçar” (Cabral 1999: 156), um lugar que 

“não é propício à nostalgia, tal a abundância de coisas que flutuam, desde o fundo das 

minas abandonadas até a iridescência contrafeita das galinholas que pousam num galho 

seco” (Cabral 1999: 157). 

De entre as várias capelas da região há uma que merece maior destaque para 

António Cabral, por se tratar da capela da sua aldeia Castêdo do Douro, concelho de Alijó 

(ver fotografia 22).  

 

 
                                           Fotografia 22 - Capela de Santa Marinha em Castêdo do Douro 
                                           Autor: Alina Sousa Vaz, 2014 
 

 

Assim, no poema “Santa Marinha” Cabral realça o ponto de luz que a capela 

deixa transparecer no alto do monte defronte à sua aldeia: 

  

Santa Marinha, em Castêdo do Douro, 
A pedra móvel da luz. 
Passas entre o carrasco e o zimbro, coelho 
Atordoado. Já os flancos dão sinal. 
À esquerda, em sua tenda, a jovem celta, 
Os seios resplandecentes como igrejas. 
Acena-lhe com a mão da tarde, 
Este penhasco que te fere os tímpanos (Cabral 1999: 111). 

 

Também os miradouros, e a importância que têm na paisagem são referenciados 

por António Cabral. As referências aos miradouros de Casal de Loivos, de Santa Marinha, 

das Fragas Más, de S. Leonardo de Galafura, da Senhora da Cunha, fazem deles varandas 
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sobre os mais belos panoramas da região duriense. No Apontamento Monográfico sobre 

Castedo do Douro (1993), Cabral refere que do Monte de Santa Marinha avistava-se 

 

 uma grande extensão do rio Douro, desde as terras ribeirinhas de Linhares e Nagozelo 
até à Quinta da Barca. A paisagem é deslumbrante, sobressaindo os altos morros de 
Ansiães e da Pesqueira, donde descem muitos vinhedos e olivais a rodearem as casas 
das quintas. Já no termo do Castêdo, os olhos demoram-se naturalmente na 
contemplação de vinhas e vinhas, casas dispersas na ondulação das quebradas, pomares, 
manchas de oliveiras, com pombos e patos bravos a vararem a amplidão. Foz Tua fica 
mesmo ao fundo, encontro de estradas, vias férreas e dois rios. Vistoso também é o 
panorama da Bandeira, a mais alta montanha da freguesia onde há um marco geodésico: 
podem ver-se terras de quatro distritos, além do de Vila Real: Bragança, Guarda, Viseu 
e Porto (Cabral 1993: 295).  

 

Esta paisagem do miradouro de Santa Marinha (fotografia 23) deixa Cabral de tal 

forma extasiado que o evidencia no poema “Um Dia”: 

 

Do monte de Santa Marinha 
Olho a paisagem como se morresse nela 
E fosse renascendo – na grande curva 
Do rio, semelhante a um desígnio, 
Cabral 1999: 146). 

 

 
             Fotografia 23 - Miradouro Santa Marinha em Castêdo do Douro 

                                           Autor: Alina Sousa Vaz, 2014 
 

 

O miradouro de S. Salvador do Mundo (ver fotografia 24) é também exaltado pelo 

poeta no poema intitulado com o mesmo nome: 

 

Quem trouxe o Inferno para aqui 
 e o converteu em serrania 
 talhada, retalhada 
de vastidões, fundões e penedia? 
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O pensamento gela nas palavras… (Cabral 1999: 22). 

 

Numa outra passagem, António Cabral inspirado na paisagem agreste profere: 

“Em S. Salvador do Mundo é-se fiel ou não à pauta dos olhos” (Cabral 1999: 113).  

 

 
                  Fotografia 24 - Miradouro S. Salvador do Mundo em S. João da Pesqueira 
                  Autor: Sandra Saraiva e Sérgio Lopes, 2013 
 

 

Os miradouros são considerados ex libris da região; fonte de inspiração para 

António Cabral, verifica-se ainda na sua obra registos dos miradouros de Sanfins do Douro 

(Senhora da Piedade), de Casal de Loivos, de S. Mamede de Ribatua (Fragas Más) e ao de 

Alijó (Senhora da Cunha). Estes lugares são muitas vezes descritos como locais de difícil 

acesso, indicação que leva António Cabral a referir o Douro como “o paraíso dos caminhos 

tortuosos” (Cabral 1999: 15) 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. Como refere Pires Cabral, em António 

Cabral “os seus cinco sentidos eram verdadeiros aliados para a produção poética e os 

elementos da natureza eram fonte de inspiração (Pires Cabral 2014)38  

A descrição do voo inóspito de codornizes, a pressa com que a raposa passa pela 

vinha, o voo amplo do grifo predador e vígil do milhafre, o pombo bravo, o gato, a rola, o 

pato bravo, a perdiz quando é encontrada pelo cão no ato da caça, bem como a intensa 

vegetação são elementos da natureza duriense que o ajudam a enaltecer os cheiros, as 

luzes, os usos e costumes da região que os inícios e fins de dia lhe proporcionavam. O 

                                                 
38  - Entrevista realizada em 13 de março de 2014 (anexo 6). 
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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, 
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). 

 

Esta paisagem natural é de acordo com Miguel Torga, constituída por autênticos 

“jardins suspensos” (Torga 1983: 105) e considerada um “excesso da natureza” (Torga 

1986: 176-177) que evocam “o Doiro sublimado. O prodígio de uma paisagem que deixa 

de o ser à força de se desmedir”(Torga 1986: 176-177). 

 

 

2.7. Forrester e a Ferreirinha 

 

Joseph James Forrester foi um empresário inglês estabelecido em Portugal que 

deixou marcas vincadas da sua personalidade como, “Aventureiro e diplomata, irascível e 

condescendente, amigo da família real e de camponeses miseráveis, aliado devoto ou feroz 

adversário, agrónomo, cartógrafo, pintor, fotógrafo, negociante e lavrador, Joseph foi tudo 

e fez de tudo (Carvalho 2009: s/p). 

Em 1831 Forrester chega a Portugal para integrar a empresa vinícola de um tio, a 

Offley, Forrester & Webber, no Porto, iniciando uma reforma no comércio de vinhos, 

numa época difícil. Como confirma Martins: “a conjuntura política e económica da época 

(apogeu do terror miguelista, a guerra civil, a crise no setor do vinho do porto) e o negócio 
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do vinho do porto, etc era um futuro que não se apresentava auspicioso para um jovem de 

22 anos” (Martins 2008: 57). A personalidade forte leva-o a quebrar relações com a 

comunidade britânica e desenvolve as suas próprias relações. De acordo com Ribeiro, 

“além disto, ajudou a apagar fogos em vários armazéns propriedade de portugueses. Ao 

contrário de muitos seus compatriotas, evitou tomar partido, aprendeu português com 

fluência e fez muitos amigos entre os naturais do país, um deles Passos Manuel” (Ribeiro 

2010: 386). 

Entre 1843 e 1860 publicou, enquanto comerciante e enófilo, vários trabalhos, 

muitos deles acompanhados com excelentes ilustrações. Indique-se que à cartografia 

nacional legou o primeiro mapa da Região Demarcada do Douro, contabilizando “um total 

de 79 quintas, incluindo 13 no Baixo Corgo, 54 no Cimo Corgo e 12 no Douro Superior” 

(Almeida 2014: 7) e na obra de 1844, Uma palavra ou duas sobre o vinho do Porto, por 

exemplo, declara guerra aos que adulteravam o vinho, estuda o oídio da vinha e desenha 

mapas do vale do Douro39. Refira-se que a sua qualidade artística destacava-se de tal forma 

na época que Martins menciona: 

 

seria por esta vertente artística que é agraciado, em 1855, com o título de barão de Forrester 
em reconhecimento pela transcendente utilidade para este país da sua obra cartográfica – 
Carta Geológica das margens do rio Douro, Carta topográfica do curso do rio Douro e Mappa 
do Paiz Vinhateiro do Alto Douro, um trabalho primoroso e perfeitamente acabado, rico pela 
abundancia de informação original pela exatidão e beleza de execução” (Martins 2008: 57). 

 

A defesa dos vinhos genuínos do Douro leva-o a ganhar a confiança dos 

agricultores durienses, mesmo quando as suas teorias tinham um pendor idealista. Como 

refere Carvalho, 

 

Forrester obteve o apoio de 102 dos 121 párocos do Douro, muitos lavradores pequenos juntaram-se-lhe 
e várias câmaras declararam-no como "lavrador do Douro", uma honra que nenhum outro britânico 
conseguiu. Mas a sua causa estava perdida. O combate contra uma tradição já profundamente arreigada 
tinha os dias contados (Carvalho 2009: s/p). 

 

De acordo com Ribeiro, apesar do apoio dos agricultores, os opositores redigiram 

um documento no qual classificavam de “falsa e vagas as suas ideias, acusando-o, ainda, 

de utilizar subterfúgios e de ter motivos sinistros” (Ribeiro 2010: 388). 

                                                 
39  Os dois mapas principais de Forrester são The Wine District Alto Douro e The Portuguese Douro and the 
Adjacent Country e “ revelam uma beleza rara exprimindo um esforço colossal face aos meios disponíveis na 
época” (Carvalho 2009: s/p).  
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A sua paixão pelo Douro leva-o a construir um barco rabelo com dormitório, 

restaurante e garrafeir,a e marinheiros vestidos a rigor que lhe permitiram desfrutar da 

paisagem duriense com comodidades de luxo para a época. Como esclarece Cluny, a 

relação do Barão com o “país vinhateiro” acabaria por se completar na fruição da paisagem 

e das suas gentes: “Gentes que pintou, fotografou e descreveu, sempre com um sentimento 

de simpatia e de comiseração pela vida árdua, que práticas ancestrais de inércia política 

tinham conduzido a um atraso” (Cluny s/d: 40).  

Jovem e idealista, Forrester mostrou ao longo da vida um espírito combativo e não 

baixou os braços perante qualquer desafio; apoiado mais por homens da cultura do que 

pelos homens da política para fomentar as suas ideias inovadoras no Douro seria nele que 

terminaria os seus dias. 

A 12 de maio de 1861, depois de uma estadia na quinta do Vesúvio pertencente a 

D. Antónia Adelaide Ferreira, ofereceu-se para a acompanhar no seu regresso à Régua. No 

percurso o barco do Barão virou-se no temível Cachão da Valeira e afundou, sendo 

arrastado para o fundo devido a um cinto com dinheiro que levava consigo, nunca tendo 

sido encontrado o seu corpo. D. Antónia Adelaide Ferreira, mais conhecida como 

«Ferreirinha», segundo reza a história, não se afogou porque as saias de balão que então 

vestia a fizeram flutuar até à margem do rio Douro.  

António Cabral, estudioso da história da região, explora esta história do naufrágio 

fatídico em algumas poesias e narrativas revelando a importância histórica e cultural do 

Barão na região. Assim, no poema “Aqui Douro” Cabral evoca que “aos pés” do município 

de S. João da Pesqueira, as águas do rio Douro atravessam um dos mais lendários pontos 

do seu percurso, o Cachão da Valeira, a que chama de “sepultura de incêndios” (Cabral 

1999: 12); no poema “O Barão de Forrester” denomina a localidade como sendo um “osso 

ilíaco do inferno” e que o autor do primeiro mapa completo do Douro Português, 

“apaixonado por cores fortes” (Cabral 1999: 103) ao descer “o Douro com um leque na 

mão da Ferreirinha” saíra vítima mortal de naufrágio, salvando-se a senhora, “porque a 

saia rodada lhe serviu de bóia” (Cabral 1999: 15)  

Um outro exemplo desta história é a crónica “Um passeio pelo Douro”; o escritor 

refere-se a este acontecimento com admiração incrédula, pois do miradouro de S. Salvador 

do Mundo veem-se os “morros e fundões tão escarpados, admira-se que o homem 

conseguisse ali espaço para alimentar os sonhos” (Cabral 1998: s/p) e acrescenta: 
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Na Valeira, melhor do que do rio, é do miradouro de S. Salvador do Mundo que se pode 
contemplar uma paisagem admirável, em simultâneo estarrecedora e fascinante, o azul do 
céu a gelar com o pensamento nas palavras. Aí, quando o temível cachão estava ainda a 
descoberto, naufragou o rabelo da célebre Ferreirinha, salvando-se esta e, desaparecendo 
no turbilhão da corrente o Barão de Forrester, amigo do Douro. Foi em 12-5-1861, na 
semana dos doze naufrágios. Estes aconteciam, apesar de o rápido ter sido amenizado, 
pelos fins do século XVIII, a pulso de homem, já que o dinamite não tinha sido ainda 
descoberto. A inscrição alusiva ainda se vê, tendo sido transposta para um nível superior 
durante a construção da barragem (Cabral 1998: s/p). 
 
 

No conto “Historia de Gente Grada com Bandidos pelo meio” incluído na obra O 

Prometeu agrilhoado hoje (2005), Cabral evoca mais uma vez as características do Barão 

de Forrester e da Ferreirinha; dedicado à figura mais lendária do Douro, este conto 

relembra a Ferreirinha como a mulher mais rica de Portugal, por possuir várias quintas do 

Douro. É o que confirma Fauvrelle, no artigo “As Quintas vinhateiras de D. Antónia – um 

legado para o Douro”, inserido na obra, Uma Vida Singular (2012): 

 

Corajosa, benemérita, autêntica, prudente, firme, são atributos que associamos a D. antónia. Com 
a sua morte, em 1896, perde-se uma das grandes figuras da história do Douro. A fortuna que 
deixou, distribuída entre os seus dois filhos, parentes, amigos e instituições que apoiava, foi 
avaliada em quase 6 milhões de réis. A herança incluía dinheiro, fundos estrangeiros, vinhos, 
azeite, casas, palácios e armazéns, mobílias, alfaias, quintas, entre outros bens cujo valor é hoje 
incalculável.  
Este montante representa uma vida de trabalho intenso dedicado ao Douro e aos seus vinhos, 
mas também uma sábia gestão do património familiar que herdou, uma vez que a família Ferreira 
está ligada ao negócio do vinho pelo menos desde o século XVIII (Cluny & Fauvrelle 2012: 43). 

 

Cabral ao ficcionar os acontecimentos históricos produz um conto esclarecedor dos 

problemas vigentes e as principais preocupações da época. Diversas passagens revelam a 

personalidade de ambas as figuras ilustres do Douro e comprovam a confidencialidade 

existente entre os dois. Por exemplo, num desabafo com o aguarelista e topógrafo James 

Forrester, “o qual era alheio a intrigas e não tinha o senso da intimidade” (Cabral 2005: 

77), Ferreirinha revela preocupação com as intenções de Eduardo Soveral, para ela “um 

troca-tintas” que “a fazia recear uma complicação de processos” (Cabral 2005: 76) 

relativos ao negócio dos vinhos. Ainda neste conto, noutra passagem, António Cabral 

expõe a importância que a Ferreirinha tinha na época, pois sendo aquela que “mais riscava 

na Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro” (Cabral 2005: 84) e o 

duque de Saldanha não a proteger, pressionado pelos ingleses por causa do comércio 

agressivo dos vinhos, ela era considerada a mulher mais rica de Portugal: 

 

- Não tenho pai, não tenho marido. O meu próprio filho bandeou-se com os inimigos. Mas, 
esquecem-se de uma coisa: eu sou a Ferreirinha, a mulher mais rica de Portugal. O meu vinho 
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inunda os postos de Liverpool, de Amesterdão, Nápoles, de todo o mundo. Bebe-se nos melhores 
hotéis e já não falta, já não pode faltar nos grandes banquetes. Garrafas de cristal acolhem-no 
docemente à mesa de doces príncipes. Tonifica o sangue, tonifica o espírito (Cabral 2005: 80). 

 

A história de Forrester e da Ferreirinha, a sua luta pela afirmação no negócio dos 

vinhos, a defesa dos valores de uma burguesia empreendedora e independente do Estado, a 

modernidade pela qual se debateram, confunde-se, até certo ponto, com a história do 

próprio Douro, hoje património mundial da humanidade. É o que expõe António Cabral no 

artigo “A Ferreirinha”: 

 

Em 1854, a Ferreirinha passou na Régua as passas do Algarve, quando o Duque de Saldanha 
(presidente do Ministério e Marechal, comandante em Chefe do Exército) decidiu que o seu filho 
Conde de Saldanha consorciasse a maria da Assunção, uma miúda de onze anos. Foi o cabo dos 
trabalhos: a Ferreirinha entendia que não, que era a filha que devia decidir e ainda não tinha 
idade para isso;os intermediários não a largavam – que o casamento era um achado e mais isto e 
mais aquilo. Alguns dos intermediários: António Pacheco e Manuel Cerdeira (dois reguenses que 
desistiram da incumbência, após reflexão), o Comandante dos Guarda-barreiras do Porto, o 
Abade do Seixo de Ansiães, o Comandante das 3ª e 4ª Divisões Militares, etc, e o próprio filho 
da Ferreirinha, de seu nome António Bernardo Ferreira, casado com Antónia Plácido, irmã de 
Ana Plácido, a mulher fatal de Camilo. Desde Maio, hospedam-se no Porto o Conde Saldanha e 
sua irmã, a Condessa de Tavarede, para os quais o casamento eram favas contadas. Mas a D. 
Antónia Adelaide resistia. Surgem ameaças: cartas brancas para os Governadores Civis de Vila 
Real e da Guarda, permitindo utilizar a força militar, se necessário; e contactos com as 
quadrilhas de ladrões de Foz Côa e Fonte Longa. D. Rodrigo de Saldanha, sobrinho do Duque e 
Ajudante de ordens, dirige as operações. Dispensada a tropa de Vila real e da Guarda, por dar 
muito nas vistas, opta-se pelo auxílio dos quadrilheiros e, por volta das duas da madrugada do 
dia 25 de Agosto, é assaltada a Quinta de Travassos, perto de Loureiro, onde os expedicionários 
julgavam acoitarem-se a Ferreirinha e a filha. Um fiasco. Prevenida a Ferreirinha tinha saído, um 
pouco antes e, dias depois, fugia para Londres, via Vila Real – Vila Pouca de Aguiar – Boticas – 
Montalegre e Vigo. Desta cidade envia para os jornais portugueses um protesto acusatório do 
Duque de Saldanha e as forças políticas manifestaram-se ruidosamente. O «Periódico do Pobres» 
(Porto),jornal da oposição, critica veemente os Saldanhas. Até que, em 25 de Outubro, o Duque 
apresenta queixa formal num tribunal do Porto contra o jornal. Sabem os nosso leitores quem é 
que o tribunal veio a condenar? O «Periódico dos Pobres». Exatamente. Aconteceu na 
madrugada do dia 29 de Março de 1855. O Duque de Saldanha foi de facto um herói das lutas 
liberais, mas, como todos os heróis, tinha pés de barro. Para que conste. E para que se saiba que, 
tal como agora, também naquele tempo se praticavam injustiças (Cabral 1988: 2). 

 

Injustiças que deixa registadas de forma irónica também na quadra inserida no 

poema “Azulejos”, relativamente ao facto histórico do Conde de Saldanha e a Ferreirinha: 

 

Quando o Conde de Saldenha 
Quis raptar a Ferreirinha, 
Viu-se até onde chegavam  
As unhas que o poder tinha (Cabral 1999: 175). 

 

No entanto, seriam histórias como muitas outras se estas figuras não tivessem 

protagonizado uma das mais singulares histórias de vida da região duriense, tornando-se ao 
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longo dos tempos, também, lendas. Cabral refere ainda numa outra passagem do artigo 

intitulado “Ferreirinha”, o contacto direto que teve com uma idosa que relatava a vida de 

D. Antónia: 

 

É falada pelos povoados das ribas durienses. (…) 
Tinha muito dinheiro e muitas quintas. A maior era a do Vesúvio. E sabe como é que começou? 
– pergunta-me, para ela própria responder, uma senhora já idsa, dada a cantadorias. – Olhe: 
como era pobre, andava ao respigo, de vinha em vinha, depois das vindimas. Bago aqui, cacho 
acolá, começou por fazer um pipo de vinho, depois uma pipa, muitas pipas e foi o que se viu. Se 
hoje fosse viva, o Douro era todo dela, olaré (Cabral 1988: 2). 
 

Assim, António Cabral ao deixar figurar na sua obra D. Antónia Adelaide Ferreira e 

Joseph James Forrester, cujas atividades marcaram a região duriense na segunda metade do 

século XIX, contribui para a imortalização de ambos como figuras do património cultural 

duriense. 
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Capítulo IV – Agremiações Culturais Transmontanas: 

António Cabral Promotor Cultural 

 

“Que cada grupo ou cada coletividade possa 
viver a sua própria cultura” 

Cabral 2007: s/p 
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Abordar as agremiações culturais transmontanas promovidas por António Cabral, 

sem primeiro perceber o que se entende por Animação Sociocultural e o que é ser 

promotor cultural é tecer abordagens soltas sobre os temas que se propõe em seguida tratar.  

António Cabral enquanto animador sociocultural teve sempre presente todas as 

linhas pelas quais esta atividade se pauta. Desta forma, todas as atividades realizadas sob o 

seu cunho tinham como objetivo a intenção de chegar à transformação do social, ou seja, 

criar e reestruturar formas de relacionamento social. Observando o estatuto do animador 

sociocultural aprovada por unanimidade na Assembleia Geral da Associação Portuguesa 

para o Desenvolvimento da Animação Sociocultural (APDASC), a disciplina apresenta-se 

da seguinte forma: 

 

A Animação Sociocultural é o conjunto de práticas desenvolvidas a partir do 
conhecimento de uma determinada realidade, que visa estimular os indivíduos, para a 
sua participação com vista a tornarem-se agentes do seu próprio processo de 
desenvolvimento e das comunidades em que se inserem. A Animação Sociocultural é 
um instrumento decisivo para um desenvolvimento multidisciplinar integrado dos 
indivíduos e dos grupos (APDASC 2010: 1). 
 

 António Cabral tinha noção de que o cruzamento de áreas como a literatura, a 

ludoteria, a pedagogia, a psicologia, a comunicação, a antropologia e ou a etnografia, por 

exemplo, podia atingir uma finalidade sublime, aquela pela qual sempre pautou a sua vida: 

a melhoria social e cultural do povo transmontano duriense. Tendo por objetivo, então, a 

transformação da realidade social, Cabral promoveu o desenvolvimento comunitário, a 

nível social e cultural contribuindo para a qualidade de vida das populações. 

A dinamização sociocultural permite nas sociedades atuais combater dificuldades 

criadas pelo processo de desenvolvimento económico e científico, possibilita a recriação de 

atividades, por vezes já perdidas, facilita a educação formal e até mesmo a criação de uma 

ação social critica. Quer isto dizer que António Cabral ao envolver a população nas suas 

atividades contribuiu para a potencialização de uma comunidade pluricultural, pois através 

da organização dos tempos livres, mediante a prática de atividades culturais com interesse 

específicos, em paralelo com a escola formal, permitiu que os participantes realizassem 

crítica social e garantissem o exercício da democracia com consciência. 

António Cabral ao fomentar a cultura popular promoveu também todas as formas 

de expressão artística, que não estando, muitas vezes, dentro dos padrões qualitativos 

convencionais estimularam, e ainda estimulam, o desenvolvimento cultural pelos seus 

pares. Foi este exercício que lhe valeu o reconhecimento público como animador 
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sociocultural. Refira-se que Cabral tinha como formação de base um curso em Filosofia, 

concluído na Faculdade de Letras da Universidade do Porto em 1975, porém a sua 

atividade na área da animação cultural mostra que ele foi capaz de elaborar e executar um 

plano de intervenção numa comunidade, instituição ou organismo, ao nível cultural, social, 

educativo, desportivo, recreativo e lúdico.  

António Cabral estava naturalmente, por formação e vocação, voltado para a 

problemática da cultura e, dentro desta, para a cultura de raiz popular, pois segundo as suas 

palavras o animador sociocultural tinha como tarefa “ajudar uma comunidade a alcançar 

aquilo que tende. A animação lúdico-sócio-cultural visa especialmente o prazer sentido e a 

sentir pelo animador e pelo animado” (Cabral 2003: s/d). 

Como professor, andou pelo país, centros culturais, escolas do ensino básico, 

secundário e universitário, e pelo estrangeiro, principalmente pela Galiza, falando sobre 

literatura, jogos populares e pedagogia do jogo. Ainda na área pedagógica foi um 

explicador de referência na cidade vila-realense e membro do Conselho de Redação da 

revista galaico-portuguesa O Ensino. Foi, portanto, como animador sociocultural que 

exerceu uma ação notória ao nível social, como se verificará nos subcapítulos seguintes. 

 

 

 

1. Centro Cultural Regional de Vila Real- origem e funções 

 

Com um título simples, “Para a história do CCRVR”, o artigo referente à origem e 

funções do Centro Cultural Regional de Vila Real é publicado no primeiro número do 

mensário Nordeste Cultural em 1980 por António Cabral. 

O artigo informa que no dia 19 de junho de 1979 se tinha realizado na biblioteca 

da Gulbenkian, edifício da Câmara Municipal de Vila Real, uma reunião na presença de 

representantes do Gabinete de Animação Cultural em que estiveram, também, algumas 

individualidades vila-realenses ligadas à ação cultural. Numa outra passagem há a 

revelação que o espírito associativo encorajado pelo 25 de Abril ia dando os seus frutos e, 

dada a inexistência duma estrutura cultural independente a nível regional, o CCRVR 

aparecia aos olhos de muita gente, sobretudo jovem, como um organismo necessário que 

mormente privilegiava a cultura popular. Como refere Coelho Pires, 
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foi então eleita uma Comissão Promotora do que ainda se designava como Conselho Cultural, 
convidando, posteriormente, todas as associações culturais do concelho de Vila Real para 
uma reunião a 14 de julho, no mesmo local, donde sairia a Comissão Instaladora (Coelho 
Pires 2014)40. 

 

Estando representadas catorze associações, concluíram que era necessário “criar 

um organismo coordenador dos grupos e foi eleita a Comissão Instaladora constituída por 

José Manuel da Costa Pereira, Carlos Augusto Coelho Pires, António Cabral, Rodrigo 

Botelho e Francisco Albuquerque” (Nordeste Cultural 1980: 1). 

Coelho Pires refere ainda que a Comissão Instaladora começou a trabalhar de 

imediato na redação dos estatutos e regulamento interno do CCRVR. Assim, durante três 

meses de intenso trabalho, “sem gozarem de férias”, a Comissão Instaladora manteve 

contacto com a SEC, vários organismos oficiais e grupos culturais do distrito de Vila Real 

(Coelho Pires 2014)41. Verifica-se que os três setores de atividade que figuravam nos 

primeiros estatutos eram: Jogos Populares Transmontanos, Etnografia e Património, 

Formação e Animação Culturais, incluindo-se neste último setor o teatro, o cinema, a 

fotografia, as artes plásticas, a música, a literatura e o artesanato. 

A Comissão detinha plenos poderes o que a leva a alargar o âmbito restrito do 

concelho enviando convite a 104 associações do distrito de vila-realense para uma reunião 

no Salão dos Bombeiros Voluntários de Salvação Pública e Cruz Branca de Vila Real. A 

Comissão Organizadora dissolveu-se na estrutura do centro que passou a desenvolver a 

passos rápidos grande investigação que culminou, em 1980, com a realização dos II Jogos 

Populares Transmontanos. 

No dia 4 de outubro de 1979 o CCRVR foi fundado contando com a presença 14 

associações dos concelhos de Vila Real, Sabrosa e Mesão Frio, sendo a escritura notarial 

assinada no dia 5 de Novembro. Leia-se os dois trechos seguintes, o primeiro relativo à 

assembleia de representantes e o segundo relativo à escritura da cooperativa: 

 

A sessão prolongou-se por 4 horas, tendo sido aprovados os Estatutos do Centro 
Cultural Regional De Vila Real e o Regulamento Interno. Foram ainda eleitos os corpos 
sociais do Centro, consoante ata lavrada para o efeito – procedimento já adotado para as 
reuniões anteriores. Os corpos sociais, de acordo com a lei, dispunham, entretanto, de 
autoridade provisória, até à escritura da cooperativa (Nordeste Cultural 1980: 3). 
 
No dia 5 de Novembro do mesmo ano foi assinada, finalmente, a escritura do Centro no 
Cartório Notarial de Vila Pouca de Aguiar, por dez sócios fundadores, número exigido 
por lei: Virgínio da Costa Ribeiro, João Jorge Dias Sarmento, António Joaquim 

                                                 
40  Entrevista realizada em 15 de abril de 2014 (anexo 7). 
41 Entrevista realizada em 15 de abril de 2014 (anexo 7). 
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Magalhães cabra, José Augusto Monteiro macedo, José Alcides Amorim Marques de 
Almeida, Carlos Augusto Coelho Pires, Francisco José Ferreira Dias, Carlos Alberto 
Fraga, Victor Manuel dos Santos Rodrigues e Manuel Maria de Matos Beleza ( 
Nordeste Cultural 1980: 3). 

 

O mesmo artigo informa ainda sobre os corpos sociais: na mesa da Assembleia 

Geral, como Presidente Carlos Augusto Coelho Pires e como vogais, Francisco José 

Ferreira Dias e Victor Manuel dos Santos Rodrigues; na Direção, o presidente eleito foi 

António Joaquim Magalhães Cabral, o secretário Virgínio da Costa Ribeiro e o tesoureiro, 

José Augusto Monteiro Macedo; no Conselho Fiscal, o presidente era João Jorge Dias 

Sarmento que tinha como vogais, Carlos Alberto Fraga e José Alcides Amorim Marques de 

Almeida. 

No sentido de dar forma legal à admissão dos sócios individuais e coletivos, o 

presidente da Assembleia Geral convocou os sócios fundadores e, por unanimidade de 

votos, “a admissão foi aprovada passando o CCRVR, em abril de 1980, a ter 49 sócios 

coletivos e 22 sócios individuais, de 14 concelhos” (Nordeste Cultural 1980: 3). 

Coelho Pires refere também que o “centro cultural começou por ter sede própria 

na avenida de D. Dinis, Bloco A, 3º D, inscrevendo-se na política de implementação dos 

centros culturais promovida pela SEC” (Coelho Pires 2014)42, algo que era regozijo por 

toda a direção por considerar de máxima importância uma participação, mas também por 

Vila Real ter sido escolhida para representar o país no projeto cultural do Conselho da 

Europa, com o qual estabeleceram laços de colaboração. Na época, a Secretaria de Estado 

da Cultura havia concedido um subsídio de 300 contos ao Centro Cultural Regional de Vila 

Real, destinados a obras no telhado do palacete que servia de sede àquela associação. 

Coelho Pires acrescenta: 

 

o velho imóvel do Largo de S. Pedro, onde tinha funcionado diversos serviços foi em 1981 
adquirido por aquele Centro, com verbas concedidas pela Fundação Caloust Gilbenkian e 
pela Secretaria de Estado da Cultura; encontrava-se degradado, precisando de obras no 
telhado e não só (Coelho Pires 2014)43. 
 

A noção de que o dinheiro cedido era reduzido para permitir o restauro do 

palacete está explícita num artigo intitulado “Cultura: factos e pessoas” integrado na 

revista Tellus:  

 

                                                 
42 Entrevista realizada em 15 de abril de 2014 (anexo 7). 
43 Entrevista realizada em 15 de abril de 2014 (anexo 7). 
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essas obras importariam naturalmente em muitos milhares de contos, o que, na atual 
conjuntura económica do País, se torna impensável. Recorde-se que, na primeira quinzena de 
fevereiro, os diversos Centros Culturais Regionais, reunidos em Lisboa, acusaram o 
Secretário de Estado da cultura de provocar a asfixia económica dos mesmos, por falta de 
atribuição de subsídios bastantes para a sua sobrevivência (Tellus 1983: 69). 

 

António Cabral fomentou a vida associativa através do CCRVR, promovendo 

numerosos encontros, como é exemplo o 1º Encontro das Associações Culturais do 

Concelho de Alijó que se realizou nos dias 9 e 10 de fevereiro de 1985 (fotografia 25). 

 

 
Fotografia 25 - Capa da publicação do 1º Encontro das Associações 
Culturais do Concelho de Alijó 

                                                            Autor: Alina Sousa Vaz, 2016 
 

 

Dissolvendo-se na estrutura do Centro, António Cabral passa a desenvolver 

investigação que culminou, em 1980, “com a realização dos II Jogos Populares 

Transmontanos, precedidos duma fase preparatória com grandes festas em 30 localidades 

da região” (Cabral 2007: s/p). O país foi-se apercebendo da importância dos jogos 

populares pelos meios de comunicação social, fator que motivou a realização de muitas 

conferências e realização de jogos fora da região, em espaços nacionais e fora do país 

como Lisboa, Santiago de Compostela, Frankfurt, Guarda, Braga, Santarém, Nancy, New 

Bedford, Guimarães ou Porto. 

A colaboração com povos irmãos, como aconteceu com a Galiza, foi uma 

realidade, pois em conjunto realizaram-se, no ano de 1983, os I Jogos Populares Galaico-

Transmontanos em Vilar de Perdizes pela celebração do dia de S. Martinho. A mesma 
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organização, o CCRVR e a Associação Sociopedagógica Galega, estruturou, também, os 

segundos jogos que se realizaram no mesmo ano em Vilardebós, na Galiza. 

Segundo António Cabral, o “Conselho da Europa tomou boa nota dessa 

autenticidade cultural, a ponto de ela estar na base do II Estágio Alternativo Europeu sobre 

Desportos Tradicionais e Jogos Populares, realizado em Lamego” (Cabral 2007: sp) em 

Julho de 1982. 

 Outra importante participação, por parte do CCRVR, foi nos Jogos Populares 

Portugueses integrados na XVII Exposição de Arte, Ciência e Cultura patrocinada pelo 

Conselho da Europa e realizada em Lisboa no ano 1983. 

 Nos anos 1984, 1985 e 1987 o CCRVR teve a ideia de alargar os jogos às 

universidades; dessa forma, e após reunião com a Associação Académica da Universidade 

de Trás-os-Montes e Alto Douro (AA.UTAD), organizou-se em Vila Real os I Jogos 

Populares Interuniversitários, com seminário e festa, em que participam cinco 

universidades portuguesas e a Escola Universitária do Magistério de Ourense. 

Relativamente a este ponto, mencione-se que o Centro, sempre muito ativo, colaborou com 

festas de jogos em vários pontos do país, nomeadamente em Lisboa, durante a semana 

académica.  

No Fundo de Apoio aos Organismos Juvenis (FAOJ), que antecedeu o Instituto da 

Juventude, António Cabral desempenhou os cargos de Delegado do Distrito de Vila Real e 

Coordenador da Zona Norte entre l974 e 1976; foi Presidente da Direção da Associação 

Nacional de Animadores Socioculturais (ANASC), fundada em 1995, e seguidamente 

Presidente da Assembleia Geral, participando sempre como investigador em sucessivos 

congressos internacionais.  

Desde Março de 1996 até final de Janeiro de 2004, foi Delegado do INATEL no 

Distrito de Vila Real, o que lhe permitiu, segundo a sua inclinação, e como já 

anteriormente reiterado, privilegiar a cultura popular, pois “aí encontrou um terreno 

propício e financeiramente mais favorável para continuar as festas de jogos populares” 

(Cabral 2007: s/p). Neste âmbito, todas as atividades organizadas pela mão de António 

Cabral tinham o mesmo espírito daquelas que eram planificadas no CCRVR. 

Mencione-se que os Jogos Populares Luso-Galaicos tiveram apoio, na construção 

dos seus materiais, quer do CCRVR que do INATEL ficando com registo em localidades 

como Montalegre em 1996, 1997 e 1998, Flores -Vila Real em 1998, Vilela do Tâmega - 

Chaves, em 1999, Campo de Jogos Populares da Quinta do Pinheiro, Freamunde, em 2000, 
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Nariz - Aveiro, em 2001, Silveirinhos-Gondomar, em 2001 e Pegarinhos - Alijó, em 2003. 

Relativamente a outros jogos, António Cabral teve, também, participação nos I Jogos 

Populares da Castanha de Carrazedo de Montenegro - Valpaços e Flores-Vila Real em 

1997, nos I Jogos Populares Inter- Aldeias em 1988 e em 1999 nos Jogos Populares da 

Castanha em Castmonte - Carrazedo de Montenegro, na 1ª, na 2ª e na 3ª Festa de Jogos 

Populares de Mesão Frio em 2000, 2001 e 2002, respetivamente, nos Jogos Populares 

Transmontanos de Valpaços em 2001, nos Jogos Populares do Porto, em 2001, nesta 

última, com a colaboração do INATEL e Associação Recreativa e Cultural de Silveirinhos, 

nos jardins do Palácio de Cristal, no Porto. 

A 11 de janeiro de 2004 realizou-se no Centro Cultural de Congressos de Aveiro 

“uma festa de arromba” com o objetivo de entregar materiais de apoio a associações 

filiadas no INATEL. De Vila Real estiveram presentes bandas filarmónicas, grupos de 

cantares e ranchos folclóricos que receberam 64 instrumentos, motivação que levou o 

animador sociocultural a escrever, a 28 de janeiro de 2004, num artigo intitulado “Cultura: 

Inatel – teatro, música e etnografia”, o seguinte: 

 

A cultura transmontano-duriense ficou mais incentivada. E mais consciente da sua 
importância no contexto do todo nacional, tendo de ser tomada em conta no atual 
processo de reorganização administrativa do país: apesar das marcas sub-regionais, que 
a ação conjugada na natureza e da história fizeram aparecer, Trás-os-Montes e Alto 
Douro apresentam uma unidade regional no plano da cultura e das questões sociais que 
só não vê quem preconceituosamente não quer ver (Cabral 2004: s/p). 

 

António Cabral morreu em 2007; em honra da sua memória e por se considerar 

importante a função do Centro Cultural para a cidade de Vila Real, a divulgação e 

promoção dos Jogos Populares Transmontanos tem sido objetivo por parte desta 

instituição, bem como da Câmara Municipal de Vila Real que organizaram em 2014 os 

Jogos Populares Transmontanos (fotografia 26). 
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                                      Fotografia 26 - Jogos Populares Transmontanos em Vila Real44 
                                      Autor: Alina Sousa Vaz, 2014 
 

 

Atualmente, as atividades ainda se mantêm e no presente ano, pelas 

comemorações do 10 de junho, realizaram-se novamente os Jogos Populares 

Transmontanos; o Centro Cultural de Vila Real e a Junta de Freguesias de Vila Real, com 

a colaboração da Câmara Municipal de Vila Real, organizaram os jogos, atividade 

integrada nas festas da cidade As atividades realizadas no jardim do Centro Cultural e no 

Largo de S. Pedro, permitiram, segundo Coelho Pires, em discurso proferido na abertura 

dos jogos, “a participação de todos, no sentido de manter e revigorar o património 

cultural”45. 

 

 

 

2. Mensário Nordeste Cultural 

 

Ainda no âmbito do CCRVR, António Cabral fez surgir o mensário Nordeste 

Cultural com a primeira publicação a 25 de abril de 1980 (fotografia 27).  

 

                                                 
44 (Anexo 2) 
45 (Anexo 3) 
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                 Fotografia 27 - 1ª publicação do Nordeste Cultural 

                                                     Autor: Alina Sousa Vaz, 2016 
 

 

A direção tinha como subdiretor Costa Pereira, que “por sua vontade deixou de 

figurar no nº2 sendo substituído no nº3 pelo chefe de redação Eduardo Alves, ainda que só 

neste número, e este por António Martinho, do nº 26 ao 42, sendo chefe da redação dos 

números finais 43, 44 e 45, Costa Pinto” (Cabral 2004: s/p). António Cabral declara que o 

mensário tinha muita qualidade quer ao nível do papel, quer ao nível das abundantes 

fotografias alusivas aos assuntos que se propunha tratar; com um preço inicial de dez 

escudos, o último número passou a custar quarenta escudos. Leia-se o editorial do 

mensário saído no primeiro número: 

 

Este jornal é exclusivamente cultural, embora tal epíteto não lhe restrinja muito o 
alcance, já que dentro da ideia de cultura cabe muito mais do que normalmente se 
pensa. Se por cultura entendermos o conjunta de estruturas que caracterizam a 
sociedade, temos então que nestas colunas muito pouco iria ficar de fora. A nossa 
intenção, todavia, ambiciona menos do que isso e, sem deixar de considerar a cultura na 
sua exata dimensão, quer a nível de estudo, quer a nível de prática, avançaremos 
preferencialmente nos sectores da expressão artística, etnográfica e de animação. Deter-
nos-emos de modo especial em quanto significar animação cultural, embora o conceito 
de animação tenha ainda as fronteiras muito esbatidas. A verdade é que o nosso Centro 
encara as atividades culturais fundamentalmente como pontos de chegada e de partida 
de algo mais de exibições para deleite e passatempo. Tomar consciência do que somos e 
fazemos é o primeiro objetivo. 

O CCRVR recusava o dirigismo e o paternalismo e por isso era uma cooperativa. 
Mas foi fundado graças ao apoio da SEC, com a qual vem mantendo contactos vivos e 
da qual continua a receber apoios de vária ordem, numa relação que, até ao momento, 
ousamos classificar de exemplar. Assim se deve entender a cultura, com respeito pela 
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liberdade de criação e incentivo ao seu estudo e enriquecimento (Nordeste Cultural 
1980: 1). 
 

Segundo António Cabral, o mensário proporcionou à população notícias, estudos, 

entrevistas; “indispensáveis imagens de oito anos irrequietos da nossa democracia 

nascente” (Cabral 2004: s/p). Refira-se que apesar da boa relação mantida com a SEC, em 

1987, Teresa Patrício Gouveia, na época Secretária de Estado da Cultura, “terá recusado o 

apoio sistemático aos Centros Culturais Regionais, acontecimentos que já provinham desde 

1979” (Cabral 2004: s/p). 

Este acontecimento abalou a sobrevivência do Centro e por consequência do 

próprio mensário, no entanto, a sua educação católica leva a que António Cabral nunca 

perdesse a fé, por estar convencido de que mais do que nunca era necessário lutar pela 

consolidação dos traços culturais da região de Trás-os-Montes e Alto Douro. No editorial 

dos nº 43, 44 e 45 do Nordeste Cultural, que saíram ao mesmo tempo numa só publicação, 

pode-se ler: “ a entrada de Portugal na CEE exige de todos nós este esforço, se não 

queremos ser culturalmente descaracterizados. Nordeste Cultural afirmou-se como uma 

força ao serviço da cultura transmontano-duriense. Continuará a afirmar-se” (Nordeste 

Cultural 1988: 1). 

Remate-se esta abordagem proferindo que António Cabral vivia, sem dúvida, com 

todos os sentidos virados para a promoção da cultura da região, facto que o leva a, ao 

longo de vários números, ir deixando no mensário chamadas de atenção à população, como 

aquela em que alerta para o registo fotográfico antes de demolirem, nas suas terras, um 

edifício, pois seria um trabalho de interesse histórico, como é o da recolha de cantigas, 

provérbios, rezas, esconjuros. Apela mesmo a que se ame as suas terras, protegendo e 

arquivando o seu património cultural. Em entrevista, Coelho Pires confirma: “António 

Cabral era um pensador com convicções fortes. Com a ajuda de um grupo vasto conseguiu 

materializar a sua ideia, fundar um jornal informativo dos usos e costumes da região de 

Trás-os-Montes e Alto Douro. Ele era de facto imparável no saber fazer. Pensava e logo 

executava” (Coelho Pires 2014)46. Esta reflexão é sustentada também pelo escritor Pires 

Cabral: “António Cabral era uma alma inquietante; sabia convencer outros a participarem 

nos seus projetos, pois a sua convicção levava a crer que tudo seria possível de alcançar!” 

(Pires Cabral 2014)47 

                                                 
46 Entrevista realizada em 15 de abril de 2014 (anexo 7). 
47 Entrevista realizada em 13 de março de 2014 (anexo 6). 
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3. Encontros de escritores e jornalistas de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

António Cabral promoveu, também através do CCRVR, cinco Encontros de 

Escritores e Jornalistas de Trás-os-Montes e Alto Douro: em Vila Real (1981), Chaves 

(1983), Bragança, Mirandela e Miranda do Douro (1984), Lamego, Régua e Alijó (l985) e 

Vila Real (1997). 

António Cabral lutou sempre por enaltecer a cultura popular transmontano-

duriense e os Encontros de Escritores e Jornalistas de Trás-os-Montes e Alto Douro são a 

prova do seu envolvimento máximo. 

Num texto datado de 1984, proferido como introdução numa conferência na 

Universidade de Santiago de Compostela e publicado no jornal Notícias de Vila Real em 

2007, António Cabral profere o seu entendimento acerca do conceito de cultura da região 

transmontano-duriense que se caracteriza, segundo as suas palavras, pelos modos de viver 

das suas gentes: 

 

Entre as comunidades urbanas e as rurais manifestou-se, desde sempre, uma profunda 
diferença nos modos de fruir os bens que a natureza e a história vão pondo à sua 
disposição. O avanço tecnológico, sobretudo o dos meios de comunicação, é responsável 
pela forma, ainda que lenta, como o contraste se tem esbatido, mas ele continua a 
verificar-se no meu país, sendo mais visível nas zonas afastadas dos grandes centros do 
litoral. (…) Os gostos citadinos pelo grau civilizacional mais elevado do meio urbano, 
contaminam facilmente os camponeses, o que é evidente nos tempos que correm quanto 
ao vestuário, discotecas e máquinas eletrónicas do jogo, por exemplo» (…) «A sociedade 
urbana é por natureza etnocêntrica, julgando-se enriquecer progressivamente com novas 
aquisições culturais e olhando a cultura popular como algo que estacionou (Notícias Vila 
Real 2007: s/p). 
 

O I encontro de Escritores e Jornalistas de Trás-os-Montes e Alto Douro 

realizou-se em Vila real, em 1, 2, 3 de março de 1981 com o tema de abordagem, “Cultura 

Popular e Desenvolvimento Regional”. Na nota explicativa dos Encontros,  António 

Cabral refere que a iniciativa tinha sido o ponto de partida para uma ação que se mostrava 

de interesse, pois “na generalidade os escritores e jornalistas da região corresponderam ao 

apelo feito, manifestando muitos o desejo de estarem sempre presentes em tudo o que 

signifique uma reflexão séria sobre as realidades e problemas da sua terra” (Cabral 1985: 

197). Cabral esclarece no documento enviado aos participantes o que a organização 

concluiu: 
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Nem sempre se dá importância à cultura popular como pedra de toque do 
desenvolvimento regional, no que respeita à sua planificação e incremento. E não estará aí 
a fonte de certos desajustamentos sociais, sentimentos de frustração e migrações 
indesejáveis? (Cabral 1985: 197). 

 

No Nordeste Cultural, Cabral afirma que a realização dos Encontros de Escritores 

e Jornalistas de Trás-os-Montes e Alto Douro teve apoio exclusivamente do Centro 

Cultural Regional de Vila Real, evidenciando a falta de presença “da grande maioria das 

autoridades regionais autárquicas” (Cabral 1981: 5). 

Os Encontros tinham três objetivos importantes a debater: a cultura popular, o 

património cultural e o desenvolvimento económico e social de Trás-os-Montes e Alto 

Douro. Durante a explanação das vinte e quatro intervenções definiram-se linhas de 

atuação, medidas a tomar e a exigir, nomeadamente do poder central e local, no sentido da 

defesa e da evolução da cultura popular transmontana e do desenvolvimento. Os temas e 

autores das comunicações dos primeiros encontros foram: 

1 - Motivos do Encontro e sua perspetiva – António Cabral e Virgínio Ribeiro, 

membros da Direção do CCRVR; 

2 - Integração Europeia, Desenvolvimento Regional e Cultura Popular – António 

Chaves e Afonso Praça; 

3 - Cultura Popular e Cultura Erudita – Modesto Navarro; 

4 - Cultura Popular em Terras de Bragança – Belarmino Afonso; 

5 - Jornalismo de Análise – Borges de Castro; 

6 -  Conto de Fadas/ Misto, Fábula – Ernesto Rodrigues; 

7 - A chega de bois em Barroso – Bento da Cruz; 

8 - Uma Comunidade Diferenciada – Porfírio Alves Pires; 

9 - Desenvolvimento Regional e Literatura Responsável – Fernão de Magalhães 

Gonçalves; 

10 - Cancioneiro Popular Duriense e Desenvolvimento Regional – António 

Cabral; 

11 - Em Defesa da Cozinha Transmontana – Alfredo Mendes; 

12 - O preço do centeio numa aldeia Mirandesa, desde 1621 a 1885 – António 

Maria Mourinho; 

13 - O Jogo do galo na Península Ibérica – António Lourenço Modesto Navarro; 

14 - Aspetos Comunitários Transmontanos – Agostinho Chaves Gonçalves; 

15 - Acerca de Cultura Popular e Desenvolvimento Regional-  António Cabral; 
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16 - A Chega de Bois – Aspetos Culturais – Barroso da Fonte; 

17 - A Saudade Transmontana- Borges Castro; 

18 - Proposta de Prémios Culturais em Trás-os-Montes e Alto Douro – Viale 

Moutinho; 

19 - Para a Defesa do Património Cultural Transmontano – Manuel Hermínio 

Monteiro; 

20 - A Encomendação das Almas – Joaquim Manuel Rebelo 

21 - Preservação do Património Cultural Trasmontano – Manuel Hermínio 

Monteiro; 

22 - Cultura Popular e Cultura de Elites – Maria das Dores Thedim; 

23 - Poesia Popular. Folclore – Borges de Castro; 

24 - Uma banda de Música e Suas Origens – Lourenço Dias. 

 

Estas apresentações solidificaram os objetivos pretendidos para a região 

transmontano-duriense e segundo António Cabral não haveria mais isolamento entre 

escritores, jornalistas e especialistas da cultura popular e interessados no desenvolvimento 

regional. 

Estes encontros significaram o primeiro passo para a unidade e trabalho em 

conjunto dos intelectuais ligados pelo nascimento ou pela dedicação a Trás-os-Montes e 

Alto Douro. 

 

 

 

4. Setentrião: o Movimento e a revista   

 

O Movimento Setentrião nasceu de ideias e conversas de um grupo de amigos que 

procuravam elevar a cultura de Vila Real; providos de sentimentos adversos ao marasmo 

cultural existente, António Cabral, Eurico Figueiredo, José Vasconcelos Viana, Nuno 

Barreto e Eduardo Guerra Carneiro debatiam em tertúlias informais questões relacionadas 

com a cultura transmontano-duriense. 

O objetivo principal do grupo era que todos os transmontanos-durienses se 

consciencializassem das suas potencialidades culturais; a valorização da região por parte 

dos cidadãos e entidades era crucial para que esta não continuasse a ser medíocre. António 
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Cabral ciente da fragilidade de Trás-os-Montes, que geograficamente sofria da 

interioridade, refere que a região vivia  

   

num claro abandono e consequente alheamento daquelas realizações culturais que, nada 
havendo a pôr-lhes termo, continuarão a ser uma causa de mediocridade, quer no que se 
refere ao contacto com as linhas mestras de cultura contemporânea, quer no que se refere a 
iniciativas locais (Cabral apud Neves 2009: s/p). 
 

Em entrevista, Pires Cabral revela que “António Cabral foi a figura que 

impulsionou o Movimento Setentrião” (Pires Cabral 2014)48, no entanto consequência 

também dos percursos dos seus principais protagonistas (fotografia 27).  

 

 
                                     Fotografia 28 - Grupo Setentrião, em julho de 1961 
                                     Autor: Carlos Loures, 196149 

 

 

Como refere Neves, numa publicação produzida para o Grémio Literário de Vila 

Real intitulada Movimento Setentrião (2009), Ascenso Gomes (em cima da esquerda para a 

direita) foi um aluno de medicina em Lisboa, um fervoroso por música e que dando 

explicações de matemática aos alunos do liceu durante a parte da tarde, revelava ter 

experiência de vida; “era também um dos elementos que melhor sabiam tirar partido do 

lado lúdico da tertúlia – a conversa, o convívio, os passeios, os lanches quase diários e para 

os quais não eram necessários especiais pretextos intelectuais” (Neves 2009: s/p). Carlos 

Loures em sua homenagem, em 2013, escreve que Ascenso Gomes era: “de uma 

                                                 
48 - Entrevista realizada a 13 de março de 2014 (anexo 6). 
49 - Internet: Disponível em http://estrolabio.blogs.sapo.pt/536877.html . 
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amabilidade extrema e de uma ironia amistosa e permanente, era daqueles amigos que 

podemos estar anos sem ver sem que a amizade disso se ressinta” (Loures 2013: s/p).  

Por sua vez, Gonçalinho de Oliveira que tivera um percurso eclesiástico, revelou 

ser “um homem compenetrado e sério, parco de palavras” (Loures 2011: s/p); tratado por 

“Senhor Gonçalinho”, pois era o mais velho do grupo; “parecendo, à primeira vista, uma 

carta fora daquele baralho, depressa percebe-se que era um elemento valioso do grupo, um 

homem inteligente, alegre e espirituoso à sua maneira” (Loures 2011: s/p). Em 2008, 

António Pires Cabral, em sessão pública em sua homenagem, profere: “raramente se 

aventurava fora dos cânones métricos (redondilha, decassílabo) e estróficos (quadra, 

quintilha, soneto), características da tradição poética portuguesa” (Pires Cabral apud 

Loures 2011: s/p), a sua poesia apresentava características de cariz rural e influência 

religiosa. 

Em Vila Real, Eduardo Guerra Carneiro frequentava o 7º ano, “jornalista e futuro 

escritor, era, como se diz hoje, hiperativo e por isso tinha participação constante nas 

iniciativas culturais” (Neves 2009: s/p), como foram exemplo os Jogos Florais de 1962 e a 

participação na “Página dos Jovens” que se publicava no Jornal A Voz de Trás-os-Montes.  

Em Coimbra, António Barreto estudava direito e era o representante da revista 

Setentrião; o desejo de estudar mais e melhor a região e elevar a voz de Trás-os-Montes 

aos círculos intelectuais e jornalísticos nacionais era um dos seus principais objetivos. As 

palavras de Barreto revelam esse desejo de valorização da cultura transmontano-duriense, 

mas também as dificuldades pelas quais passaram: “Lutávamos para romper o círculo de 

silêncio e de rotina que se vivia em Vila Real. Sufocávamos, mas lutávamos contra isso” 

(Barreto apud Neves 2009: s/p). Refira-se que, numa entrevista recente à revista Visão, 

Barreto refere que até aos vinte anos olhava o Douro e não desgostava, mas era apenas a 

sua terra, só após a sua vinda da Suiça é que a olha com outros olhos. Como se pode ler 

numa entrevista de 2016: 

 

Em São Martinho de Anta. Houve uma altura em que eu, alguns irmãos e colegas íamos lá, 
ouvir poemas, conversar com ele [Miguel Torga]. Achava que o Douro e Trás-os-Montes não 
deviam ser um objeto de tanta sedução, de tanta poesia. Quando regressei da Suíça, o 
reencontro apagou o que a região não tinha: abertura, riqueza, liberdade, movimento, ação. 
Eu tinha tido isso tudo por esse mundo fora e aquela região pareceu um porto, um sítio para 
ancorar, uma raiz. Desse reencontro é que resulta uma grande admiração e atração pelo 
Douro. É das regiões mais pobres de Portugal mas é ao mesmo tempo a que tem uma relação 
mais direta com o exterior, através do vinho do Porto. O que se produz no Douro, naqueles 
mortórios [terraços de vinhas abandonadas] e montes, vai para Londres, para os arcebispados, 
para os colégios das universidades, para os clubes dos aristocratas, para o mundo inteiro. É 
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uma história rica, interessante, mostra as ambivalências de Portugal, a sua pequenez e 
grandeza (Barreto, entrevista em 4/6/2016)50. 

 

Este sentimento era partilhado com o seu irmão Nuno Barreto, representante da 

revista no Porto, local onde estudou Belas-Artes. Como indica Neves, a ele se deve o nome 

da revista, Setentrião, ”posteriormente submetida a escrutínio e aprovada” (Neves 2009: 

s/p). No ano da sua morte, em 2009, a revista Macau refere a importância que teve no 

mundo das artes em Macau, referindo também que fora um dos autores da revista 

Setentrião: 

 

O tempo de Macau mudou, Nuno Barreto voltou à sua outra terra – o Porto -, continuou a 
sentir Macau e a cidade não o esqueceu. Nascido em 1941, licenciou-se na Escola Superior 
de Belas-Artes do Porto em 1966. Irmão do sociólogo António Barreto, com ele divulgou a 
cultura em Trás-os-Montes, jovens universitários idealistas, autores da revista “Setentrião” 
(Revista Macau 2009: s/p). 
 

Em Lisboa quem tomava conta da coordenação da revista era Vasconcelos Viana, 

estudante de direito, mas um homem de teatro ao qual “ficaria para sempre ligado” (Neves 

2009: s/p), uma vez que foi ator profissional. Na capital também se encontrava Eurico 

Figueiredo, estudante de medicina. Segundo Neves, as principais motivações deste jovem, 

na época, passavam pela política: 

 

Militante do Partido Comunista Português, reconheceu haver no Movimento também espaço 
para a política e, como admite hoje, foi este o fator determinante da sua adesão. Em sua 
opinião, o grupo incluía gente de esquerda que ouvia música, lia Torga, Lorca, discutia 
pintura e filosofia. Formara-se um grupo a que não faltou quem associasse motivações de 
natureza esotérica, droga e homossexualidade. Inteligentes, souberam tirar partido das 
insinuações e divertiram-se muito com elas (Neves 2009: s/p). 

 

Esta pretensão no Movimento teve que ser desenvolvida pelos seus colegas, pois 

as greves e lutas académicas em que se envolvera em 1962 como Presidente da Pró-

Associação de medicina e membro do Conselho Académico da Faculdade de medicina de 

Lisboa levaram-no à prisão depois de ser agredido no Café Gelo. Refira-se que era 

frequente neste local Eurico Figueiredo participar em tertúlias, nas quais também 

cooperava Carlos Loures, intelectual, “escritor surrealista” (Neves 2009: s/p). O artigo 

“Memória Descritiva: Movimento Setentrião” redigido por Loures em 2010 dá conta da 

sua chegada a Vila Real em 1961: 

                                                 
50 Internet: Disponível em http://visao.sapo.pt/actualidade/portugal/2016-06-04-Entrevista-a-Antonio-
Barreto-Perdi-na-vida-politica  
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Cheguei a Vila Real ao meio-dia de 28 de Dezembro de 1961. Partira de Lisboa na véspera 
com o António Barahona da Fonseca e a Luiza Neto Jorge, na altura casados. Ele ia ocupar o 
lugar de Encarregado de Biblioteca numa cidade a Norte, Bragança, salvo erro. Viajámos no 
carro da biblioteca itinerante dele, conduzido pelo respetivo motorista. O carro-biblioteca que 
me era destinado e que estava em Vila Real desde o dia 22, ardera completamente com o seu 
recheio de 5000 livros. Eu iria utilizar um carro velho que chegaria de Lisboa, antes da 
inauguração cuja data seria cumprida. A Gulbenkian encomendara já outro carro à Citroën. 
(…) 
Chegámos cedo a Vila Real. Almoçámos, eles seguiram e eu fiquei numa cidade que não 
conhecia, mas que logo me fascinou. (…) 
Explorei minuciosamente a cidade que não era tão grande como agora. Depois de uma 
criteriosa vistoria aos cafés do centro, logo adoptei a Pastelaria Gomes como gabinete de 
trabalho (…) 
No dia 2 de Janeiro, encontrei a Tipografia Minerva, que funcionava no Seminário, e fui lá 
pedir orçamento para a execução gráfica do meu livro Arcano Solar. O empregado que me 
atendeu, disse-me que teria de falar com o Sr. Padre António Cabral e a que horas ele lá 
estaria. E foi desse modo que conheci António Cabral . E depois, apresentados por ele, o 
Ascenso Gomes. o Eduardo Guerra Carneiro (o Amarelinho, como lhe chamava o Ascenso), 
Gonçalinho de Oliveira, e tantos outros (Loures 2010: s/p).  

  

António Cabral, na época sacerdote, mantinha com todas estas personalidades 

uma relação de amizade, procurando que o envolvimento de todos fosse sempre em prol do 

desenvolvimento cultural da região. Refira-se que todos participavam no Movimento com 

determinada função; por exemplo, a Carlos Loures, que com António Cabral participava na 

revista Pirâmide, foi-lhe confiada a responsabilidade de coordenador das revistas 

Setentrião 2-3 e de organizar uma antologia de poesia transmontana e alto-duriense. 

António Cabral era o responsável pela gestão da Minerva Transmontana, local 

onde eram publicadas todas as edições do Movimento; apresentava-se como animador 

cultural e homem que gostava de escrever poesia. De acordo com Pires Cabral, Cabral era 

um ser de horizontes largos, por isso nunca evitava comportamentos em que tivesse que 

dar a sua opinião, era “um homem com o dom da palavra e quando começava a discursar o 

entusiasmo faziam-no perder a noção do tempo”( Pires Cabral 2014)51. 

Nas várias entrevistas realizadas no decurso desta pesquisa, todos os entrevistados 

referem o dom da oratória de António Cabral que aliada ao poder da escrita o levam com o 

grupo do Movimento a publicar em janeiro de 1962 o primeiro número da revista 

Setentrião, que segundo a sua opinião era a “melhor revista portuguesa de cultura e arte” 

(Cabral apud Neves 2009: s/p). 

De acordo com Neves, nenhum jornal da época fez menção à revista Setentrião, 

“com a exceção incompreensível e descontextualizada, de um agradecimento pelas 

                                                 
51 - Entrevista realizada em 13 de março de 2014 (anexo 6). 
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fotografias de barros de Bisalhães (que ilustravam a capa do nº1 da revista)” (Neves 2009: 

s/p). 

 

 
Fotografia 29 - Capa da revista Setentrião 

                                                     Autor: Alina Sousa Vaz 
 

 

Ainda sobre esta temática as palavras proferidas por Carlos Loures, em 21 de 

março de 2009 na sessão pública, seguida de debate, no Grémio Literário vila-realense, 

podem indicar a razão de nenhuma imprensa ter feito informação do lançamento da revista 

Setentrião. Carlos Loures baseado nas suas memórias proferiu: 

 

não só nas grandes cidades se tentava contrapor à ofensiva ideológica do Estado Novo uma 
cultura independente. Também em Vila Real, uma cidade mais pequena isso acontecia Era 
uma luta de resistência, enfrentando a poderosa máquina de propaganda do regime. Mas 
sempre houve quem resistisse (Loures 2009, sessão pública). 

 

A revista Setentrião nº 1 teve na coordenação António Cabral, Nuno Barreto, 

Vasconcelos Viana e Eurico Figueiredo. O primeiro artigo da revista intitulado “Sobre a 

necessidade de núcleos culturais ativos na província” de Eurico Figueiredo reflete sobre “a 

necessidade da criação de núcleos culturais na região era preponderante para que 

possibilitasse o aparecimento de verdadeiras culturas regionais, com possibilidade de 

projeção universal” (Figueiredo 2009: 1)52 e a necessidade da “existência duma cultura 

universitária ligada às elites atuantes que iniciarão esses núcleos” (Figueiredo 2009: 2), 

                                                 
52 A revista Setentrião consultada foi publicada em 2009, umafac-simile da revista publicada em 1962.  
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pois estudariam as manifestações artísticas de forma a possibilitarem o aparecimento de 

folcloristas portugueses. O mesmo artigo deixa também transparente muitos dos ideais 

debatidos e que o grupo do Movimento Setentrião tentará desenvolver, ou seja: 

 
1 - Recolha de objetos artísticos dispersos pela província, procurando que os museus regionais 

adquiram os de maior valor. 
2 - Recolha do folclore regional transmontano duriense. 
3 - Proteção e incremento comercial dos núcleos de cerâmica popular presentemente em 

decadência, como por exemplo a indústria de barros pretos de Bisalhães. 
4 - Formação de grupos corais de divulgação da música regional, se possível ainda não conhecida 

e resultante das ditas recolhas. 
5 - Formação de cineclubes. 
6 - Formação de grupos de teatros. 
7 - Procurar realizar curtas metragens que visarão captar o povo transmontano e duriense, nas suas 

formas de atividade com maior interesse documental. 
8 - Formação de ranchos folclóricos. 
9 - Incrementar o aparecimento de bibliotecas fixas e itinerantes. 
10 -  Exposições itinerantes. 
11 - Revistas regionais (Figueiredo 2009: 4). 
 

Ainda outros, como Edgar Carneiro, Casimiro de Brito, João de Araújo Correia, 

Cabral Pinto, Maria Teresa Horta, Vasco de Lima Couto, Rebelo Bonito, Luís de S. Telmo, 

Dinis Chaves, João Moura e Ângelo Minhava, publicaram no 1º número tratando temas 

diversos como música, teatro, cinema, filosofia, filologia, ou publicando peças literárias 

(conto e poesia). 

A revista nº2 e 3, publicada em julho de 1962, teve como coordenadores António 

Cabral, Carlos Loures, Eduardo Guerra Carneiro e Ascenso Gomes, como se verifica na 

fotografia 32 da esquerda para a direita. 

 

  
                                      Fotografia 30 - Coordenadores da Revista Setentrião 2-3 
                                      Autor: Carlos Loures, 196253 

                                                 
53 Internet: Disponível em http://estrolabio.blogs.sapo.pt/536877.html . 
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A revista Setentrião nº2-3, no editorial, realçava também o seu papel como núcleo 

de irradiação e que o “vasto movimento cultural pretendia congregar esforços até [ali] 

dispersos que, num élan fortemente construtivo, promov[iam] a renovação dos valores 

regionais” (Setentrião 2009: 1). O Movimento defendia os núcleos provincianos, mas não 

o “provincianismo saudosista, patrioteiro e anacrónico, que mais não [era] que uma 

dourada venda para a lucidez” (Neves 2009: 1). Segundo Pires Cabral, numa entrevista 

publicada no “Suplemento Literário” do Jornal de Notícias, de 25 de Outubro, António 

Cabral faz apologia do neo-realismo, e combate a chamada “arte pela arte” (Pires Cabral 

2009: 12). 

 

 
                  Fotografia 31 - Capa da Revista Setentrião 2-3 

                                                           Autor: Alina Sousa Vaz, 2016 
 

 

Tal como tinha acontecido com o primeiro número, esta publicação contou com 

artigos dos seus coordenadores, e também de Edgar Carneiro, Serafim Ferreira, Félix 

Cucurull, Manuel de castro, maria Rosa Colaço, Fernado Midões, M.P.O., V.V, José 

Aguilar, Guillem Colom I. Ferrà, Juan Antonio Malaret, Máximo Lisboa, Rolando A. Vega 

Jordán, Franscisco Delgado, António Ramos Rosa, Belmiro Guimarães, Sérgio Lemos 

Rebelo (pseudónimo de Carlos Loures), José Batista, Enrique A. Martinez, Luís S. Telmo, 

Mário Cruz com ilustrações de Paulo Pina, Nuno Barreto, Javier Blau (pseudónimo de 

Carlos Loures) e Helena Salvado Loures. 

Segundo Neves, os coordenadores do Movimento Setentrião lançaram também a 

Coleção Setentrião, em 1963, na qual 
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saíram oito livros, edições de autor, com o objetivo de agrupar numa força única todas as 
obras literárias que forem publicadas em Trás-os-Montes e Alto Douro, interessando-se 
especialmente por aquelas que se distinguirem pelo seu realismo humano (Neves 2009: s/p). 
 

António Cabral e Carlos Loures tiveram uma importante ação na adesão ao Circulo de 

Cultura Ibero-Americano; os representantes desta relação ibérica seriam em Portugal a 

revista Setentrião e em Espanha os Cadernos Literários Ponet, de Palma de Maiorca. 

Contudo, como afirma Coelho Pires “1968 é o último ano de publicações no âmbito do 

Movimento, provavelmente pela falta de dificuldades financeiras e da censura” (Pires 

Coelho 2014)54. Neves, sobre esta temática, confirma que 

 

 a falta de apoios e a censura foram capazes de acabar com a revista. António Barreto e 
Eurico Figueiredo, demasiado envolvidos em projetos políticos, seguiram cainho do exílio 
em 1963 e 1965. As polícias políticas dos dois países ibéricos foram igualmente capazes de 
acabar com o projetos do Círculo Cultural Ibero-Americano. A Pide e a Brigada Social 
trataram de meter na prisão Carlos Loures e Fèlix Cucurull, respetivamente (Neves 2009: 
s/p). 
 

António Cabral previa este acontecimento em 1964, quando escrevera no folheto 

Documentos, notas e notícias. Folha nº1, do Movimento Setentrião o seguinte:  

 

a coleção Setentrião tem uma dificílima missão a cumprir. E não a cumprirá bem, dada a 
penúria de valores artísticos e literários no meio transmontano-duriense. Mas sigam o nosso 
exemplo os escritores e artistas responsáveis das outras províncias. E que nos desculpem a 
ambição (Cabral apud Grémio Literário de Vila Real 2009: s/p). 
 

De sublinhar ainda neste folheto a defesa que António Cabral propunha em se 

criar um movimento “neo-regionalismo” que se deveria implementar em Portugal: 

 

Neo-regionalismo pode ser o nome dum movimento artístico que tem de impor-se no nosso 
país. Muito conseguiu e irá conseguindo o neo-realismo; mas é preciso que todos nos 
convençamos de que as estruturas humano-telúricas do nosso meio rural não devem ser 
examinadas, tantas vezes, a um luz citadina. O escritor que vive numa grande cidade e não 
saiba despojar-se do seu ambiente normal, tem inúmeras dificuldades a vencer quando vem 
até nós. Ora essas dificuldades nem sempre foram vencidas. Urge olhar as coisas de dentro e 
não de fora. De resto, os grandes problemas para o autêntico neo-realista – aquele que não 
quer estagnar – situam-se, hoje, muito mais, fora das grandes cidades. Insistir em silêncios, 
medos, tensões etc. será, até certo ponto, uma maneira de disfarçar a mais urgente face do 
real. 
O neo-regionalismo tratará os seus temas experimentalmente, sem menosprezar as válidas 
conquistas da arte, no que se refere aos elementos expressionais. E interessar-se-á 
sobremaneira por comunicar com todos – incluindo os menos cultos. Daí, uma necessária 
transigência com certos tipos clássicos de expressão. Para elevar o povo, como tem sido 
desejado, é preciso antes de mais, saber descer até ele. Não se segue que o neo-regionalsimo, 
assim entendido, repudie os métodos neo-realistas. Muito ao invés, arranca deles, como é 

                                                 
54 Entrevista realizada em 15 de abril de 2014 (anexo 7). 



Cultura Popular Transmontano-Duriense: O olhar de António Cabral 
 
 

202 
 

fácil de verificar, e tenta apenas completá-los no meio que lhe é específico. Este meio é o 
campo da sua vida a arte a realizar, transcendendo o simplismo dos naturalistas, implicará 
uma tomada de consciência, uma consciência honesta e viva, que postule a acção se for 
necessário. Não se limitará, deste modo, a projecção da obra artística, já que a universalidade 
em arte exige verdade e esta encontrar-se-á quando se encontrar o homem devidamente 
situado nas circunstâncias que o determinam. Uma coisa é o regionalismo de baladas e 
paisagens policrómicas; outra é o neo-regionalismo que, na consciência lúcida e vigilante, na 
procura da verdade, no amor ao homem e à terra que o limita, baseará toda a sua razão de ser 
(Cabral apud Grémio Literário de Vila Real 2009: s/p). 
 

 

4.1. A revista Tellus 

 

Ainda neste âmbito das revistas, após o 25 de Abril, António Cabral desenvolve o 

Núcleo Cultural Municipal de Vila Real e funda em 1978 a revista Tellus, dirigindo apenas 

dois números.  

 

 
                               Fotografia 32- Revista Tellus Nº 1 e Nº 2 
                               Autor: Alina Sousa Vaz, 2016 
 

 

Como primeiro diretor da revista, António Cabral procurava que a Tellus fosse um 

elemento cultural preponderante no panorama regional. Após a saída de Cabral como 

diretor, António Pires Cabral assume a chefia do cargo. Refira-se que a publicação da 

revista nunca seguiu com regularidade; em março de 1983, na revista nº8, o artigo “A 

travessia do deserto”, escrita pelo diretor, refletia a dificuldade da publicação: “umas vezes 

faltou o tempo, outras a ocasião de encontro, outras ainda – porque não confessá-lo? – a 
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coragem e o arreganho necessários a uma coisa destas” (Pires Cabral 1983: 1). Em junho, a 

revista nº 9, continuava a refletir esta dificuldade, pois a falta de apoio financeiro atrasaria 

sempre a “assiduidade” da mesma. Sobre este problema Pires Cabral, como diretor da 

revista escreve um artigo “CasTELLUS no ar?”, justificando os constantes atrasos: 

 

Estaríamos nós construindo castelos no ar, quando de alguma maneira sugeríamos um 
regresso pontual ao convívio com os nossos leitores e assinantes? Estaríamos a ser realistas? 
Por muito boa vontade que se tenha, não há sempre uma pequena multidão de fatores que 
embaraçam a máquina, já de si nada leve, de fazer revistas de cultura? E é que, desta feita, já 
nem com justiça se pode tomar a tipografia como bode expiatório. Pelo contrário: pagando-se 
bem, é certo, ela faz serviço escarolado e minimamente pontual. As razões dos atrasos, que 
ameaçam tornar-se crónicos, têm pois de ser procuradas algures, nos tais fatores que acima se 
alude e que só não são familiares a quem nunca deitou mãos a obra desta (Pires Cabral 1983: 
1). 
 

António Cabral foi, assim, fundador de várias agremiações culturais 

transmontano-durienses. Considerado pelos seus pares como um “homem com uma cultura 

fora do comum” (Marques, entrevista em 3 de junho de 2011), (anexo 5), a personalidade 

inquieta levava-o constantemente a iniciativas que se tornavam significativas, como o 

grupo onomático dos Antónios e a Confraria dos Pyjamantes. Como confirma Pires Cabral 

em entrevista (2014), António Cabral era um “associativista convicto”, o seu 

associativismo leva-o a tornar-se sócio de diversas instituições desportivas, culturais e 

cívicas, como, por exemplo, na Associação dos Jornalistas e Homens de Letras do Porto 

com o número de associado 845 e na Associação de Futebol de Vila Real, na qual 

desempenhou o cargo de diretor do S. C. Vila Real, onde era o sócio número 1060. 

 

 

 



Cultura Popular Transmontano-Duriense: O olhar de António Cabral 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 



Cultura Popular Transmontano-Duriense: O olhar de António Cabral 
 
 

205 
 

No excerto do poema “Homo, mensura” da obra Poemas Durienses “Eu não irei 

convosco, puros habitantes do sonho/ O meu lugar é aqui, entre os homens:/falo a sua 

linguagem, sinto as suas dores/ e tenho a consciência bem agarrada/ à carne e ao espírito – 

os dois poços/ em que nasce, desagua e se debate/ impetuosa água do meu pensamento 

(Cabral 1963: 28), António Cabral traçava a vontade de ficar perto das suas gentes e o 

papel que considerava caber-lhe na terra. Acreditando que podia ajudar a transformar a 

realidade dos que sofrem pelas dificuldades diárias, António Cabral dedicou grande parte 

da vida à evocação dos trabalhos laborais e aos costumes da população transmontano-

duriense. 

Nesse contexto, e por se considerar que António Cabral, enquanto escritor e 

promotor cultural, foi representativo da sua região, procurou-se investigar a cultura popular 

transmontano-duriense pelo viés do seu olhar e da sua intervenção cívica.  

A obra e textos de António Cabral refletem a realidade da região de Trás-os-

Montes e Alto Douro de forma clara, simples e direta; as suas personagens e os seus temas 

de reflexão revelam a autenticidade dos hábitos transmontanos; as festas, as tradições, a 

gastronomia, as dificuldades e opressões são evocadas não como meros elementos 

descritivos, mas como uma oportunidade do leitor tomar contacto com determinado perfil 

cultural e conhecimento da história da região.  

Se hoje é comum que as instituições municipais olhem as tradições como 

vantagens para a promoção das localidades, António Cabral já antes visionava a 

importância das mesmas e foi um pioneiro neste domínio. As festas religiosas como é 

exemplo a Romaria da Nossa Senhora dos Remédios, os cultos pagãos, como a Serração 

da Velha, as festas das vindimas, as Chegas de Bois, o entrudo e as respetivas festividades, 

a matança do porco e o jogos populares, são exemplos representativos das tradições da 

região que contribuem para a promoção económica e cultural das várias localidades que a 

compõem.  

Nos textos de António Cabral percebem-se as construções simbólicas que tornam 

a região num espaço com uma significação de existência única e singular, definidoras, por 

isso, de uma identidade cultural. Cabral, evocando as práticas do quotidiano, ressalta as 

festas locais como traços de um conjunto etnográfico da história e da cultura nacional, logo 

patenteia que as manifestações culturais são representativas da voz social, ou seja, dos 

cidadãos que expõem as suas crenças e desejos.  
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Estas manifestações culturais tinham a atenção de Cabral, pois nela o individuo 

tinha a possibilidade de se integrar num projeto coletivo que, além de atualizar a memória 

do grupo, levava ao relacionamento dos intervenientes para concretizar a atividade 

projetada. A festa é, assim, considerada um elemento de coesão, pois, para além da 

exposição pública dos participantes, ela ocupa um determinado espaço, levando os locais 

que a realizam a serem reconhecidos como espaços culturais. António Cabral observou, 

registou e participou ao longo dos tempos nas festas da região, como espetador, como 

pesquisador e como organizador. Para Cabral as romarias e as procissões desenvolviam 

atividades desvinculadas da expressão religiosa, ou seja, eram momentos para a realização 

de transações económicas, namoros e até adultérios. Relata que estas festas populares em 

homenagem a um santo proporcionavam momentos de maior liberdade para as mulheres, 

outrora ocupadas quase exclusivamente com as lides domésticas e trabalhos no campo. 

Ao expor, ao nível social, económico e político, o que Portugal viveu num período 

difícil que ficou particularmente marcado pela hierarquização de classes, a pobreza, a 

miséria, a ruralização, a falta de industrialização, a impotência individual, a privação de 

democracia, do parlamentarismo, da liberdade de reunião, de associação e de expressão, 

António Cabral, enquanto humanista, solidificou um passado carregado de traços culturais 

e forneceu diretrizes para um melhor entendimento e reconhecimento do património 

cultural imaterial da região. 

Também a obra poética, ficcional e dramática de António Cabral reflete esta 

dimensão regional, sem ser sinónimo de localismo redutor, diminuição de valores estéticos 

e humanos. António Cabral, imbuído do espírito neo-realista, pela atenção dedicada aos 

problemas do homem, foi “defensor de um “neo-regionalismo”.  

A paisagem cultural duriense, abrangendo valores culturais e naturais da Região 

Demarcada do Douro, como a produção do vinho e a diversidade e concentração de 

património arquitetónico e cultural da região, tem tratamento ex-libris por parte de António 

Cabral, que ao fazer a descrição da paisagem com evocação aos socalcos, que desenham 

feitios, acabando por dar-lhe forma, chama à realidade os sacrifícios do homem ao longo 

dos tempos na transformação das encostas do Douro, considerado por muitos autores como 

o  mais belo e  doloroso monumento ao trabalho do povo português.  

As “figuras” durienses são construídas e vinculadas sempre a uma cultura própria; 

o Douro aparece no seu discurso associado às raízes identitárias da região vinhateira, ou 

seja, Cabral indaga sobre as origens do povo duriense, o papel do homem e da mulher nos 
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trabalhos laborais, fixa a memória coletiva da vinha, do vinho e das vindimas, constrói 

memória histórica das quintas vinhateiras como locais que apoiavam a atividade agrícola 

de cultivo e exploração da vinha, homenageia personalidades exemplares como a 

Ferreirinha e o Barão de Forrester, prestando, por essa via, um exercício cívico, em prol de 

todos os que marcaram a região duriense, e descreve ermidas, capelas e miradouros que 

ficam nos pontos altos dos montes, que, muitas vezes à distância, revelam ser, quase 

sempre, locais de contemplação da paisagem para quem os visita. 

António Cabral foi o mentor de várias iniciativas culturais, debatendo-se para que 

a região transmontana obtivesse uma instituição exemplar que reunisse condições para 

desenvolver a prática das atividades culturais da região; fundou nesse âmbito, em 1979, o 

Centro Cultural Regional de Vila Real, através do qual desenvolveu a organização de jogos 

populares sendo, por isso, reconhecido nacional e internacionalmente como um dos 

especialistas nesta matéria, a feitura do mensário Nordeste Cultural, no qual foi diretor, e 

os Encontros de Escritores e Jornalistas de Trás-os-Montes e Alto Douro. O Centro 

Cultural Regional tinha como objetivo essencial um cariz de defesa, estudo e divulgação da 

cultura popular. Ainda como homem de cultura dinamizou o Movimento Setentrião em 

Vila Real e esteve na génese das revistas Setentrião e Tellus. 

Cumpre, finalmente, responder à pergunta de partida, que se relembra: 

António Cabral foi um revitalizador da cultura popular transmontano-duriense? 

As conclusões permitem uma resposta afirmativa: 

- António Cabral, através da sua obra lírica e narrativa, e da sua produção 

ensaística, contribuiu para a fixação e valorização dos valores culturais, materiais e 

simbólicos da região de Trás-os-Montes e Alto Douro; 

- O autor através das suas crónicas preconiza os elementos de diferenciação 

individual e coletiva da região, salvaguardando a sua identidade cultural. 

- António Cabral, enquanto animador socio-cultural, fomentou a cultura popular 

promovendo todas as formas de expressão artística que estimulassem o desenvolvimento 

cultural, através do Centro Cultural Regional de Vila Real e das associações que fundou e 

fez parte.  

Não será por isso exagerado dizer que António Cabral é, por direito próprio, uma 

voz da paisagem cultural humana e natural da região transmontano-duriense. 
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Anexo 1 

 

Programa vindimas na Quinta da Pacheca 

Produtor convida a vindimar por um dia e a deixar a sua marca na colheita deste ano, onde 
a tradição das vindimas se celebra entre a pisa da uva e a boa gastronomia. 

 
 
A Quinta da Pacheca, produtor vinícola do Douro sediado em Lamego, vai ter as portas 
abertas em Setembro para receber os vindimadores, proporcionando-lhes experiências 
vínicas inesquecíveis, entre videiras, lagares e os bons prazeres da mesa. 
 
O dia de vindima começa pelas 10h00, onde os participantes são instruídos por pessoal 
especializado e equipados com chapéus de palha, lenços tabaqueiros, tesoura de corte e 
balde para começarem a meter mãos à obra, não sem antes o estômago ser forrado com um 
caldo de cebola e sardinhas assadas. Depois de hora e meia a vindimar, o almoço tem lugar 
por volta das13h00 junto às vinhas, incluindo sopa, um prato de peixe ou carne, fruta e 
café. 
 
Da parte da tarde, e ainda antes da pisa da uva, a Quinta da Pacheca convida os 
vindimadores de ocasião a conhecer a magnífica propriedade, que guarda histórias 
seculares em cada recanto, e onde se respira a importância do vinho para toda uma região, 
que é a mais antiga Região Demarcada de Vinhos do mundo. 
 
As uvas no lagar e prontas a ser pisadas ao ritmo dos sons da concertina e cânticos 
tradicionais, da forma compassada que o mosto reclama. É o ritual da lagarada, com a 
força das pernas de homens e mulheres a serem empregues em momentos de convívio 
pelos quais os residentes do Douro aguardam ansiosamente durante todo o ano. Na altura 
será servido um vinho do Porto. 
 
Para a realização do programa será necessário um mínimo de duas pessoas e um máximo 
de trinta, sendo o custo de 75 euros por pessoa. Caso pretenda apenas participar no ritual 
da lagarada, o custo é de 20 euros por pessoa e as condições de disponibilidade são as 
mesmas: o mínimo de duas pessoas e o máximo de trinta. 
 
(Fonte: http://alivetaste.com/programa-vindimas-na-quinta-da-pacheca/) 
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Anexo 2 

 

Celebração dos Jogos Populares Transmontano -Durienses em Vila Real -2014 

 

 
Fotografia 1- Jogo do Pino 

Autor: Alina Sousa Vaz, 2014 
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Fotografia 2- Jogo da Malha 

Autor: Alina Sousa Vaz, 2014 
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Fotografia 3 - Jogo do Burro em Pé 

Autor: Alina Sousa Vaz, 2014 

 

 

Fotografia 4 - Jogo do Sapo 
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Fotografia 4 – Jogo do Sapo 

Autor: Alina Sousa Vaz, 2014 
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Fotografia 5 – Jogo das Argolas 

Autor: Alina Sousa Vaz, 2014 
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Anexo 3 

 

 
Fotografia 6- Cartaz promocional dos Jogos Populares Transmontanos de 2016 
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Anexo 4 

 

Associações presentes e as suas respetivas atividades 

 

 
Fotografia 8 – pág.4-5 da Publicação do 1º Encontro das Associações Culturais do Concelho de Alijó 

Autor: Alina Sousa Vaz, 2016 
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Fotografia 8 – pág 6-7 da publicação do 1º Encontro das Associações Culturais do Concelho de Alijó 

Autor: Alina Sousa Vaz, 2016 
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Anexo 5 

 

Entrevistado: António Franscisco Caseiro Marque. 

Profissão: Advogado e Diretor do jornal Notícias de Vila Real. 

Data: 7 de junho de 2011 

Entrevista realizada por: Cristina Cabral, Sofia Soares e Alina Sousa Vaz. 

 

 

1- Dr. António Cabral desempenhou vários ofícios ao longo da sua vida. Podemos 

dizer que foi um jornalista profissional? Sabe se tinha carteira profissional para 

desempenhar tal atividade? 

C. M – O Dr. António Cabral, que eu tenha conhecimento, nunca teve carteira de 

jornalista, porque ele não era jornalista, era um escritor. Foi professor durante muitos anos 

e também tinha sido padre. Era um homem com uma cultura fora de comum. Desde muito 

cedo, ainda como padre, escreveu muita coisa, designadamente poesia, julgo que ele terá 

começado po escrever poemas. Mas escrevia também, mais na fase final da sua vida, 

principalmente prosa. Se considerarmos que uma pessoa que escreve artigos de opinião é 

um jornalista, e até certo ponto também o é, tudo bem, mas jornalista propriamente dito 

penso eu que nunca foi. 

 

2- Enquanto colaborador ou jornalista, o que esperava o público dos seus textos? 

C.M- O Dr. António Cabral era um homem muito culto e tinha uma forma muito 

escorreita, muito lavada e limpa de escrever, o que fazia com que a leitura dos seus textos 

fosse, e é, sempre muito agradável. Os seus textos eram muito profundos daí a admiração 

que muita gente tinha, e tem, por ele e daí a razão, também, pela qual as pessoas 

procuravam e ainda hoje procuram os seus textos, era um homem com uma sensibilidade 

muito grande, logo era natural que uma pessoa dotada com estas características tivesse 

muita procura, designadamente aqui no nosso jornal. 

3- Quais os principais temas abordados por ele? 

C.M- O Dr. António Cabral desempenhou várias atividades e funções ao longo da vida 

(padre, professor). Esteve à frente de alguns organismos, como por exemplo o INATEL, 

onde desenvolveu uma atividade muito meritória, designadamente ao nível dos jogos 

tradicionais. Escrever muito sobre este tema, sobre o jogo, durante muito tempo aqui no 
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Notícias de Vila Real. Tratava sobre a teoria e a filosofia que anda à volta do jogo. Naquilo 

que os jogos têm de mais profundo. Foi aí que ele se evidenciou muito, e também no 

âmbito de uma instituição de que ele foi fundador ou pelo menos co fundador, que foi o 

Centro Cultural Regional de Vila Real, que tem sede num edifício no largo de São Pedro. 

Como disse, foi colaborador de vários jornais, durante toda a sua vida, publicou 

variadíssimos livros. Os temas que ele abordava incidiam sobre as atividades que 

desenvolvia e refletia-as nos artigos que escrevia e publicou aqui no jornal. Mas é evidente 

que o grande tema, além do jogo e concretamente os jogos tradicionais, na minha opinião, 

era o Douro. Há quem considere que ele – dizer que é o maior nunca se deve dizer, julgo 

eu, - mas que foi sem dúvida um dos grandes defensores, um dos grandes poetas do Douro, 

e uma das pessoas que mais escreveu sobre a região e com certeza que ele, que viveu 

intensamente o Douro, e os seus problemas, teria muito mais para escrever se continuasse 

vivo. Ele nasceu aqui, é de Castelo do Douro, uma aldeia muito bonita, grande e rica, 

sobranceira ao rio Douro, conhecia bem este solo xistoso, quente, que é quente em 

qualquer altura do ano. E quem vive isso é evidente que lhe é mais fácil transmitir cá para 

fora aquilo que sente. Podemos dizer que o Dr. António Cabral era um autor muito 

eclético. Ele falava, discursava, intervinha muito, escrevia facilmente sobre qualquer tema. 

Por exemplo, uma das coisas que lhe dava muito prazer nos últimos anos de vida era 

participar nos encontros do “Antónios”. Todos os Antónios, como ele e eu, que quisessem 

participar, reuniam-se sempre na Araucária, junto de uma estátua de Santo António. E era 

ele que fazia os discursos, digamos assim, quer no jantar quer nesse local. Falava sobre 

Santo António mas quando dava conta, embora fossem temas relacionados com o Santo, já 

estava a falar doutros assuntos que também diziam respeito à vida deste Santo e à religião 

e, no fundo, à nossa vida, à vida das pessoas que estavam presentes. Para dizer que, com a 

bagagem cultural que ele tinha, era-lhe muito fácil falar daquilo que entendesse. Era um 

homem que intervinha muito, por exemplo, quando havia a apresentação de algum livro e 

era permitido colocar alguma questão, ele tinha todo o prazer em fazer a sua apreciação. 

Era um homem muito aberto, o Dr. António Cabral, ao contrário daquilo que acontece 

infelizmente com outras pessoas, era muito disponível, que dava muito aos outros e que 

não era invejoso. Aquilo que fazia não era para ele, mas sim a pensar nos outros, era com 

certeza aquilo que ele tinha lá dentro, era intrínseco, fazia parte dele. E portanto, todas 

essas qualidades faziam com que ele, quando aparecia em público, fosse uma pessoa muito 

querida, com quem se estava muito bem. Podiam ter-se conversas muito agradáveis, era 
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daquele tipo de pessoas que se podia estar, quem tivesse tempo, uma ou duas horas a falar 

sobre qualquer tema, porque era de facto muito agradável e aprendia-se muito com ele. Eu 

posso dizer-vos que alguns textos que ele tem em prosa, designadamente os que ele 

escreveu sobre o Douro, são textos em prosa mas que soam a poesia, ressudam poesia e 

lirismo por todo o lado. Isto diz bem das qualidades literárias e da riqueza cultural que este 

homem era dotado e que transmitia aos outros. 

4- Podemos considerar António Cabral um ícone da literatura transmontana 

duriense? 

C.M- É um bocado perigoso classificarmos alguém como ícone. Agora, como eu já disse, e 

não tenho dúvida em afirmar, o Dr. António Cabral era com certeza, e é, um dos maiores 

expoentes da literatura de Trás-os-Montes e Alto Douro. Disso não tenho dúvida nenhuma 

porque quase todos os textos dele vão incidir no Douro, em Trás-os-Montes, à cultura desta 

gente, à forma como esta gente vive e vivia noutro tempo. Ele era um pensador que vivia e 

refletia os problemas das pessoas e conseguia facilmente transmitir aquilo que queria. 

5- O tema era imposto ou ele tinha liberdade de escolha? 

C.M- Eu nunca impus temas a colaborador nenhum. Tinha total liberdade de escrever 

sobre o que quisesse. 

6- António Cabral usava o seu dom, da escrita, para intervir politicamente na 

sociedade através do jornal? 

C.M- Penso que qualquer pessoa que escreve tem que ter necessariamente subjacente 

àquilo que escreve um objetivo, seja ele político, cultural. Mas nem sempre pode estar a 

pensar que com isto está a fazer política, intencional, mas é evidente que quando 

escrevemos, seja o que for, estamos a fazer política. Agora que ele escrevesse 

intencionalmente para fazer política isso não acredito. O Dr. António Cabral, como já 

referi, era um homem muito aberto, muito puro, mas puro no verdadeiro sentido, na 

verdadeira aceção da palavra. Era um homem disponível, era um homem tão puro, na 

minha opinião, que era um homem sem maldade. Portanto, isso leva-me a pensar que, ao 

contrário de outras pessoas, que gostam de escrever artigos de opinião para intervir, ele não 

o fazia. Pelo menos na generalidade dos textos que eu fui lendo e leio, não me parece que 

fosse pela política que ele escrevia. 

7- Foi colaborador/jornalista do jornal por iniciativa ou foi convidado? 

C.M- não me lembro muito bem como surgiu esta colaboração do Dr. António Cabral. 

Tínhamos uma relação de amizade muito grande. Quando surgiu o jornal foi quase 
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inevitável a colaboração dele, foi juntar o útil ao agradável. Na altura ele já escrevia para 

outros jornais mas não com a projeção do Notícias de Vila Real. Se calhar, a certa altura 

perguntou se podia publicar um artigo e eu disse que sim, e veio um e outro e a certa altura 

começou a ter a sua rubrica permanente no jornal. 

8- Era amigo de António Cabral, como o descreveria? O que ele passava para o 

público era o que realmente era ou havia uma distanciação? 

C.M- Pelo que conhecia dele, era uma pessoa que não tinha inimigos, era uma pessoa tão 

boa, que dava tanto aos outros, muito amiga, muito simples, apesar de ser um portento 

termos de cultura, literatura e não só. Um verdadeiro homem, como pai, como profissional. 

Ele não estava à espera que o público reconhecesse os seus dotes, nem que o elogiasse. 

Não tenho dúvidas que ele tinha uma boa relação com as pessoas, a quem se dirigia através 

dos seus textos, que tinham com certeza muito respeito por ele. Eu penso, e muita gente 

também deve partilhar da minha opinião, que o Dr. António Cabral foi, e é, um intelectual 

que nem sempre foi devidamente reconhecido quer pela região, quer pelas instituições 

públicas e privadas, pela sua obra, um trabalho em prol da cultura e do Douro. 

9- Acha que ele só foi reconhecido devidamente depois da sua morte? Sabemos que há 

um prémio em seu nome… 

C:M- Isso não, tenho a certeza absoluta. Foi importante terem criado esse prémio e ele 

também o merece. É pena reconhecerem as pessoas só quando estas já partiram, o que falta 

é coragem para reconhecer o mérito das pessoas enquanto estão vivas. O Dr. António 

Cabral não andaria a “mendigar” prémios de certeza, como muitos fazem, pois ele era um 

homem tão disponível, tão simples e desprendido das coisas… 

Foi uma pena ter morrido tão cedo e de uma forma demasiado abrupta. Ainda tinha muito 

para dar, e com a sua bagagem cultural, com certeza que ainda tinha muito para escrever e 

para dizer. Foi uma perda também para o jornal porque era uma colaborador brilhante. 

10- Podemos dizer que ele era um jornalista cultural? Preocupava-se com a cultura 

transmontana duriense? 

C:M- Se o considerarmos como jornalista por aquilo que ele escrevia, não tenho dúvida 

nenhuma que foi um grande divulgador, através dos jornais, dos livros e de todos os textos 

que escreveu, e que utilizou muito bem essa facilidade que tinha em escrever, para expor 

as suas ideias. Tinha um grande poder de observação e reflexão. Ia ao fundo dos 

problemas, e depois conseguia facilmente transmitir o que considerava serem as melhores 

soluções para a região. Desempenhou muito a função de jornalista nessa área. 
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11- Enquanto profissional de comunicação tinha interesse em organizar encontros 

entre jornalistas? 

C.M- Nunca participei em nenhum encontro organizado por ele, mas o Dr. António Cabral 

era uma pessoa que se relacionava muito bem com as rádios e com os jornais. Foi um 

homem sempre muito ligado à comunicação social. 

 

Vila Real, 3 de junho de 2011 
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Anexo 6 

 

Entrevistado: António M. Pires Cabral. 

Profissão: Escritor e Diretor do Grémio Literário de Vila Real. 

Data: 13 de março de 2014 

Entrevista realizada por: Alina Sousa Vaz 

 

Qual era a ocupação principal de António Cabral? 

António Cabral foi sacerdote até ao ano de 1972, ano em que se casa com a Drª Alzira 

Cabral; exerceu a função de professor, sendo muito reconhecido por ser um bom 

explicador. No entanto, a sua vida foi repleta de atividades, era um homem que saltava 

com agilidade surpreendente de interesse em interesse, de ocupação em ocupação, por isso 

para além de professor e escritor, foi ensaísta e investigador do fenómeno literário e do 

fenómeno etnográfico, jornalista, radialista, animador cultural. 

António Cabral tem uma vasta obra publicada. Considera que é um escritor 

reconhecido? 

Na nossa região António Cabral é bastante reconhecido pelos seus pares. A nível nacional, 

o trabalho que desenvolveu ao nível dos jogos populares deu-lhe notoriedade. No entanto, 

considero que não teve o reconhecimento devido enquanto escritor nacional. 

Tem abordado em algumas comunicações que considera Miguel Torga e António 

Cabral são os dois maiores portas do Douro. Porque faz essa analogia? 

Miguel Torga é um escritor que descreve o Douro de forma inegável, é um escritor que 

trabalha o texto numa vertente mais telúrica. 

António Cabral, de forma simples, sente o Douro nas suas veias e por isso se pode 

considerar o maior poeta do Douro, principalmente do Douro laboral, dos oprimidos e 

explorados. 

Leu as obras de António Cabral. Na sua opinião qual a principal fonte de inspiração 

do escritor? 

António Cabral é um escritor que s inspira em toda a cultura da região. Refira-se que o seu 

gosto pelo contacto com o povo leva-o a registar as tradições orais, daí ter grande obra 

publicada no âmbito da ludoteria; os jogos populares marcam, sem dúvida, grande parte da 

sua atividade, foi o maior estudioso do nosso país. No entanto, era no Douro, ao nível 
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poético e ficcional que Cabral ia buscar a sua inspiração, talvez, porque nasceu numa terra, 

Castêdo do Douro, que fica no coração da região duriense.  

Na sua obra encontra-se referências às paisagens durienses, o labor árduo daqueles que 

trabalharam a terra para que ela seja o que é hoje, ao ciclo da vinha, desde o trato das 

videiras à produção do vinho. As referências às quintas durienses como a Romaneira, 

Roriz, Síbio, Smith, dos Frades, do Merouço e Roncão são uma constante, pois Cabral 

tinha a noção do seu papel económico e cultural na região. Ao nível da cultura religiosa faz 

alusão às romarias, às procissões, às igrejas, catedrais. A natureza é tratada de forma tão 

minuciosa que a abordagem simples e clara eleva o leitor a uma imaginação muito próxima 

do real. Os seus cinco sentidos eram verdadeiros aliados para a produção poética e os 

elementos da natureza eram fonte de inspiração  

António Cabral foi mentor de diversos organismos e associações. Que tipo de homem 

era António Cabral? O que o levava a estar sempre na “linha da frente”? 

António Cabral tinha uma alma inquietante; sabia convencer outros a participarem nos seus 

projetos, pois a sua convicção levava a crer que tudo seria possível de alcançar! Era bom 

comunicador, era afável, mas convicto nos seus ideais. Travou algumas lutas, mas sempre 

soube como chegar ao que pretendia. Era por muitos considerado um líder. António Cabral 

foi a figura que impulsionou o Movimento Setentrião; era um ser de horizontes largos, por 

isso nunca evitava comportamentos em que tivesse que dar a sua opinião, era um homem 

com o dom da palavra e quando começava a discursar o entusiasmo faziam-no perder a 

noção do tempo. Cabral era sem dúvida, um associativista convicto.Cabral defendia os 

mais necessitados, daí ter um espírito neo-realista, pela atenção dedicada aos problemas do 

homem. Contudo foi defensor de um “neo-regionalismo”, nome que não chegou a vingar, 

sendo olhado como um prolongamento do neo-realismo. 
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Anexo 7 

 

Entrevistado: Coelho Pires 

Profissão: Diretor do Centro Cultural de Vila Real. 

Data: 15 de abril de 2014 

Entrevista realizada por: Alina Sousa Vaz 

 

Qual era a ocupação principal de António Cabral? 

António Cabral exerceu a profissão de professor, mas ao longo da vida desempenhou 

várias tarefas ao nível cultural que acabariam por retratar também a sua vida profissional.  

Podemos considera-lo um etnógrafo?  

Na minha opinião, sim! Ele estudou a cultura da região duriense. Tem breves ensaios, onde 

manifesta claramente a língua, os hábitos, a religião, as manifestações materiais, os jogos 

populares; toda a sua obra reflete a cultura popular transmontana, mas principalmente a 

duriense. 

Esteve com António Cabral na génese do Centro Cultural de Vila Real. Que papel 

desempenhou António Cabral neste processo? 

António Cabral teve um papel preponderante. Hoje se existe um Centro Cultural De Vila 

Real, deve-se à dedicação e esforço que António Cabral pautou na época. Foi um processo 

difícil, mas conseguiu-se depois de muito trabalho. 

O Centro Cultural começou por ter sede própria na avenida de D. Dinis, Bloco A, 3º D, 

inscrevendo-se na política de implementação dos centros culturais promovida pela SEC.  

A Comissão Instaladora começou a trabalhar de imediato na redação dos estatutos e 

regulamento interno do CCRVR. Assim, durante três meses de intenso trabalho, “sem 

gozarem de férias”, a Comissão Instaladora manteve contacto com a SEC, vários 

organismos oficiais e grupos culturais do distrito de Vila Real 

Houve intenção de mais e melhor. António Cabral, apoiado por alguns amigos, 

considerava que era necessário um espaço digno para promover a cultura da região. Desta 

forma, o velho imóvel do Largo de S. Pedro, onde tinha funcionado diversos serviços foi 

em 1981 adquirido por aquele Centro, com verbas concedidas pela Fundação Caloust 

Gilbenkian e pela Secretaria de Estado da Cultura. O espaço encontrava-se degradado, 

precisava de obras no telhado e não só. Teve uma comparticipação da Secretaria de Estado 



Cultura Popular Transmontano-Duriense: O olhar de António Cabral 
 
 

238 
 

da Cultura que havia concedido um subsídio de 300 contos ao Centro Cultural Regional de 

Vila Real, destinados a obras no telhado do palacete que servia de sede àquela associação. 

Na época, qual o principal objetivo do Centro Cultural Regional de Vila Real e as 

suas principais atividades? 

O Centro Cultural tinha como principal objetivo promover a cultura regional de Trás-os-

Montes e Alto Douro. Eram três setores de atividade que figuravam nos primeiros 

estatutos: Jogos Populares Transmontanos, Etnografia e Património, Formação e Animação 

Culturais, incluindo-se neste último setor o teatro, o cinema, a fotografia, as artes plásticas, 

a música, a literatura e o artesanato. 

António Cabral era um pensador com convicções fortes. Com a ajuda de um grupo vasto 

conseguiu materializar a sua ideia, fundar um jornal informativo dos usos e costumes da 

região de Trás-os-Montes e Alto Douro. Ele era de facto imparável no saber fazer. Pensava 

e logo executava 

Através do Centro Cultural de Vila Real, desenvolveu-se muitas atividades, como por 

exemplo o encontro das Associações Culturais do Concelho de Vila Real, onde 

primeiramente foi eleita uma Comissão Promotora do que ainda se designava como 

Conselho Cultural, convidando, posteriormente, todas as associações culturais do concelho 

de Vila Real para uma reunião no mesmo local, donde sairia a Comissão Instaladora. 

Ainda neste âmbito pesquisou os jogos populares da região e promoveu-os a nível nacional 

e no estrangeiro. Foi um estudioso, com muita publicação.  

Tendo em conta a pluriatividade de António Cabral. Como o classifica no âmbito 

Cultural? 

António Cabral foi de facto uma personalidade relevante em Vila Real e a considerar no 

âmbito da Cultura Popular transmontano-duriense. Sempre teve vontade de fazer sair da 

região aquilo que ela tinha de significativo. O Movimento Setentrião e as publicações 

inerentes ao grupo que o constituía são prova disso. 1968 é o último ano de publicações no 

âmbito do Movimento, provavelmente pela falta de dificuldades financeiras e da censura, 

mas se não fosse este fator, muito mais teria acontecido pelas suas mãos.  

António Cabral contribuiu para a Cultura Imaterial da região, pois pretendeu fixar a 

memória cultural ajudando assim a reconstruir os modos de vida passados dos povos da 

região do Douro.
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Anexo 8 

 

 
Fotografia 9 – António Cabral no escritório em sua casa 

Fonte: Espólio de família 
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Anexo 9 

 

 
 

Fotografia 10 – Pai de António Cabral 

Fonte: https://www.antoniocabral.com.pt/entre-quem-e/meu-pai-um-como-tantos/ 


