
 

 

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 

DEPARTAMENTO DE LETRAS, ARTES E COMUNICAÇÃO 

 

Mestrado em Ciências da Cultura 

 

Estudo Comparativo das Festas Tradicionais entre a China e Portugal 

 

Versão Final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome do Estudante: Yajuan Zhang 

N.º do Estudante: Al65234 

E-mail: Zhangyajuanhelena@163.com 

 

 

2018, Vila Real 



II 

 

Dissertação apresentada à Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre 

em Ciências da Cultura, realizada sob a orientação científica do Professor 

Doutor José Barbosa Machado, Professor Auxiliar com Agregação no 

Departamento de Letras, Artes e Comunicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 

 

O Júri  

Presente: 

Fernando Alberto Torres Moreira, Professor Catedrático, Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

Vogais: 

João Bartolomeu Rodrigues, Professor Auxiliar, Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro 

José Barbosa Machado, Professor Auxiliar com Agregação, Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

 

Agradecimento   

A todos os que me ajudaram a acabar este trabalho com sucesso, sobretudo: 

Ao conselho científico do curso, por me dar esta oportunidade. 

Ao meu orientador, Prof. Doutor José Barbosa Machado, pela sua orientação rigorosa. 

À minha família, que está na China, por me dar esperança. 

À minha família, que está cá em Porugal, por me dar todo o apoio. 

Às minhas amigas Ana, Rita, e Luciana, que me dão a mão quando eu preciso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 

 

 

Resumo 

 

Com o desenvolvimento global da economia e da cultura e o ressurgimento súbito da 

economia chinesa, a cultura da China está a atrair os olhos do mundo. Face à relação cada vez 

mais estreita entre a China e Portugal, os dois povos têm demonstrado grande curiosidade 

acerca da cultura, dos costumes e dos hábitos de cada país. 

Este trabalho pretende apresentar e comparar as festas tradicionais e suas caraterísticas da 

China e de Portugal, como o Ano Novo chinês vs. Ano Novo Português, o Dia de Qi Xi vs. o 

Dia dos Namorados, o Dia de Qing Ming vs. a Páscoa e o Dia de Todos os Santos, bem como 

o Festival da Lua e o Natal, estudando as semelhanças e as diferenças entre eles do ponto de 

vista cultural. 

Com este trabalho, pretende-se também fortalecer as relações sociais e culturais entre os 

dois países. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-Chave: Feriados portugueses e chineses; Hábitos e Costumes; Cultura 



VI 

 

 

Abstract 

 

With the global development of the economy and culture, and the sudden resurgence of 

the Chinese economy, Chinese culture is attracting the eyes of the world. In view of the ever 

closer relationship between China and Portugal, the peoples of the two countries have shown 

great curiosity about the culture, customs and habits of each country. 

The present work intends to present and compare the traditional festivals and their 

characteristics of China and Portugal such as Chinese New Year vs Portuguese New Year, Qi 

Xi Day vs Valentine's Day, Qing Ming Day vs Easter and Day of Todos os Santos, as well as 

the Mid-Autumn Festival and Christmas, studying the similarities and differences between 

them from the cultural point of view.  

With this work, it is also intended to strengthen social and cultural relations between the 

two countries. 
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Introdução 

 

Com o presente estudo, propomo-nos apresentar as festas tradicionais de Portugal 

e da China, procedendo à comparação das diferenças culturais entre mesmas, 

analisando as origens, os costumes, os hábitos e as crenças. Tal estudo fortalecerá 

certamente as relações sociais e culturais entre a China e Portugal, através do 

conhecimento sobre a cultura festiva, uma vez que as festas tradicionais dos dois países 

são pontes importantes para divulgação e intercâmbio culturais no contexto da 

comunicação internacional. 

Os objetivos principais do trabalho são os seguintes: 1) conhecer os conceitos 

básicos relativos à cultura festiva; 2) comparar uma a uma as diferenças culturais das 

mais importantes festas tradicionais portuguesas e chinesas; 3) aprofundar o 

conhecimento da história, do pensamento e da cultura da China e de Portugal através 

da comparação e análise das diferenças e semelhanças culturais das festas tradicionais; 

4) reconhecer as diferenças culturais; 5) impulsionar a transmissão das festas 

tradicionais às gerações futuras.  

As festas, como atividades em grupo, são um fenómeno da cultura, fazem parte 

importante da cultura humana e refletem profunda e abrangentemente a beleza e o 

património culturais de uma etnia (Fang ZeQing 2012: 217). Por isso, a cultura 

tradiconal e festiva merece atenção especial na comunicação internacional. Assim, cada 

vez mais investigadores transculturais se têm debruçado sobre o multiculturalismo e a 

diversidade cultural na era de globalização através do estudo comparativo das festas de 

cada país. 

Após a transferência de Macau, as relações bilaterais entre a China e Portugal estão 

numa nova fase, a qual não só é representada pela relações sino-portuguesas a nível 

empresarial, mas também a nível académico e cultural. Portanto, a comunicação torna-

se cada vez mais frequentemente entre os dois países. 

Com o processo de globalização e modernização, a comunicação cultural 

desempenha um papel cada vez mais importante nas relações comerciais, políticas e 

culturais luso-chinesas. Todavia, a influência do comércio, das culturas exóticas e da 

tendência de as pessoas seguirem a moda, levam a que o interesse pelas festas 

tradicionais seja cada vez mais débil, especialmente por parte dos mais jovens, que são 
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atraídos pelas festas impostas pela globalização, menosprezando as festas tradicionais 

da sua própria etnia e cultura. 

Assim, é importante conhecer as festas tradicionais no contexto da cultura em que 

são celebradas, para procurar reduzir o impacto negativo das festas estrangeiras, que 

pouco ou nada têm a ver com a cultura de um povo, protegendo a cultura tradicional 

autóctone. Refletir sobre as festas tradicionais é de extrema importância para o 

autoconhecimento, a criatividade e a divulgação da cultura nacional de um país. Cada 

festa tem a sua origem histórica, a sua lenda específica, o seu impacto na cultura de um 

povo. Os hábitos e os costumes das festas tradicionais refletem os costumes nacionais, 

a conduta ética e as ideias religiosas. Por isso, é importante que se conheçam e se 

comparem diferentes culturas para alcançar o objetivo de estabelecer o Win-win1, em 

que as culturas portuguesa e chinesa sejam totalmente harmoniosas e prósperas juntas. 

O presente estudo está dividido em sete capítulos. No Capítulo 1, sistematizaremos 

alguns conceitos básicos (conceitos de cultura, a cultura festiva e os símbolos das festas 

tradicionais e as suas características). O Capítulo 2 é uma comparação entre o Ano 

Novo chinês e o Ano Novo português, onde se apresenta o zodíaco chinês e os signos 

no mundo ocidental, uma vez que na China há animais correspondentes a cada ano e no 

mundo ocidental há signos correspondentes a cada mês do ano. No Capítulo 3, 

apresentaremos as diferenças e as semelhanças entre o Dia de Qi Xi e o Dia dos 

Namorados, referindo as lendas de origem de cada um. O Capítulo 4 é um estudo 

comparativo sobre o Dia de Qing Ming e a Páscoa, mais o Dia de Todos os Santos, onde 

se analisam as diferenças e as semelhanças dos mesmos. No Capítulo 5 apresentaremos 

o Festival da Lua e o Natal e falaremos dos aspetos semelhantes e diferentes. No 

Capítulo 6 apresentaremos o Festival do Barco Dragão e o Dia de Camões e 

comparação das duas festas. No Capítulo 7 descreveremos o estado atual das festas 

tradicionais na comunidade luso-chinesa, dando exemplos concretos, bem como 

explicando de que forma a cultura festiva e tradicional fortalece as relações 

socioculturais entre os dois países. Nas considerações finais, faremos uma síntese de 

tudo o que foi tratado, unindo ideias e destacando a importância da cultura festiva.   

                                                           
1 Expressão inglesa muito usada no discurso político chinês, que significa ganho mútuo 
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Capítulo 1 – Os Conceitos Básicos 

 

1.1 – A cultura 

 

Da época clássica à contemporânea, tem-se estudado o conceito de cultura e este 

vem sendo discutido por diversos pesquisadores, principalmente sociólogos e 

antropólogos. Assim, segundo o antropólogo Roque de Barros Laraia, “a primeira 

definição de cultura foi formulada do ponto de vista antropológico” (Laraia 2001: 30) 

por Edward Tylor (1832-1917), sendo ela: “tomado em seu amplo sentido etnográfico, 

é este todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou 

qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma 

sociedade” (Laraia 2001: 31). 

Laraia explica que “o termo germânico Kultur era utilizado para simbolizar todos 

os aspectos espirituais de uma comunidade, enquanto a palavra francesa Civilization 

referia-se principalmente às realizações materiais de um povo.” (Laraia: 2001: 25) 

E o mesmo indicou que “a comunicação é um processo cultural. Mais 

explicitamente, a linguagem humana é um produto da cultura, mas não existiria cultura 

se o homem não tivesse a possibilidade de desenvolver um sistema articulado de 

comunicação oral.” (Laraia 2001: 40) Portanto, pode-se dizer que a cultura vem do 

passado, vai-se desenvolvendo agora e continuará a existir no futuro. 

Segundo o sociólogo Guy Rocher, em Sociologia Geral, (1977), a cultura define-

se como “um conjunto articulado de maneiras de pensar, de sentir e de agir mais ou 

menos formalizadas que, sendo apreendidas e partilhadas por uma pluralidade de 

pessoas, servem, de uma maneira simultaneamente objetiva e simbólica, para organizar 

essas pessoas numa colectividade particular e distinta” (Rocher 1977: 198-199) e 

acrescenta, ainda, que “os modelos, os valores e símbolos que compõem a cultura 

incluem os conhecimentos, as ideias, o pensamento, abrangem todas as formas de 

expressão dos sentimentos, assim como as regras que regem ações observáveis do modo 

objetivo”. (Rocher 1977: 200) Portanto, os traços culturais caracterizam-se como uma 

herança social. 

Por fim, devido à abundância de concepções envolvendo a temática cultural, a 

seguir apresentamos, de forma resumida, os pontos de vista de quatro autores que foram 
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sintetizados por Evandro de Oliveira e Adilson Francelino Alves, para assim facilitar a 

compreensão do conceito de cultura: 

Para Michel de Certeau, cultura é 

 
A imagem, a percepção ou a compreensão do mundo próprio a um meio (rural, 

urbano, nativo etc.) ou a uma época (medieval, contemporânea, etc.): 

Weltanschauung de Max Weber, Unit Idea de A. O. Lovejoy, etc. Essa concepção 

que atribui a “ideias” tácitas o papel de organizar a experiência aproxima-se talvez 

da estética social de Malraux, substituta das visões de mundo religiosas ou 

filosóficas. Comportamentos, instituições, ideologias e mitos que compõem quadro 

e referência e cujo conjunto, coerente ou não, caracteriza uma sociedade como 

diferente das outras. Desde E. B. Tylor (Primitive culture, 1871), este se tornou um 

conceito-chave em antropologia cultural (cf. Os patterns of culture). Há todo um 

leque de posições segundo se privilegiem as práticas e os comportamentos ou as 

ideologias e os mitos. (apud Oliveira, Aves 2015: 16) 

 

Terry Eagleton entende a  

 
Cultura como diferencial, no qual propicia uma diferenciação das distintas 

sociedades; a cultura não é unicamente aquilo de que vivemos. Ela também é, em 

grande medida, aquilo para o que vivemos. Afeto, relacionamento, memória, 

parentesco, lugar, comunidade, satisfação emocional, prazer intelectual, um sentido 

de significado último. (apud Oliveira, Aves 2015: 16) 

 

Para Clifford James Geertz, 

 
O ser humano é um animal preso a uma teia com distintos significados que ele 

mesmo construiu, assumindo a questão cultural como sendo essas teias e suas 

análises; definindo então cultura como uma ciência interpretativa em busca de 

signnificados; a cultura é melhor vista não como complexo padrões concretos de 

comportamento – costumes, usos, tradições, feixes de hábitos -, como tem sido caso 

até agora, mas como um conjunto de mecanismos de controle – planos, receitas, 

regras, instruções (que os engenheiros de computação chamam “programas” – para 

governar o comportamento) (apud Oliveira, Aves 2015: 16). 

 

Para Zygmunt Bauman,  

A cultura possui ao mesmo tempo um caráter conservacionista e mutável. Seu 

lado conservador preserva e se apresenta como ferramenta da perpetuidade, seu 

lado mutável representa o novo e a criatividade; a cultura humana é um sistema de 

significação e uma de suas funções universalmente admitidas é ordenar o ambiente 

humano e padronizar as relações entre os homens (apud Oliveira, Aves 2015: 16). 

 

1.2 – O significado da cultura festiva 

 

A cultura torna-se numa cultura nacional quando nos referimos a um só país. A 

cultura nacional de cada território é claramente única, embora algumas, por razões de 

proximidade ou história, partilhem certos elementos em comum. As culturas nacionais 

de algumas regiões podem também ser o resultado de uma combinação de diferentes 



5 

 

identidades nacionais que se sobrepõem ao longo do tempo e que se tornam ainda mais 

únicas e especiais.  

Em muitos aspetos, a cultura nacional é organizada de forma clara e explícita, 

como pode acontecer com celebrações comuns e públicas, com os sistemas educativos, 

etc. Contudo, também pode ocorrer de forma espontânea e implícita, sem a intervenção 

específica de nenhum ator social para moldá-la de acordo com os seus interesses 

(Caorong 2004: 62). 

Todavia, na vida quotidiana, as festas têm uma posição importante e os rituais 

dessas mesmas são muito ricos. Todos os países e todas as etnias têm as suas festas, as 

quais nos trazem felicidade, “cor” à vida, melhorando a nossa afeição e amizade pelos 

outros. 

Segundo Lv PeiYing, as festas têm dias específicos e um significado especial, 

tendo em conta a sociocultura da vida quotidiana, atribuído pelas pessoas durante essa 

mesma realização; durante esse processo, as pessoas conhecem melhor “a natureza”, 

adaptando-a e até desenvolvendo-a. 

A cultura festiva é constituída por três elementos importantes: a data das festas, a 

qual é fixada num dia ou num período de um ano, não podendo ser alterada ou trocada; 

o objeto de comemoração ou culto das festas, que inclui os respetivos mitos, lendas, 

crenças e entre outros elementos conceituais; o último são rituais ou festejos das 

mesmas. Os três complementam-se e não pode faltar nenhum deles. Somente quando 

os três são organicamente combinados, é que a cultura da vida se tornar uma cultura 

festiva. (Lv PeiYing 2014: 7) 

Os antepassados introduziram a cultura festiva, adaptando-a às suas vidas e às suas 

necessidades. No entanto com o aumento das suas competências e do conhecimento 

intelectual, esta cultura fica cada vez mais rica e colorida, a qual não só atende às 

necessidades normais, mas também promove e consolida a ordem social. (Li Rongqi 

2012: 6-10) 

Todas as festas têm as suas histórias e as suas lendas. Com elas, podem-se 

conhecer as tradições, os hábitos e os costumes, bem como as crenças de uma etnia. 

Isso é o significado da cultura festiva. (Lv PeiYing 2014: 8) 

 

1.3 – Os símbolos das festas tradicionais e as suas características 
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Segundo Rita Amaral, as festas manifestam a sacralidade das normas da vida 

social; são alterações da ordem, a inversão dos interditos e das barreiras sociais, a fusão 

numa imensa fraternidade, por oposição à vida social comum, que classifica e separa. 

(Amaral 1998: 13) 

A mesma autora diz que as festas têm dois polos: a cerimónia, uma forma exterior 

e regular de um culto e a festividade, um método de demonstração de alegria e regozijo. 

No entranto, a cerimónia religiosa é, em parte, um espetáculo. Por exemplo, um 

espetáculo de representação dramática, de um mito ou de um evento histórico.  

Acrescentou, ainda que:  

 

Toda festa se refere a um objeto sagrado ou sacralizado e tem necessidade de 

comportamentos profanos. Toda festa ultrapassa o tempo cotidiano, ainda que seja 

para desenrolar-se numa pura sucessão de instantes, de que o happening constitui 

o caso limite. Toda festa acontece de modo extracotidano, mas precisa selecionar 

elementos característicos da vida cotidiana. Toda festa é ritualizada nos imperativos 

que permitem identificá-la, mas ultrapassa o rito por meio de invenção nos 

elementos livres. (Amaral 1998: 17) 

 

Nesta manifestação festiva celebra-se sempre algo, mesmo quando o objeto seja 

aparentemente irrelevante. Amaral destacou “a função do simbólico parece não ser só 

e, simplesmente, o sentido do objeto, o acontecimento, mas em celebrá-lo, em utilizar 

todos os meios de expressão para fazer aparecer o valor que se atribui a esse objeto.” 

(Amaral 1998: 17) 

Em suma, as caraterísticas de festa tradicional são as seguintes: 

A – A Nacionalidade e a Diversidade   

A cultura festiva é caracterisada como nacional quando é influenciada pela sua 

história, pela sua religião e pela sua cultura. Contudo, a cultura festiva também tem, 

inevitavelmente, a diversidade. Na China e em Portugal, por causa da religião e da 

diferente posição geográfica, as festas têm a sua própria identidade, ou seja, existem 

várias festas com diversas caraterísticas nacionais. 

B – A Regionalismo e a Abrangência 

 A regionalidade refere-se aos costumes e aos hábitos de uma região. A 

abrangência é uma tendência importante no desenvolvimento da cultura festiva. a 

comunicação e a mistura contínua das culturas festivas fazem denotar os vários aspectos 

comuns que desenvolvem assim a sociedade. Por exemplo, hoje em dia, ao chegar o 

Dia dos Namorados, cada vez mais chineses escolhem oferecer presentes como 
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chocolate e rosas aos namorados, como também trocarem prendas na época natalícia. 

Isto é um fenómeno da mistura das culturas. 

C – A Culturalidade e o Divertimento 

A culturalidade e o divertimento são características essências nestas celebrações. 

A culturalidade não só mostra a própria festa, mas também a sua influência. Nestas 

festas, em todo mundo, existe alegria. As pessoas produzem vários eventos para 

celebrarem as festas com o motivo de demonstrarem as suas alegrias. 

D – A Estabilidade e o Desenvolvimento 

A cultura festiva não poderia ser feita sem a estabilidade e sem o desenvolvimento. 

Algumas festas surgiram há milhares de anos, cujo “conteúdo” também é sustentável, 

contínuo e renovado sucessivamente, como o Festival das Lanternas da China e a 

Páscoa. Estas têm uma história tão longa, que perduram até hoje. Alguns dos rituais já 

não existem, outros ainda vão persistindo.  
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Capítulo 2 – O Ano Novo Chinês vs. o Ano Novo Português  

 

2.1 – O zodíaco chinês e os signos no mundo ocidental. 

 

Na China há animais correspondentes a cada ano e no mundo ocidental há signos. 

 

2.1.1 – O zodíaco chinês  

 

O zodíaco chinês, também chamado horóscopo chinês, tem incluído doze animais, 

são respetativamente o Rato (em chinês: Shu 鼠), o Boi (em chinês: Niu 牛), o Tigre 

(em chinês: Hu 虎), o Coelho (em chinês: Tu 兔), o Dragão (em chinês: Long 龙), a 

Cobra (em chinês: She 蛇), o Cavalo (em chinês: Ma 马), a Ovelha (em chinês: Yang 

羊), o Macaco (em chinês: Hou 猴), o Galo (em chinês: Ji 鸡), o Cão (em chinês: Gou 

狗) e o Porco (em chinês: Zhu 猪).  

Todos os chineses têm uma relação com estes 12 signos animais e herdam as 

características do signo ao qual pertecem. 

Em relação à sua origem, uns dizem que se relaciona com a homenagem prestada 

aos animais, outros dizem que o zodíaco é o representante do Doze Ramos Terrestres2, 

ou seja, os signos chineses são identificados apenas pelo Ramos Terrestres. Contudo, a 

sua origem permanece desconhecida até hoje. 

 

Ramos Terrestres Doze Animais 

Zi (子） Rato （鼠 Shu） 

Chou （丑） Boi （牛 Niu） 

Yin （寅） Tigre （虎 Hu） 

                                                           
2 Na antiga astrologia chinesa o estudo dos horóscopos baseava-se na teoria do Doze Ramos Terrestres 

governados por um ciclo lunar com a duração de doze anos. E o Doze Ramos Terrestres era composto 

pelo Zi (子), Chou (丑）, Yin （寅）, Mao （卯）, Chen （辰）, Si （巳）, Wu （午）, Wei （未）, 

Shen （申）, You （酉）, Xu （戌）, Hai （亥）. 
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Mao （卯） Coelho （兔 Tu） 

Chen （辰） Dragão （龙 Long） 

Si （巳） Cobra （蛇 She） 

Wu （午） Cavalo （马 Ma） 

Wei （未） Ovelha （羊 Yang） 

Shen （申） Macaco （猴 Hou） 

You （酉） Galo （鸡 Ji） 

Xu （戌） Cão （狗 Gou） 

Hai （亥） Porco （猪 Zhu） 

Tabela n.º 1: A Combinação de Ramos e Signos  

Fonte: Ccview (Shi Wangxiang) 

 

Sobre a ordem dos signos, existe uma lenda que diz que Buda convidou todos os 

animais da criação para uma corrida, prometendo que quem ganhasse se tornaria animal 

no zodíaco chinês. O boi correu mais rapidamente do que os outros e logo chegou em 

primeiro lugar. O rato, sendo muito pequeno, não corre tão depressa. Mas como era 

muito inteligente, subiu secretamente para o corno de boi e, depois de o boi chegar ao 

fim, subitamente o rato saltou do corno de boi, de modo a chegar em primeiro lugar. 

(Yang Huajie 2009 s/p) 

Os doze animais foram divididos em duas categorias: Yin e Yang.  
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Imagem n.º 1: TaiJi   

Fonte: Sina, 10/10/2014   

 

O Yin e o Yang são conceitos do taoismo que expõem a dualidade de tudo que 

existe no universo. Eles figuram os eternos pares de opostos Positivo-Negativo, Sim-

Não, Branco-Negro, Dia-Noite, Cheio-Vazio, Activo-Passivo, Masculino-Feminino, 

etc. Cada um contém o outro. É por isso que o homem (Yang) traz consigo uma parte 

feminina (Yin) e a mulher (Yin) uma parte masculina (Yang). O casal Yin-Yang é 

indissolúvel e móvel; cada um dos dois termos torna-se o termo oposto e complementar. 

(Catherine Aubier 1982: 23). Como se diz Aubier: “A sua oposição é tão necessária e 

tão pouco conflituosa como a da mão esquerda e da mão direita que batem uma na outra 

para aplaudir”. 

O Yin e o Yang dos animais são ordenados de acordo com os dedos dos animais. 

Como os números de dedos dos animais do Boi, o Coelho, a Cobra, a Ovelha, o Galo e 

o Porco são pares, estão dispostos na sequência dupla. Obviamente, os de o Tigre, os 

do Dragão, os do Cavalo, os do Macaco e os do Cão são ímpares. Assim, o par é o Yin, 

e o ímpar é o Yang. Portanto, o Boi, o Coelho, a Cobra, a Ovelha, o Galo e o Porco são 

Yin e o Rato, o Tigre, o Dragão, o Cavalo, o Macaco e o Cão são Yang. 

Para saber quais são as características que uma pessoa pode herdar do signo, o ano 

do seu nascimento e qual é o melhor signo para casar, basta vê-los na seguinte tabela: 

 

Doze Animais O Ano do 

Nascimento 

Correspontente 

Personalidades Combinação 

Rato 

 

1960 1972 1984 

1996 2008 2020 

Simpatia, Inteligência 

e esbanjadora 

Boa: Dragão, 

Macaco, 

Boi, 

Porco e 

Rato.  

Má: Cavalo, 

Coelho e   

Ovelha 

Boi 

 

 

 

 

 

1961 1973 1985 

1997 2009 2021 

Tenacidade, 

prudência, 

constância e 

inexpressiva 

Boa: Rato, 

Cobra, Galo 

Porco e Boi. 

Má: Ovelha e 

Cavalo 
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Tigre 

 

1962 1974 1986 

1998 2010 2022 

Têm coragem e 

audácia, são rápidos e 

infatigáveis, mas 

vingativas 

Boa: Cavalo, 

Cão, 

Porca, 

Coelho e 

Tigre 

Má: Macaco 

Coelho 

 

1963 1975 1987  

1999 2011 2023 

São afáveis, 

previdentes, 

 e benévolos, 

Boa: Ovelha, 

Cão, 

Porco, 

Tigre e 

Dragão. 

Má: Galo e 

Rato 

Dragão 

 

1964 1976 1988  

2000 2012 2024 

Vital, dinâmico e têm 

alto sentido da 

responsabilidade, 

mas por vezes 

são violentas e 

brutais 

Boa: Rato, 

Macaco, 

Galo, 

Tigre e 

Coelho.  

Má: o Cão 

Cobra 

 

1965 1977 1989 

 2001 2013 2025 

Saber ouvir, muito 

ciumentas, 

extremamente 

desconfiadas e 

rancorosas 

Boa: Galo, 

Boi, 

Cavalo, 

Ovelha e 

Macaco. 

Má: Porco. 

 
Cavalo 

 

1966 1978 1990 

 2002 2014 2026 

Cheio de portentoso e 

tem o dom da 

elegância, são 

pessoas 

indisciplinadas, 

instáveis, 

incontantes ou 

explosivas nas 

suas relações. 

Boa: Tigre, 

Cão, Cobra e 

Ovelha. 

Má: Rato. 

 

Ovelha 

 

1967 1979 1991 

2003 2015 2027 

Afável e compassivo, 

são pessoas 

inseguras, 

extremamente 

sensíveis 

Boa: Coelho, 

Cavalo, 

Porco e 

Cobra. 

Má: Boi 

Macaco 

 

1968 1980 1992  

2004 2016 2028 

Tem uma mentalidade 

aberta e é 

vanguardista, 

também muito 

vaidosas e 

egocêntricas 

Boa: Rato, 

Dragão, Galo, 

Cão e Cobra. 

Má: Tigre 
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Galo 

 

1969 1981 1993 2005 

2017 2029 

É simples, adora ter 

amigos e cheia 

de preconceitos 

Boa: Boi, 

Cobra, 

Tigre, 

Macaco e 

Cão. 

Má: Coelho. 

Cão 

 

1970 1982 1994 2006 

2018 2020 

É fiel e solidário Boa: Tigre, 

Coelho, 

Cavalo, 

Macaco e 

Porco. 

Má: Dragão 

Porco 

 

1971 1983 1995  

2007 2019 2021 

Bondade, gentileza e 

simplicidade, 

quase nunca 

saber dizer 

“não”. 

Boa: Ovelha, 

Coelho, 

Tigre, 

Rato e 

Boi. 

Má: Cobra. 

Tabela n.º 2: As Características dos Doze Animais  

Fonte: WeMystic 

 

2.1.2 – Os signos no mundo ocidental   

 

Na China, tal como se mostra no quadro em cima, existem 12 animais e cada 

animal representa um ano. Mas, no mundo ocidental, os 12 signos correspondem a cada 

mês, e a posição dos planetas no zodíaco indica as características gerais desta pessoa, 

como se ilustra o quadro seguinte:  

 

 

Signos Período 
Características 

Gerais 

A Melhor 

Combinaçã

o 

 

 

21 de março  

20 de abril 

Entusiasmo, 

impaciência, 

confiança 

Leão 
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21 de abril- 

20 de maio 

Calma, persistente 

e lentidão 
Virgem 

 

 

21 de maio- 

21 de junho 

Curioso, Adaptável 

às 

Circunstâncias

, Bom 

vendedor 

Balança 

 

21 de junho – 

23 de julho 

Simpático, 

Imaginativo e 

Empático 

Peixe 

 

23 de julho - 

22 de agosto 

Generoso, Vaidoso 

e Afetuoso 
Sagitário 

 

23 de agosto- 

22 de setembro 

Criticos, práticos e 

fechados 
Capricórnio 
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23 desetembro- 

22 de outubro 

Equilibrados, 

Delicados e 

bom senso de 

justiça 

Gémeo e Aquário 

 

23 de outubro- 

21 de novembro 

Determinado em 

relação aos 

seus objetivos, 

desejo de 

controlo sobre 

os outros 

Peixes 

 

22 de novembro 

– 

21 de dezembro 

Otimista, amante 

da liberdade e 

cegamente 

Leão 

 

22 de dezembro 

- 

20 de janeiro 

Rígidos, 

Demasiado 

introvertidos e 

honestos 

Virgem 

 

21 de janeiro - 

19 de fevereiro 

Divertidos, 

Espontâneos e 

dificuldade 

em contactar 

com as 

próprias 

emoções 

Balança 
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20 de fevereiro - 

20 de março 

Imaginativos e por 

vezes 

sacrifica-se 

inutilmente 

pelos outros 

Escoprião 

Tabela n.º 3: Os Signos Zodiacais Ocidentais  

Fonte: Portugueses Felizes  

 

O horóscopo chinês e o zodíaco ocidental são bastante similares. Os dois têm 

ciclos de tempo divididos em 12 partes e cada um nomeia pelo menos a maioria dessas 

partes com nomes de animais. Ambos estão relacionados com forma de como cada 

signo se comporta e relaciona com o mundo. 

Além disso, tal como se descreve na frase referida inicialmente, exitem algumas 

diferenças.  

No caso das 12 partes do ciclo, cada período do ciclo no horóscopo chinês 

corresponde aos anos e não a meses como no ocidental. O chinês é representado por 12 

animais, no Ocidente nem todos são animais. O chinês conta com o calentário lunar 

chinês e o ocidental com o solar ou gregoriano. 

 

2.2 – O Ano Novo Lunar da China  

 

2.2.1 – Os 24 períodos solares 
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Imagem n.º 2: Os 24 Períodos Solares  

Fonte: Baike Baidu    

 

Como mostra a imagem anterior, os chineses da Antiguidade dividiram o 

movimento circular anual do Sol em 24 segmentos, atribuindo a cada um desses 

períodos solares um nome específico. 

Estes períodos referem-se aos termos climáticos que representam as mudanças de 

estação de acordo com o calendário lunar chinês e de acordo com a situação da Terra 

na eclíptica, ou seja, cada um destes corresponde a uma determinada posição em que a 

Terra atinge a cada 15º do movimento na eclíptica. 

Em 30 de novembro de 2016, a UNESCO declarou os 24 períodos solares de China 

como Património Cultural Imaterial da Humanidade, e no mundo da meteorologia 

internacional, foram intitulados como a quinta invenção da China3. 

Hoje, os 24 períodos solares continuam a ser demasiado importantes para os 

camponeses pois são os principais orientadores do trabalho agrícola. 

Os 24 períodos solares possuiem 2000 anos de história. É um sistema de 

gerenciamento temporário baseado no clima local em latitude. 

                                                           
3  As quatras grandes invenções antigas chinesas são respetivamente papel, pólvora, bússola e imprensa. 



17 

 

Foi em 104 a. C. no Calendário Taichu, escrito por Dengping, que os 24 períodos 

climáticos foram elaborados no calendário chinês e os sítios astronómicos de cada um 

deles foram determinados. 

Na seguinda tabela estão os 24 períodos solares e uma breve descrição. 

 

Nome em Chinês Nome em Português Descrição 

Primavera 

立春(Li Chun) Início de Primavera As quatro estações do ano 

começam por aqui 

雨水(Yu Shui) Água da Chuva A precipitação começa a 

aumentar 

惊蛰(Jing Zhe) Despertar de os insetos Todos os insetos da terra 

estão acordados 

春分(Chun Fen) Equinócio da Primavera Os dias são iguais às noites 

清明(Qing Ming) Clareza pura As temperaturas aumentam 

谷雨(Gu Yu) Chuva de grãos As chuvas são suficientes 

para as sementeiras 

Verão 

立夏(Li Xia) Início de verão Início de calor de Verão 

小满(Xiao Man) Pequena maduração Os cultivos começam a 

ganhar peso 

芒种(Mang Zhong) Grãos em espigas Os cereais amadurecem 

夏至(Xia Zhi) Solstício de verão As horas de Sol são as 

mais longas do ano 

小暑(Xiao Shu) Calor ligeiro Começa a fazer calor 

大暑(Da Shu) Grande calor Os dias mais abrasadores 

do ano 
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Outono 

立秋(Li Qiu) Início de outono Começam as colheitas 

处暑(Chu Shu) Limite de calor Começa a desaparecer o 

calor de verão 

白露(Bai Lu) Primeiros orvalhos Transição para outono, as 

chuvas e os orvalhos 

chegam 秋分(Qiu Fen) Equinócio de outono O dia e a noite duram 12 

horas 

寒露(Han Lu) Orvalhos Começa a esfriar e a geada 

aparece 

霜降(Shuang Jiang) Formação de geada Começa as geadas e as 

folhas das árvores 

caem Inverno 

立冬(Li Dong) Início de inverno O metabolismo da natureza 

diminui 

小雪(Xiao Xue) Nevada ligeira Está frio e em alguns 

lugares neva 

大雪(Da Xue) Grande nevada Comerça a nevar 

fortemente 

冬至(Dong Zhi) Solstício de inverno A noite é maior que o dia 

小寒(Xiao Han) Frio ligeiro Os dias mais frios do ano 

avizinham-se 

大寒(Da Han) Grande frio Chegam os dias mais frios 

Tabela n.º 4: Os 24 Períodos Solares   

Fonte: UNESCO, 30/11/2016 

 

Os 24 períodos solares possuem grande valor histórico, são bússolas que orientam 

a produção agrícola e as pessoas preveem o tempo como frio, calor, chuva e neve na 

vida cotidiana.  

 

2.2.2 – Os costumes e os hábitos no Ano Novo Lunar Chinês 
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O Ano Novo chinês, também chamado Ano Novo Lunar Chinês, é a festa mais 

importante dos chineses e já tem 4000 anos de história. A data da festividade é 

determinada pelo calendário lunar e geralmente comemora-se entre 21 de janeiro e 21 

de fevereiro do calentário gregoriano, já que varia a cada ano. Esta festividade dura 15 

dias, durante os quais são seguidos inúmeros rituais e tradições.  

Hoje na China, o Ano Novo Chinês é um feriado oficial, os trabalhadores 

normalmente desfrutam de 7 dias de folga, incluindo o fim de semana, e cada vez mais 

famílias chinesas aproveitam o feriado para viajar. 

A sua origem ainda hoje é discutida. A sua celebração religiosa data do final do 

ano na Dinastia Shang (1766 a. C - 1122 a. C)4. Alguns acreditam que a prática começou 

tão cedo quanto o período do imperador Yao e Shun (2300 a. C). Segundo referência 

jornalistica, o desenvolvimento da celebração de Ano Novo do ponto de vista da 

história é referido como:  

 

Emperor Yao and Emperor Shun: Small scale New Year celebration type 

activities. 

Shang Dynasty: New Year celebrations are officially established as the first 

day of the month (of the traditional Chinese calendar) and crack bamboo appeared 

(crack bamboo will crate a loud cracking sound when set on fire. It is believed that 

the sound drives away evil). 

Wei Dynasty and Jin Dynasty: Fireworks are used in New Year celebrations. 

The tradition of Shou Sui forms. 

Song Dynasty: Origination of gun powder based fireworks. (Chinese New 

Year History s/d s/p)   

 

Diz-se que, na Antiguidade chinesa, a comemoração do Ano Novo é para lutar 

contra um animal que se chama “Nian”, o qual tem uma pronúncia igual com a de Ano 

da China. De acordo com o conto, na noite do Ano Novo Chinês, o “Nian” saía para 

prejudicar os animais, as pessoas e suas propriedades. Todavia, as pessoas descobriam 

que o “Nian” temia a cor vermelha, o fogo e sons altos. Portanto, para realizar a 

autoproteção, as pessoas penduravam lanternas vermelhas e versos alusivos nos dois 

lados dos portões e acendiam os bambús depois de reunirem todos os membros 

familiares. 

É dia de cores e sabores. As famílias cozinham para este dia importante. 

 

                                                           
4 Ver Anexo I - Cronologia da História Chinesa. Porque a origem das outras festas chinesas também tem 

a ver com a Cronologia. 



20 

 

2.2.2.1 – Arroz de La Ba 

 

O Cheiro do Ano Novo lunar da China começa-se a espalhar por todo o país. É dia 

de se comer o “Arroz de La Ba”.  

 

 

 

 

Segunda a tradição, costuma-se comer o Arroz de La Ba no oitavo dia de dezembro 

no calendário lunar da China, o qual é chamado Dia de La Ba. O Arroz de La Ba é um 

prato tradicional chinês, feito ao vapor com uma mistura de muitos cereais como arroz, 

setaria itálica, arroz glutinoso, Coix lacryma-jobivar.ma-yuen, milho, diferentes tipos 

de feijão, amendoins e amêndoas, tendo grande valor nutritivo, especialmente para as 

mulheres. 

Imagem n.º 3: Arroz de La Ba   

Fonte: Meishij 
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As famílias partilham o Arroz de La Ba com os seus animais, esperando que o ano 

vindouro lhes traga melhores colheitas. Neste dia, no norte da China, há a tradição de 

fazerem o Alho de La Ba, trata-se de um tipo de petisco feito com os alhos frescos e 

vinagre. Os alhos são conservados em vinagre onde se vai adicionando açúcar a gosto 

durante alguns dias até apresentarem cor verde. Tem um sabor picante e azedo e é 

saudável.  

 

2.2.2.2 – Passar o Pequeno Ano 

 

Após comer Arroz de La Ba, deve-se preparar a Passagem do Pequeno Ano, em 

chinês Guo Xiao Nian 过小年 . Os chineses chamam ao 23º dia de dezembro no 

calendário chinês. 

Segundo o folclore chinês, o Deus da Cozinha vai para Céu nesse dia dizer se a 

família se tem portado bem ou mal. Portanto, nesse dia, todas as famílias têm de acender 

incenso, colocar a oblata e rezar ao Deus da Cozinha para ele falar coisas boas a seu 

respeito.  

Neste dia as famílias têm também de limpar muito bem a casa por dentro e por 

fora, esperando pela primavera e por uma passagem de Ano saudável e feliz.  

Além de limpar casa e fazer compras, as mulheres preparam alimentos tradicionais. 

Entre esses alimentos está o Chinese Doughnut e os diferentes tipos de bolo-flor, alguns 

são redondos e enfeitados com diferentes flores, e outros feitos em forma dos 12 signos 

animais chineses.  

É tradição fazerem-se sapatos à mão e produzirem-se diferentes tipos de bordados 

para os familiares. Ornamentam-se as casas com recortes de papel e os homens matam 

porcos e cabras para louvar o Deus da Cozinha. Isso tudo para trazer sorte, prosperidade 

e riqueza para o ano vindouro, representando o desejo das pessoas.  
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Imagem n.º 4: Bolos-flores   

Fonte: Mianshidai, 25/09/2015 
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Imagem n.º 5: Chinese Doughnuts 

Fonte: Toutiao 26/12/2017 

Imagem n.º 6: Sapatos Femininos à Mão 

Fonte: Cguwan 
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2.2.2.3 – A véspera do Ano Novo lunar chinês 

 

Depois destes preparativos, está tudo pronto para receber o Ano Novo, chega a 

Véspera do Ano Novo lunar chinês, em chinês chamado de Chu Xi 除夕, que segundo 

a lenda era um monstro que atacava as meninas bonitas durante a noite.  

Imagem n.º 7 (da esquerda a direita): Almofada de Tigre para Criança  Sapatos bordados de Crianças 

Palmilha bordadas 

Fonte: Kknews, 17/10/2017 

 

Imagem n.º 8: Recordes de Papel de Fu (福) e Xi ( 囍). 

Fonte: Sina 26/07/2017 
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É celebrado 30 de dezembro do calendário lunar chinês. É a passagem do Ano 

velho para o Ano Novo. É uma ocasião de reflexão e de esperança no ano vindouro. É 

dia de reunião das familias, os que trabalham fora fazem o possível para voltar a casa e 

reunir com os pais, filhos e amigos. Há milhares de pessoas em movimento. 

Esta deslocação em massa das pessoas, ChunYun 春运, faz com que o transporte 

na China se torne muito complicado5.   

Em chinês, Chu Xi significa aniquilar o monstro Xi, que tal como o outro monstro, 

tinha medo dos ruídos e da luz, os antepassados então acendiam foquetes, os Bambus 

estrepitosos, ou seja, carregado de explosivos, penduravam lanternas vermelhas e 

punham versos no portão para expulsar esse monstro. 

 

 

 

                                                           
5 Em 2016, O BBC realizou um documentário sobre a celebração de Ano Novo Chinês com um motivo 

de descobrir os povos chineses como celebrar o momento mais importante do seu ano, que tem três 

episódio: o primeiro Migração,o internet disponivel em https://www.dailymotion.com/video/x3s563t  

 o segundo Reunião, o internet disponível em https://www.dailymotion.com/video/x3sghb3  

 e o terceiro Celebração, o internet disponível em https://www.dailymotion.com/video/x3vfu6r 

Imagem n.º 9: Pendurar Lanternas Vermelhas e Pôr Versos 

Fonte: BBS.HSW.CN  

 

https://www.dailymotion.com/video/x3s563t
https://www.dailymotion.com/video/x3sghb3
https://www.dailymotion.com/video/x3vfu6r
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Assim, com a família e amigos todos reunidos é importante iniciar-se os rituais 

tradicionais. Estes rituais de proteção, acender foquetes, os bambus explosivos, 

pendurar lanternas vermelhas e versos nos portões para expulsar o monstro passam de 

pais para filhos, de geração em geração. 

Depois de colocarem a proteção, já podem começar a preparar o grande jantar do 

Ano Novo, Nian Ye Fan 年夜饭. De acordo com um provérbio chinês, o alimento é o 

mais importante para homem. Por isso, no momento mais importante do ano não pode 

faltar uma grande refeição. 

Como os pratos da mesa variam entre regiões e gostos, apresento alguns pratos 

principais que aparecem na mesa do Nian Ye Fan de todas as casas. 

Dumplings (Jiaozi 饺子) 

 

Como mostra a imagem em cima, o formato dos Dumplings é igual à antiga moeda 

chinesa, daí a razão de o comerem com a esperança de que no Ano Novo possam ganhar 

mais dinheiro e ter sorte. Os Dumplings podem ser feitos em diferentes formatos, 

Imagem n.º 10: Dumplings e as Antigas Moedas Chinesas  

Fonte: Dachu 



27 

 

recheados como diversas carnes, vegetarianos e mariscos, podendo ser confecionados 

de várias maneiras cozidos, cozidos em vapor, assados e fritos. Os chineses têm o hábito 

de colocar uma moeda num Dumpling e o membro da família que a encontrar, 

beneficiará de boa sorte no ano vindouro. 

O outro prato imprescindível é o prato de peixe. 

 

 

 

Imagem n.º 11: (de cima para baixo): Peixe Refogado em Molho de Soja, Peixe cozido em Picante e 

Peixe a vapor 

Fonte: Baidu 21/03/2017 
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O som da palavra peixe em chinês é Yu 鱼, é igual ao som da palavra sobra. Por 

isso para que haja sempre dinheiro na conta bancária, o peixe é cozinhado inteiro. 

Assim o prato de peixe na mesa da véspera é sinónimo de fartura todo o ano nian nian 

you yu 年年有余. Pode ser feito em várias formas como a vapor, refogado e cozido.  

Com todos os pratos na mesa da Ceia de Ano Novo e com todos os membros da família 

sentados à volta de mesa, o Nian Ye Fan começa com alegria, brindando e sorrindo.  

 

 

 

 

Imagem n.º 12: Ceia de Ano Novo Chinês (Nian Ye Fan Chinês 年夜饭)  

Fonte: Mesa de própria família 
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Após a ceia, os famíliares assistem à Gala de Ano Novo de CCTV (em chinês em 

abreviamente 春晚), trata-se de um programa produzido pela CCTV emitido na véspera 

de Ano Novo Chinês, é o programa com mais audiência da televisão chinesa. 

As famílias assistem comendo frutos secos e snacks até meia noite. 

O período depois do jantar até à meia noite em chinês é o Shou Sui 守岁, as 

crianças recebem envelopes vermelhos dos pais e dos outros membros casados da 

família, com uma quantia de dinheiro. Essa quantia presenteada deverá ser sempre em 

números pares para trazer sorte e fortuna. 

 

Imagem n.º 13: Uma Menina com os Pacotes Vermelhos  

Fonte: Revista de Si Shu Yin Xiang, 25/02/2018  
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Com a chegada da meia-noite, os fogos de artifício libertam no céu estrondosos 

sons e explosões de várias cores para espantar os espíritos malignos. Este espetáculo é 

parte essencial das celebrações de ano novo chinês.  

 

2.2.2.4 – O Festival das Lanternas 

 

O Festival das Lanternas é o 15º dia do Ano Novo Chinês, sendo o evento que 

encerra as festividades do Ano Novo.  

No início era uma festa onde o Imperador prestava homenagem aos deuses, 

posteriormente, tornou-se uma festa do povo onde se admiram as lanternas, a dança do 

dragão e do leão, andas e se pode comer Tang Yuan 汤圆. É uma festa caraterizada pela 

animação e divertimento. 

 

 

 

 

 

Imagem n.º 14: Dança do Dragão  

Fonte: Tianqi 
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Imagem n.º 15: Dança do Leão  

Fonte: Tianqi 

 

Imagem n.º 16: Andas   

Fonte: ifeng, 7/02/2014 
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Antigamente, nesta noite, as crianças saíam à rua com lanternas coloridas feitas 

pelos pais. Agora o governo chinês organiza, no parque da cidade um evento, onde as 

pessoas solteiras penduram várias lanternas coloridas com enigmas para atrair a atenção 

da sua cara metade. 

 

 

Nome da imagem 17: Admiração das Lanternas  

Fonte da imagem 17: JianShu, 26/02/2018 

Imagem n.º 18: Tang Yuan 汤圆  
Fonte: BaiDu 
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Tang Yuan de formato redondo é feito de farinha de arroz glutinoso porque o som 

da palavra lembra o de reunião Tuan Yuan 团圆. Comer Tang Yuan na noite do Dia do 

Festival significa que a sua família vai estar sempre reunida. 

Apenas depois de todos estes rituais é que o Ano Novo termina. 

2.3 – O Ano Novo de Portugal  

 

2.3.1 – O calendário português 

 

As datas de todas as festas são referidas noo calendário, por isso antes de falar nas 

festas, falamos primeiro na origem do calendário português.  

Ao pesquisar-se a palavra calendário no dicionário de Priberam, surge a definição 

de um substantivo masculino, que significa um sistema de divisão do tempo.  

Luís Oliveira Andrade no seu livro Feriados em Portugal (2012) referiu o significado 

de calendário: 

A palavra “calendário” provém do termo calendae (ou kalendae), “calendas” 

(em português), ou seja, os primeiros dias de cada mês, quando ocorria a Lua nova. 

Para além das calendae, havia mais dois dias fixos: as nonae, isto é, o novo dia 

antes dos idos, portanto o 5º dia do mês, salvo em Março, Maio, Julho e Outubro, 

que é o 7º, e os idus, idos (em português), ou seja, o dia 15 nos meses de Março, 

Maio, Julho e Outubro, e o dia 13 nos restantes meses. Estas designações ainda se 

ultilizam no século xx (e provavelmente no século XXI) nas iscrições epigráficas. 

(Andrade 2012: 23) 

O mesmo diz: 

Em portugal usava-se a era hispânica de césar ou de Augusto, que se iniciava 

em 38 a. C., a altura em que se concluiu a conquista romana e se adoptou o 

Calentário Juliano (de Júlio César), só iniciado em 45 a. C., altura em que Jílio 

César inauguraou a ditadura. Só no reinado de D.João I, por carta de 22 de Agosto 

de 1422, se instituiu a era cristã, pelo que, para antes dessa data, se tem de deduzir 

38 à datação que se encontra nos documentos. Por exemplo, o documento de D. 

Dinis que criou em Lisboa a Universidade (que mais tarde se transferiu para 

Coimbra) vem datado de Leiria “prima de martii[...]. Era milesima trecentesima 

uicesima octaua” (1328), que corresponde a 1290 da era cristã. Mesmo o início do 

ano, em 1 de Janeiro, dia da Circuncisão de Cristo (segundo a crença critã), não foi 

considerado de imediato em todas as regiões da Cristandade, como começou cedo 

a ser adoptado na Península Hispânica. Foi necessária a reforma do calendário pelo 

para Gregório XIII, em 1582, para que lentamente se considerasse o 1º de Janeiro 

como início do ano, ainda que a adopção desse calendário, imediatamente em vigor 

em Itália, Espanha, Portugal, nos Países Baixos e em França, sofresse resistência 

em outros países da Cristandade, como na Polónia ou na Hungria.  

Os doze meses do Calendário Gregoriano-que se segue ao Calendário Juliano, 

de que é uma alteração, conservando basicamente a sua estrutura-meses de 

Setembro a Dezembro, que se denominam em função do número oridinal, ou seja, 
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do sétimo ao décimo mês do ano, visto que o ao (pelo calendário de Júlio César) se 

iniciava em Março. (Andrade 2012: 23-25) 

 

Manuel Nunes Marques 6  no seu texto sobre “Origem e evolução do nosso 

calendário” descreveu detalhadamente a origem do calendário Juliano. Quando Júlio 

César chegou ao poder, só encontrou desordem e chamou a Roma o astrónomo grego 

Sosígenes, da escola de Alexandria, para que examinasse a situação e após o seu estudo, 

ele observou que: 

 

O calendário romano estava adiantado de 67 dias em relação ao ano natural ou 

ciclo das estações, para desfazer essa diferença, Júlio César ordenou que naquele 

ano (708 de Roma, ou 46 a. C.), além do Mercedonius de 23 dias que correspondia 

intercalar naquele ano, fossem adicionados mais dois meses, um de 33 dias, outro 

de 34 dias, entre os meses de November e December. Resultou assim um ano civil 

de 445 dias, o maior de todos os tempos, único na história do calendário e conhecido 

pelo nome de Ano da confusão, pois, devido à grande extensão dos domínios de 

Roma e à lentidão dos meios de comunicação de então, nalgumas regiões a ordem 

foi recebida com tal atraso que já havia começado um novo ano.   

Foi então abolido o calendário lunar dos decênviros e se adotou o calendário 

solar, conhecido por Juliano, de Júlio César, que começou a vigorar no ano 708 de 

Roma (45 a. C.), mediante um sistema que devia se desenrolar por ciclos de quatro 

anos, com três comuns de 365 dias e um bissexto de 366 dias, a fim de compensar 

as quase seis horas que havia de diferença para o ano trópico. Suprimiu-se o 

Mercedonius e Februarius passou a ser o segundo mês do ano. Consequentemente, 

os restantes meses atrasaram uma posição, além da que já haviam atrasado na 

primeira reforma de Numa, com a consequente falta de sentido dos meses com 

designação ordinal. O valor médio do ano passou a ser de 365, 25 dias e o equinócio 

da primavera deveria ocorrer por volta de 25 de Março. (Marques 2006: 5) 

 

Ele ilustrou uma tabela onde apresentou a ordenação e duração dos meses no 

primitivo calendário juliano. 

 

1.º Januarius 31dias 

2.º Februarius 29 ou 30 dias 

3.º Martius 31 dias 

4.º Aprilis 30 dias 

5.º Maius 31 dias 

6.º Junius 30 dias 

7.º Quintilis 31 dias 

8.º Sextilis 30 dias 

9.º September 31 dias 

                                                           
6 É o Engenheiro Geógrafo, diretor do Observatório Astronômico de Lisboa. 
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10.º October 30 dias 

11.º November 31 dias 

12.º December 30 dias 

Tabela n.º 5: A ordenação e duração dos meses no primitivo calendário juliano.  

Fonte: Origem e evolução do nosso calendário (Marques: 2006: 6).  

 

Como se pode ver na tabela 5, a distribuição dos dias do ano fez-se alternando os 

meses de 30 dias, consoante fosse par ou ímpar a ordem no calendário nos anos bissextos, 

ficando Februarius com 29 dias nos anos comuns. Como a disposição de Júlio César, os 

romanos tiveram de abolir a sua rejeição contra os meses de dias pares, porque os 

romanos sempre os consideram nefastos ou de mau agouro.  

Com o tempo, para se reconhecer a importância da reforma introduzida no 

calendário romano por Júlio César, o consulado de Marco António decidiu prestar-lhe 

uma justa homenagem, perpetuando o seu nome no calendário, de maneira que o sétimo 

mês, Quintilis, passou a se chamar Julius. 

 

Também no ano 730 de Roma, o Senado romano decretou que o oitavo mês, 

Sextilis, passasse a se chamar Augustus, porque durante este mês começou o 

imperador César Augusto o seu primeiro consulado e pôs fim à guerra civil que 

desolava o povo romano. E para que o mês dedicado a César Augusto não tivesse 

menos dias do que o dedicado a Júlio César, o mês de Augustus passou a ter 31 dias. 

Este dia saiu do mês de Februarius, que ficou com 28 dias nos anos comuns e 29 

nos bissextos. Também para que não houvesse tantos meses seguidos com 31 dias, 

reduziram-se para 30 dias os meses de September e November, passando a ter 31 

dias os de October e December. (Marques 2006: 6)  

 

Aqui mostra-se a ordenação e a duração dos meses no primitivo calendário juliano: 

 

1.º Janeir

o 

31 dias 

2.º Fever

eiro 

28 ou 29 dias 

3.º Março 31 dias 

4.º Abril 30 dias 

5.º Maio 31 dias 

6.º Junho 30 dias 

7.º Julho 31 dias 

8.º Agost

o 

31 dias 

9.º Setem

bro 

30 dias 
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10.º Outub

ro 

31 dias 

11.º Nove

mbro  

30 dias 

12 Deze

mbro 

31 dias 

Tabela n.º 6: O calendário juliano em português  

Fonte: Origem e evolução do nosso calendário (Marques: 2006: 7).  

 

 

Marques indica no texto supra-citado que o calendário juliano conservou as letras 

nundianais para determinar a data dos mercados públicos, a divisão dos meses pelas 

calendas, nonas e idus e a nomemclatura ordinal dos dias. 

 

O dia excedente de Februarius, nos anos bissextos, era intercalado-como o fora 

anteriormente o mês Mercedonius-entre os dias 23 e 24. Quando Februarius passou 

a ter 28 dias nos anos comuns, o seu 23.º dia era o 6.º antes das calendas de Março. 

Portanto, o dia seguinte, que era inerecalado de 4 em 4 anos, passou a ser designado 

por bissextocalendas (ou bissextus dies ante calendas Martii). Daí o nome de dia 

bissexto e, por arrastamento, de ano bissexto que hoje se dá aos anos em que o mês 

de fevereiro tem 29 dias. 

Mas o ciclo de 4 anos de Sosígenes começou por ter mal aplicado, pois em vez 

de se contarem 3 anos comuns e um bissexto, como, de fato, recomendava aquele 

astrônomo, os pontífices romanos falsearam a contagem-ou a interpretaram mal, 

ainda que isso não pareça muito provável dada a sua simplicidade-e intercalaram 

um ano bissexto de 3 em 3 anos. Assim, durante os primeiros 36 anos de vigência 

do calendário juliano foram intercalados 12 bissextos em vez de 9. Para remediar 

este erro, e como 12 bissextos correspondiam a 48 anos, César Augusto suspendeu 

as intercalações durante 12 anos, começando então a ser feita de 4 em 4 anos, como 

era correto. (Marques 2006: 7) 

 

Mas, “este deslocamento” do equinócio no calendário, que não foi tomado em 

consideração pelos padres conciliares de Nicésia, continuou a produzir-se à razão de 

um dia em cada 128 anos, causando várias preocupações à Igreja durante toda a Idade 

Média, visto que esse atraso poderia dar origem a novas discrepâncias sobre a data da 

Páscoa (Marquês 2006: 8). Ainda que este problema fosse tratado nos concílios de 

Constança (1414) e Basiléia (1436 e 1439), e até o Papa Sixto IV (1474) não foi possível 

chegar a acordo.  

 

Foi necessária a autoridade de um Papa com a cultura e a tenacidade de 

Gregório XIII para conseguir impor a reforma. Entretanto, o equinócio da 

primavera ocorria já por volta de 11 de Março. Depois de várias consultas a 

instituições científicas, em 1576 foi criada uma comissão encarregada de estudar o 

problema e as várias propostas existentes para o resolver. Nesta comissão, 

constituída pelos melhores astrônomos e matemáticos da época, teve papel 

preponderante o célebre padre jesuíta Clavius, que estudara matemática em 

Coimbra com Pedro Nunes.  

Foi preferido o projeto de reforma apresentado pelo astrônomo Luís Lílio e 

comunicado em 1577 e 1578 a numerosos príncipes, bispos e universidades para 

darem a sua opinião. Só depois de analisadas pela comissão todas essas respostas, 
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se resolveu adotar finalmente o projeto de Lílio e em 24 de Fevereiro de 1582 

Gregório XIII expediu a bula Inter Gravísimas, que estabelecia os pontos essenciais 

do novo calendário. (Marques 2006: 8) 

  

Este novo calendário é denominado calendário gregoriano.  

 

A reforma gregoriana tinha por finalidade fazer regressar o equinócio da 

primavera a 21 de Março e desfazer o erro de 10 dias já existente. Para isso, a bula 

mandava que o dia imediato à quinta-feira 4 de Outubro fosse designado por sexta-

feira 15 de Outubro. Como se vê, embora houvesse um salto nos dias, manteve-se 

intacto o ciclo semanal.  

Para evitar, no futuro a repetição da diferença foi estabelecido que os anos 

seculares só seriam bissextos se fossem divisíveis por 400. Suprimir-se-iam, assim, 

3 dias em cada 400 anos, razão pela qual o ano 1600 foi bissexto, mas não o foram 

os anos 1700, 1800 e 1900, que teriam sido segundo a regra juliana, por serem 

divisíveis por 4.  

A duração do ano gregoriano é, em média, de 365d05h49min12s, isto é, tem 

atuamente mais 27s do que o ano trópico. A acumulação desta diferença ao longo 

do tempo representará um dia em cada 3000 anos. É evidente que não valia a pena 

aos astrônomos de Gregório XIII atender a tão pequena e longínqua diferença, nem 

na atualidade ela tem ainda qualquer importância. Talvez lá para o ano 5000 da 

nossa era, se ainda continuarmos com o mesmo calendário, seja necessário ter isso 

em consideração.  

Portugal, Espanha e Itália foram os únicos países que aceitaram de imediato a 

reforma do calendário. Na França e nos Estados católicos dos Países Baixos a 

supressão dos 10 dias fez-se ainda em 1582, durante o mês de Dezembro (9 para 20 

em França, 14 para 25 nos Países Baixos). Os Estados católicos da Alemanha e da 

Suíça acolheram a reforma em 1584; a Polônia, após alguma resistência, em 1586 

e a Hungria em 1587. A repugnância foi grande mesmo nos países católicos, pois 

isso significava sacrificar 10 dias e romper aparentemente com a continuidade do 

tempo. Estas reações mostram que o calendário toca o coração das pessoas e que 

convém tratar a questão com prudência. (Marques 2006: 9) 

 

O calendário gregoriano é considerado um calendário universal. Mesmo que os 

povos que, por motivos religiosos, culturais ou outros, continuem agarrados aos seus 

calendários tradicionais, utilizam o calendário gregoriano nas suas relações 

internacionais. 

 

A seguir à implantação da reforma gregoriana, os cristãos suprimiram o 

descanso ao sábado, tranferindo-o para o domingo em comemoração perpétua da 

Ressurreição de Cristo. Assim se quebrou a unidade de descanso no sétimo dia, 

estabelecido por Moisés há mais de 5700 anos. Seguindo o exemplo dos cristãos, 

também os muçulmanos renunciaram ao preceito mosaico de descanso ao sábado e 

transferiram-no para sexta-feira, em cujo dia da semana, dez séculos antes, o 

Alcorão foi revelado a Maomé e se deu a fuga deste de Meca para Medina (15 de 

Julho do ano 622 da era critã). (Marques 2006: 9-10) 
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Quanto ao calendário gregoriano, este apresenta alguns defeitos, tanto sob o ponto 

de vista astronômico, como no seu aspeto prático. Por isso, muitos investigadores têm-

se preocupado em reformular o calendário. 

 

2.3.2 – Os costumes e os hábitos no Ano Novo português 

 

Como a maioria dos portugueses são cristãos, comparado com o Natal, o Ano 

Novo não é tão importante. Os portugueses vivem a véspera como uma ocasião de festa 

com fogos de artifício, espetáculos músicais ao vivo e jantares com familiares e amigos. 

Após o jantar, milhares de pessoas saem à rua para se despedirem do Ano Velho 

e darem as boas-vindas ao Ano Novo. No momento em que o relógio dá as doze 

badaladas, muita gente come 12 passas, uma por cada uma das doze badaladas, e pede 

12 desejos que serão concretizados em cada um dos doze meses do ano que começa. 

Ou atiram-se, nessa noite, três pedras para diante, à medida que se caminha, fazendo ao 

mesmo tempo um voto por cada uma das pedras atiradas, votos que segundo se consta, 

serão realizados por todo o ano que chega. (Soledade Martinho Costa 2002: s/p) 

Os portugueses dão especial atenção à cor da roupa interior, escolhendo as cores 

de acordo com aquilo que mais desejam para o novo ano. Veste-se uma peça de roupa 

azul na passagem de ano, porque diz-se que o azul traz boa sorte, o vermelho sucesso 

amoroso, o amarelo garantias económicas, o branco paz, o verde saúde e o castanho 

melhor carreira profissional. 

A roupa não deve ser apertada e não deve ter buracos ou rasgões, assim não terá 

dificuldades e apertos económicos. Os idosos também aconselham passar o réveillon 

com dinheiro nos bolsos, porque se eles estiverem vazios esse estado pode prolongar-

se durante o ano. 

Seguindo as superstições mais antigas também há quem atire pratos e tachos 

velhos pelas janelas e fazem-se grandes fogueiras na noite de Ano Novo para queimar 

o ano velho e expulsar as bruxas e os espíritos maus.  

Para atrair fortuna pode ainda roer sete sementes de romã na noite de réveillon, 

embrulhá-las num guardanapo e guardá-las na carteira, ou colocar uma folha de louro 

na carteira e deixar a mesma lá ficar o ano inteiro.  

Faz-se um brinde com bebida álcoolica e nunca com água. Segundo a crença, o 

álcool traz vitalidade e saúde, e é símbolo de vida.  
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Para renovar as forças, guarda-se a rolha da garrafa de champagne que foi aberta 

e só se deve deitar fora no ano seguinte. 

Ainda para dar sorte, deve estrear-se uma peça de vestuário no dia de Ano Novo.  

 

2.4 – A comparação entre o Ano Novo Lunar da China e o Ano Novo 

de Portugal 

 

Na passagem de ano, os povos dos dois países fazem desejos para o ano novo, 

todos desejam ter um ano novo cheio de sorte e fortuna, bem como a reunião da família. 

Em termos de rituais da véspera do Ano Novo, têm mesma origem de expulsar as 

bruxas e os espíritos maus, com o intuito de proteção. Os dois realizam os eventos 

comemorativos como os espetáculos ao vivo, o show de fogo de artifício. 

No entanto, também existem diferenças nos dois Anos Novos. A data de 

celebração de cada país é diferente. A da China é entre janeiro e fevereiro, depende do 

calendário lunar chinês, porém, a de Portugal é sempre no dia 1 de janeiro do calendário 

gregoriano. 

A importância é diferente. Para os chineses, o Ano Novo Lunar é uma das festas 

mais importantes, como os chineses acham que o homem faz parte do sistema do Céu 

e da Terra, o homem também tem de apanhar o ritmo do sistema.  

Os portugueses apenas festejam na noite de véspera do Ano Novo. 

Portugal é um país cristão e, por isso o Natal tem mais significado. 

Os rituais são diferentes. Na China comemora-se a véspera do Ano Novo, ou seja, 

31 de dezembro lunar até ao 15º dia de janeiro lunar, cada dia tem seu ritual. Em 

Portugal, comemora-se com fogo de artifício e espetáculos musicais, na noite de 31 

para 1 de janeiro. O Natal é semelhante ao da China, começa ao dia 24 de dezembro e 

termina ao dia 6 de janeiro. O Ano Novo já está incluído nas festividades natalícias. 
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Capítulo 3 – O Dia de Qi Xi vs. o Dia dos Namorados  

 

3.1 – O Dia de Qi Xi 

 

Este dia teve origem na dinastia Han e tem vários nomes, como Dia de Kui Xing, 

Festival de Qi Qiao, Dia da filha, e em inglês, Double Seventh Festival. Com Estes 

diferentes nomes, os costumes e os hábitos também são diferentes. Em geral, estas 

diferenças representam o significado cultural da festa e a vontade de procura o amor 

puro. 

Segundo Wang Wenzhang, a origem Qi Xi tem uma grande relação com a 

adoração da natureza. A cultura natural é considerada como a cultura dominante da 

sociedade antiga, onde o sentimento presta homenagem à natureza dos ancestrais e a 

adoração de estrelas, como a estrela que tem uma grande ligação com o sétimo dia de 

julho, chamado Kui Xing. Ele era uma divindade da mitologia chinesa dos exames 

imperiais, era o Deus da literatura. Diz-se que era muito feio, cheio de manchas na cara, 

e era um homem coxo. Ao longo da sua vida, ele estudava muito, mas não conseguia 

passar aos exames imperiais, perdendo a confiança, tentando por fim à sua vida. Mas, 

imprevisivelmente, a tartaruga salvou-o, e “subiu ao céu” tornando-se uma estrela e 

Deus da literatura com direito de decidir quem passava ou não ao exame. Então, durante 

o mês de julho, os estudiosos têm prestado homenagem à Kui Xing, e por isso, os 

intelectuais, chamaram esse dia como o Dia de Kui Xing. (Wenzhang 2010: 1189) 

O Qi Xi ainda é um tipo de culto aos números. Segundo Lao zi, “Dao gera Um, 

Um gera Dois, Dois gera Três, Três gera Todas as coisas7” (Lao zi 350-250 a. C.). Isso 

não tem uma indicação defenida, mas, certamente, contém um espírito filosófico. Os 

ancestrais chineses deram um significado profundo a cada número, como um representa 

o mundo de Yin e Yang. O número sete é número especial, não só contém a adoração e 

crença ao céu, mas também inclui o cuidado da vida humanística. (Wenzhang 2010: 

1200) 

Na China, o sétimo dia de janeiro é o dia da vida humana, ou seja, a vida humana 

é mais valorizada nesse dia. Porém, o sétimo dia de julho é o dia da divindade. Neste 

                                                           
7 Do Capítulo quadragésimo segundo do Dao de Jing, foi escrito entre 350 e 250 a. C.. Diz-se que a 

filosofia de taoismo inspirou muito este livro. 
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dia, as pessoas tornavam-se divinas e desciam à Terra. Quanto ao 1 de janeiro, 2 de 

fevereiro, 3 de março, 5 de maio, 6 de junho, 7 de julho e 9 de setembro, entre outros 

pares têm outros siginificados. 

Como se vê, os chineses cautelosos e românticos manifestam assim as suas 

qualidades e inteligências através dos números diferentes. 

A lenda sobre o amor de Niu Lang (boiadeiro) e Zhi Nu ficou conhecida neste dia: 

 

 

Niu Lang era um solteiro, pobre e alegre, tinha apenas um velho boi e um 

arado. Diariamente, trabalhava no campo e, quando voltava a sua casa, fazia os seus 

trabalhos domésticos, levando uma vida difícil. Mas um dia, aconteceu um milagre.  

Quando voltava do trabalho, viu tudo em ordem: roupas lavadas, comida 

quentinha e bem cheirosa sobre a mesa. Niu Lang, surpreso com o fato, pensou: o 

que aconteceu em minha casa? Apareceu algum imortal? Mas, não conseguiu 

decifrar o mistério...  

Diariamente, no entanto, o fato repetia-se. Niu Lang decidiu saber o que estava 

a acontecer. Um dia, saiu muito cedo de casa, como era hábito, mas escondeu-se 

perto de casa para observar o que ía acontecer.  

Pouco tempo depois, viu uma linda rapariga a entrar em sua casa e a realizar 

as suas tarefas domésticas. Impaciente, Niu Lang saiu do esconderijo e perguntou 

à rapariga: “Quem é você? Porque me veio ajudar?” A rapariga, surpreendida, 

murmurou envergonhada: “ Chamo-me Zhi Nu (tecelã). Vi-o a levar uma vida 

difícil e queria ajudá-lo”. Todo contente, Niu Lang atreveu-se a dizer: “Case 

comigo. Vamos trabalhar e viver juntos”.  

Imagem n.º 19: The Double Seventh Legend 

Fonte: Cullen Chen 
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Zhi Nu concordou e os dois casaram-se. Daí por diante, enquanto Niu Lang 

cultivava a terra, Zhi Nu tecia. Mais tarde, tiveram um casal de filhos.  

Um dia, o céu estava muito nublado e havia muito vento. Dois generais 

celestes chegaram à casa de Niu Lang, dizendo que Zhi Nu era neta do imperador 

celeste e que tinha fugido de casa há alguns anos. Contra a sua vontade, ela foi 

conduzida ao céu.  

Niu Lang ficou muito triste e jurou procurar a mulher. Mas, na qualidade de 

simples mortal, como poderia chegar ao céu?  

Neste momento, o velho boi disse: “Pode sacrificar-me. Tire a minha pele e 

vista-a para voar até ao céu”. Niu Lang seguiu as palavras do velho boi. Sacrificou-

o, vestiu a sua pele, pegou em dois cestos onde colocou as duas crianças e voou 

para o palácio celestial. Mas, o imperador recusou o pedido de Niu Lang para 

reencontrar-se com Zhi Nu.  

Mas, devido à insistência de Niu Lang e de seus filhos, o imperador permitiu-

lhes um breve encontro. Vendo o marido e os filhos, Zhi Nu ficou, ao mesmo tempo, 

triste e contente. O tempo passou rápido. O imperador ordenou o fim do encontro. 

Niu Lang e os filhos corriam querendo alcançá-la. Neste momento, a Rainha mãe 

do Céu tirou do cabelo, um adorno de ouro e traçou com este uma linha entre Niu 

Lang e Zhi Nu. Logo surgiu um grande rio que Niu Lang não conseguiu atravessar.  

Desde então, quando a noite chega, as pessoas veem-no e chamam-no de Via 

Láctea. Separado e em lados opostos, duas estrelas cintilam no espaço. Uma é Niu 

Lang (Altair) e a outra, Zhi Nu (Vega).  

Segundo a lenda, a Rainha Mãe do Céu, no entanto, permitiu que Niu Lang e 

Zhi Nu se encontrassem uma vez por ano, no dia sete de julho do calendário lunar. 

Nessa noite, todas as pegas voariam à Via Láctea formando uma ponte onde eles se 

poderiam encontrar. (Helena 2009: s/p)  

 

Embora Niu Lang e Zhi Nu sejam apenas uma bela lenda, há milhares de anos que 

as pessoas adoram não apenas o amor que se esconde por de trás deste festival, mas 

também o desejo pelo amor, assim como também a coragem para ultrapassar as 

dificuldades que surgem nas suas vidas. 

A lenda sobre o amor romântico, não só enriqueceu os significados culturais de Qi 

Xi, mas também adicionou muitas “cores” à arte da literatura chinesa. Muitos poetas 

“aproveitaram-na” para expressar as suas emoções. 

Antes, as meninas rezavam a Zhi Nu para terem a capacidade de coser, como Zhi 

Nu que era considerada uma mulher bonita e hábil na tecelagem. Nesse dia, à noite, as 

raparigas costuram e competem entre si, preparando frutas para adorar Zhi Nu, a fim 

de serem dotadas da magistral habilidade da costura. No entanto, não rezam só por essa 

habilidade, mas também para terem um amor “doce”. 

Agora, para celebrar o Dia de Qi Xi, os jovens namorados trocam presentes, como 

flores, chocolates e relógios, têm um jantar romântico ou assistem a um filme à noite. 

Também há muitos jovens que escolhem este dia para fazer um registo de casamento. 

Hoje em dia, a aldeia distante e calma como modelo de família tradicional vão 

desparecendo, sendo substituídas pela cidade, onde existem barulho e conflitos de 

emoções entre os casais. A lenda bela e melancólica transmite não só a cultura chinesa, 
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mas também o espírito nacional desse país. Por estas razões, é importante explorar o 

seu sentido cultural. 

O primeiro é o conceito familiar chinês. Na China, a sociedade é tradicionalmente 

agrícola, em que este modo de vida é autossuficiente. Dentro de estrutura social, sendo 

ela rotineira, as pessoas levam uma vida relativamente estável. A divisão social do 

trabalho é ordenada, onde o modelo de família, cujo homem trata da terra e a mulher 

faz costura, é herdada de geração em geração. Esta forma económica e o modelo social, 

naturalmente, criaram o patriarcado8. 

As pessoas que vivem neste padrão familiar, estão sempre, involuntariamente, a 

construir os seus próprios sonhos de família, mesmo se o mito é fantasia. A lenda de 

Niu Lang e Zhi Nu mostra que a liberdade é estabelecer a sua própria família, 

revitalizando-a, para ter, assim, um país social harmonioso.  

O segundo é o conceito agrícola. A relação íntima entre o homem e o boi, na lenda 

de Niu Lang e Zhi Nu, não só transmite a relação primitiva entre os seres humanos e 

animais, mas também reflete a emoção pela agricultura que era muito importante para 

as pessoas que faziam parte desta sociedade agrícola. Historicamente, por um longo 

período, os instrumentos da produção agrícola da China eram relacionados com a terra, 

incluíndo o boi e muitos outros gados. Alguns deles eram os totens de determinados 

clãs ou tribos. Por isso, era natural dotar a natureza com divindades. 

Na lenda de Niu Lang e Zhi Nu, o boi foi dotado com uma capacidade surreal, 

tendo em conta o contexto histórico e cultural. De um modo geral, existem três razões 

importantes: a primeira é a vida real. Na sociedade agrícola, o boi era o melhor meio 

de trabalho para auxiliar o homem na lavoura, cujo destino das pessoas estava 

interligado. A segunda razão é a natureza humana que estava no corpo do boi. É uma 

espécie de extenção e sublimação das qualidades de Niu Lang, como a sua diligência, 

a sua fidelidade, a sua integridade, entre outras características. Estas incorporaram a 

compaixão profunda e a assistência sincera dos povos trabalhadores relativamente aos 

grupos vulneráveis e sofridos como Niu Lang. E a terceira é a influência do budismo. 

Por exemplo, na Índia, no Nepal e em outros países do sul da Ásia budista, o boi é 

considerado como um animal puro e sagrado. Depois que o budismo passou para a 

                                                           
8 É um sistema social em que os homens adultos mantêm o poder primário e predominan em funções de 

liderança política, autoridade moral, privilégio social e controle das propriedades. No domínio da família, 

o pai (ou figura paterna) mantém a autoridade sobre as mulheres e as crianças.  
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China, o culto ao bovideo nos contos budistas tendo influenciado a preferência de valor 

do povo chinês. (Wenzhang 2010: 1296) 

Além disso, a ideia de integração do universo humano, segundo a explicação de 

Zhuang Zi, tornou-se um sitema filosófico e assim, construiu o corpo principal da 

cultura tradicional chinesa. Este inteletual defende a unificação do homem, do céu e da 

natureza. Embora os dias, a terra e as pessoas terem os seus próprios caminhos, eles 

estão conectados, interligados e intergeracionais. Os chineses admiram o universo 

como um coração de culto, sem conquista arrogante e só com uma crença piedosa. Essa 

ideia, tem dominado o pensamento e crença do povo chinês, por isso, o boi na 

interpretação chinesa, não é apenas gado, mas também amigo e parente. 

A última razão, também muito importante, é o conceito de amor e o ideal do 

mesmo. Na sociedade agrícola, as más condições de trabalho, o estado de sobrevivência, 

faz com que cada pessoa tenha de trabalhar muito, compreendendo o suporte mútuo. 

Assim, o casamento é uma ajuda para uns e para os outros, no caso de dificuldade. O 

ideal de amor, naquela época, era o homem a tratar da terra e a mulher a fazer costura, 

e tratar dos filhos, vivendo unidos e em harmonia. A lenda de Niu Lang e Zhi Nu é a 

melhor explicação deste ideal. Segundo a expressão chinesa, “uma filha, um filho e 

uma flor” e “não tenha medo de envelhecer quando tem filhos”, é o modelo ideal para 

pessoas comuns na sociedade agrícola, e um reflexo típico do conceito de família. Criar 

os filhos é o mesmo que cuidar dos pais idosos. (Wenzhang 2010: 1306) 

Atualmente, é difícil ter tempo disponível para fazer costura sob a Lua e apreciar 

Niu Lang e Zhi Nu, numa cidade luminosa e avançada, mas podemos usar outra maneira 

diferente de herdar essa esperança e a procura do amor. 

Em primeiro lugar, importa manter a essência da lenda tradicional, como elogio 

ao compromisso, ao casamento, à integração da natureza, entre outros aspectos, que são 

tesouros espirituais que não podem ser esquecidos nem ser abandonados. 

Em segundo lugar, salvaguardar o folclore. A implantação do projeto de proteção 

do Património Cultural Intangível é uma boa iniciativa. Especialmente, deve-se 

proteger com muito cuidado, a tradição daquelas regiões onde se mantêm o sentido 

mais rico do Dia de Qi Xi. 

Finalmente, dotarmo-nos de um sentimento agradável e confortável e de um 

mundo sossegado ao nível profundo para celebrarmos o Dia de Qi Xi. Podemos dizer 

que o Festival é a noite mais romântica dada pelo céu aos seres humanos, a felicidade 
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para nós é a vida real. Sempre que puder, faça algo para as pessoas que estão ao seu 

lado e alimentem-se todos os dias com esse amor verdadeiro. Ter uma vida oridinária e 

confortável, este é o significado de Qi Xi. (Wenzhang 2010: 1318) 

 

3.2 – O Dia dos Namorados 

 

O Dia dos Namorados celebra-se a 14 de fevereiro, conforme o calendário solar. 

Também se chama Dia de São Valentim, o nome é proveniente de um sacerdote da 

época da Roma Antiga. 

Diz-se que pelo menos três santos foram reconhecidos com o nome de Valentim 

pela a Igreja Católica, todos eles martirizados na Roma Antiga e, não é certo, qual 

desses três será o “responsável” pela história que deu origem à lenda que fez nascer o 

Dia dos Namorados. (Ensina RTP s/d) 

A lenda surgiu no séc. III. Diz-se que o imperador Cláudio II, para garantir que os 

jovens se concentrassem mais facilmente na guerra e na vida militar, pois queria formar 

um poderoso exército romano, decidiu proibir, temporariamente, a celebração dos 

casamentos. Segundo a reportagem titulada pelo “Dia dos namorados, uma lenda com 

tradição” do programa de Ensina RTP: 

 

O bispo Valentim contrariou as ordens e continuou a celebrar os casamentos, 

na clandestinidade. A afronta à vontade do Imperador levou a que Valentim 

acabasse preso e condenado à morte.  

Até à sua execução, foi recebendo flores e bilhetes (o que explica a troca de 

postais, cartas e presentes, hoje em dia) enviados por anónimos como demonstração 

de apoio e consideração pela sua conduta. (Ensina RTP s/d)  

 

Esta reportagem refere ainda uma milagrosa história de amor: 

 

A filha do carcereiro de Valentim, que era cega, movida pela curiosidade, terá 

pedido para o visitar no cárcere, e mal se aproximou dele, recuperou a visão. Ambos 

se apaixonaram um pelo outro. Numa carta escrita à sua amada, o bispo ter-se-á 

despedido com a expressão “do seu Valentim”, que ainda é usada na língua inglesa 

(“valentine”) para designar namorado.  

Mas esta história não tem final feliz: ainda segundo a lenda, a ordem de 

execução dada por Cláudio foi cumprida e Valentim acabaria por ser decapitado no 

dia 14 de fevereiro dos finais dos anos 200 (séc. III). (Ensina RTP s/d) 

 

Outra diz que as raízes deste dia remontam à Roma Antiga:  
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É a festa em homenagem a Juno, deusa associada à fertilidade e ao casamento. 

O festival consistia numa lotaria, onde os rapazes tiravam à sorte de uma caixa, o 

nome da rapariga que viria a ser a sua companheira durante a duração das 

festividades, normalmente um mês. A celebração decorreu durante cerca de 800 

anos, em fevereiro, até que em 496 d.c., o Papa Gelásio I decidiu instituir o dia 14 

como o dia de S. Valentim e assim se absorvesse o paganismo da data. (Dia dos 

Namorados s/p) 

. 

Pela indefinição e pela falta de factos históricos comprovados, para além de 

qualquer dúvida, a Igreja Católica não celebra, oficialmente, esta data. No entanto, não 

é por isso que o Dia de São Valentim, dia dos namorados, 14 de fevereiro, deixa de ser 

festejado como uma festa oficial, tendo passado a fazer parte das tradições nacionais. 

Por exemplo, em Portugal, este evento sucede já há vários séculos. (Ensina RTP s/p) 

Embora a verdade por de trás das lendas do dia dos Namorados seja desconhecida, 

as histórias, certamente, mostram que Valentim era uma figura simpática, heróica e 

romântica. Não é surpresa que, na Idade Média, Valentim era um dos santos mais 

populares. 

Neste dia, deve-se oferecer rosas ao seu amor, pois esta flor simboliza o amor, a 

magia, a esperança e a paixão, mostrando ao/à seu/sua amado/a o quanto gosta dele ou 

dela. A rosa representa também a beleza e a perfeição. Uma dúzia de rosas vermelhas 

continua a ser a prenda clássica entre os Namorados. No entanto, muitas mulheres 

relatam que adoram rosas de outras cores visto que existem centenas. As escolhas são 

infinitas e é mais fácil do que nunca selecionar uma rosa que é tão única quanto o seu 

amor. 

 

 

Imagem n.º 20: Rosas 

Fonte: Cal365, 14/02/2018 
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A outra prenda popular é dada no dia de S. Velentim e é o chocolate.  

 

 

Diz-se que já em 1800, os médicos aconselhavam os seus pacientes a comerem 

chocolate para acalmar os desgostos de amor e a primeira caixa de chocolates do Dia 

dos Namorados foi introduzida por Richard Cadbury, em 1868.  

E o último, certamente indispensável, é o beijo. Pensa-se que o primeiro beijo entre 

os humanos data de 1500 a. C., ocorrido nos templos de Khajuraho e Konarak, na Índia. 

O beijo acelera a frequência cardíaca de 60 a 100 batimentos por minuto e move 36 

músculos e consume pelo menos 12 calorias. O beijo é Wen 吻 em Chinês. 

Os três aspectos referidos anteriormente são os principais elementos, entre outros, 

em quase todo o mundo. Em Portugal, existem outras tradições típicas, como a 

cantarinha dos namorados:  

 

 

Imagem n.º 21: Chocolate 

Fonte: Cal365, 14/02/2018 
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A Cantarinha dos Namorados é o nome mais conhecido, mas existem outros dois: 

“a Cantarinha das Prendas e a Cantarinha de Guimarães. (Portugal Nummapa s/p) Cada 

um deles é válido, porque qualquer um deles explica, em parte, o que isto é. O primeiro 

diz-nos que é um presente partilhado entre namorados, o segundo que nela se deverão 

guardar os presentes, e o terceiro que é originária dessa cidade minhota. 

 

 

Segundo a oleira, Bela Alves, a cantarinha é moldada em barro vermelho e 

composta por três partes: a cantarinha de base, claramente maior, representando a 

prosperidade do casal; a parte cima da cantarinha, visivelmente mais pequena, 

simboliza os problemas que qualquer par de noivos ou casados tem de enfrentar; e o 

remate é feito com um pássaro, que alguns dizem ser o guarda-segredos da relação. Não 

deixa de ser optimista, ver que a cantarinha de base que encarna o bom de um casamento, 

Imagem n.º 22: Cantarinha dos Namorados 

Fonte: Casa da Memória de Guimarães, 10/02/2017 
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é de dimensão francamente maior do que aquela que acolhe o lado mau. (Portugal 

Nummapa s/p) 

Por fim, coze durante sete horas e é ornamentada com pequenos floreados de mica 

esmigalhada. Há uma elegância inegável, ao olharmos para ela, e percebemos o porquê 

de fazer “derreter” o coração das meninas que recebiam tal artefacto. (Portugal 

Nummapa s/p) 

Segundo a tradição, um rapaz deveria oferecer esta jarra à sua moçoila como 

forma de pedido de casamento. Se a cantarinha fosse recusada, significava que a 

namorada tinha rejeitado o pedido, e só devolvia a tampa, podendo em situações 

extremas, parti-la. Se a cantarinha fosse aceite, estava formalizado o pedido particular, 

passando a depender apenas da vontade dos pais, o anúncio do noivado. A partir desse 

momento, anunciado o noivado, e consequentemente o casamento, a cantarinha 

passaria a assumir uma outra função: a de baú onde se começariam a guardar os 

presentes dados aos noivos ou que o noivo e os pais da noiva ofereciam, 

designadamente peças em ouro. Também alguns de valor mais simbólico, bem como 

colocarem lá rifas, pedaços de papel que representavam determinada prenda para o 

novo casal. (Portugal Nummapa s/p)  

No fim da entrevista, Bela Alves destacou o seguinte: “Hoje em dia, a cantarinha 

dos namorados continua a ser uma prenda muito oferecida pela altura de São Valentim, 

mantendo-se assim viva uma tradição antiga, que atualmente, é apresentada pelas 

minhas mãos.” (Portugal Nummapa s/p) 

Bela Alves trabalha há 18 anos nesta arte e já fez milhares de cantarinhas. A sua 

paixão pela cerâmica é indescritível e apesar de ter tirado um curso, foi com o mestre 

Joaquim Machado que quis aprender. Algumas as palavras ditas pela Bela Alves 

enquanto entrevistada pela Bigger9:  

 

Eu tirei um curso de cerâmica artística, porque era algo que gostava de fazer. 

Entretanto, nas feiras de artesanato conheci o mestre Joaquim Machado e fascinava-

me vê-lo trabalhar naquelas peças que me pareciam impossíveis de fazer. Certo dia 

surgiu a oportunidade de ir trabalhar com ele para a olaria da Cruz de Pedra e 

aprendi com ele. Segundo a nossa profissional, a Cantarinha é uma peça muito 

difícil de fazer. Passa por muitos processos e normalmente é preciso mais de um 

mês para ficar completamente pronto. São precisos alguns anos para conseguir fazer 

uma cantarinha com perfeição. Claro que as mais difíceis são as maiores porque 

têm de ser feitas em três fases e têm de respeitar os períodos de secagem. (Bigger 

2014 s/p) 

                                                           
9 http://www.guimaraesdigital.com/index.php/informacao/bigger/31753-54924  

http://www.guimaraesdigital.com/index.php/informacao/bigger/31753-54924
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Hoje em dia, as cantarinhas já não são apenas usadas para pedir em casamento 

nem para guardar as prendas, mas assumem-se como “guardiãs” de segredos e de 

histórias de amor e são oferecidas por causa do simbolismo. 

 

O lenço dos namorados 

 

 

Este lenço era o presente mais oferecido no Dia dos Namorados, em Portugal. É 

um artesanato do Distrito de Braga. Diz-se que a origem dos Lenços dos Namorados 

ou dos Lenços de Pedidos remonta aos séculos XVII-XVIII. Era uma atividade 

bordadeira para as mulheres do povo passarem o tempo.  

“No início, estes lenços, faziam parte do vestuário feminino e tinham apenas uma 

função decorativa. Eram lenços quadrados, de linho ou algodão, bordados conforme o 

gosto de cada um” assim se escrevia no site Sapo. (Laura 2008: s/p) 

J.C. Mota Leite contou que “quando a rapariga da aldeia entrava na adolescência 

e se sentia «moça», começava a pensar na vida futura, nos bens que poderia usufruir, 

nas vaidades próprias, tudo em volta da naturalíssima ideia dum casamento, a gosto ou 

Imagem n.º 23: Lenço dos Namorados 

Fonte: Lendas e Tradições, 28/6/2008 
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proveitoso, acto culminante de uma vida completa.” (Leite 1965: 262) Portanto, 

começava a bordar um lenço em linho ou em algodão. 

Se a moça, ao fazer o seu lenço, já idealizava ou já tinha o seu “conversado” ou 

“namorado”, punha logo nesse lenço o que melhor se lhe aditavam na alma, no coração, 

com protestos de amor, de esperança, de dúvida ou ciúme. Com motivos ou símbolos 

que melhor lhe parecia traduzirem esses sentimentos ou que mais agrado lhe merecia: 

ramos, flores, silvas, corações e chaves para os abrirem; borboletas, pombas e cãezinhos; 

cestas floridas e cruzes, ou até coisas díspares que ali julgasse a jeito. Sabia que tudo 

aquilo iria, primeiramente, provar os seus sentimentos, a sua dedicação. Mais tarde, a 

realização de um sonhado casamento, ou o desmoronar desse mesmo sonho, voltaria à 

sua mão, ser peça do seu trajar. Para já, era o seu lenço de namorados, depois, seria o 

seu lenço de pedidos. (Leite 1965: 263) 

Quando concluia o lenço, após longos serões em semanas e até meses, chegava a 

oportunidade de o oferecer. Se este aceitasse, poria o lenço por cima do seu casaco 

domingueiro, colocava-o ao pescoço com o nó voltado para a frente, usava-o na aba do 

chapéu ou até mesmo na ponta do pau que era costume o rapaz trazer consigo. Caso 

contrário, o lenço voltaria às mãos da rapariga.   

Por isso, os lenços, representam antes os sentimentos ou desejos da paciente 

bordadeira, ora traduzindo um amor firme ou simples amizade, fidelidade ou firmeza, 

saudade ou anseios, ora traduzindo a dúvida ou o ciúme, o amargor da ausência ou as 

lágrimas que ela provoca, tudo isto em bom sabor popular, em comparações ingénuas 

e curiosas, como adiante será referido. Tudo isto marcado a miúdo e meticuloso «ponto 

de cruz», se se tratasse de um lenço antigo, ou em «ponto corrido», das mais variadas 

cores, se se tratasse de um lenço moderno. (Leite 1965: 265-266)  

Atualmente, o Lenço dos Namorados, estreitamente ligado ao concelho de Vila 

Verde, porque a estética que reconhecemos nos lenços de hoje é inspirada nas recolhas 

feitas em Vila Verde, na década de oitenta do passado século. Recolha essa, feita numa 

altura em que a produção regional escasseava, mas que a vila conseguiu manter, e cujo 

município fez questão de promover daí em diante. (Portugal Nummapa. s/p) 

3.3 – A comparação entre o Dia de Qi Xi e o Dia dos Namorados 
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Formalmente, é um dia especial para os namorados tanto chineses como 

portugueses. Neste dia oferecem presentes mutuamente como rosas, chocolates, entre 

muitos outros, organizam um jantar romântico, só para os dois, fazem coisas 

relacionadas com o romance. Isto acontece tanto na China como em Portugal. 

Simbolicamente, as duas festas possuem o mesmo sentido, a esperança ou o sonho 

sobre o amor. Atrás das festas, existem muitas belas lendas e as pessoas dos dois países 

mostram a emoção com objetos simbolizados, através dos quais demonstram o 

simbolismo emocional. 

Há poucas semelhanças mas existem muitas diferenças. Primeiro, a data das festas 

é diferente, um é festejado no outono e o outro na primavera. Isso por causa da cultura 

ser também diferente. Como os antepassados chineses têm muita adoração ao fenómeno 

da natureza, o dia dos namorados chineses deve ter uma relação íntima com a Lua. 

Porém, na Idade Média, os europeus tinham muito culto à religião, por isso o nome do 

dia dos namorados ter origem no nome de um bispo que se chamava Valentim. Portanto, 

existe diferença na origem, o Dia de Qi Xi é originária de uma civilização agrícola, há 

milhares anos, e o Dia dos Namorados tem origem no cristianismo.  

Segundo os chineses, além de adorar a divindade da Lua, o Dia de Qi Xi também 

serve para agradeçer ao divino da terra, como referimos antes na origem do nome da 

festa. Os chineses festejam no outono para agradeçerem a dádiva do divino da terra e 

celebrar a colheita. Os portugueses festejam apenas por causa de adorarem o bispo 

cristão. Por isso, do ponto de vista cultural, existe grande diferença entre as duas festas. 

Uma tem qualidade panteística e natureza secular e a outra tem um carácter forte de 

monoteísmo. 

Terceiro, o Dia de Qi Xi destaca-se pela procura do agrupamento, da natureza, do 

sangue e da materialidade. O Dia dos Namorados presta atenção na sublimação 

espiritual e na personalidade individual. 

Por outro lado, na noite desse dia, os chineses têm hábito de prestar homenagem à 

Lua no jardim ou no pátio com frutos frescos, enquanto os portuguses não têm essa 

tradição. Porém, têm a cantarinha dos namorados e os lenços dos namorados. 
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Capítulo 4 – O Dia de Qing Ming vs. a Páscoa e o Dia de Todos os 

Santos  

 

4.1 – O Dia de Qing Ming 

 

O Festival Qing Ming festeja-se quinze dias antes do equinócio da Primavera. É 

também conhecido pelo Dia da Limpeza dos Túmulos. O Governo da República da 

China em 1935 fixou o dia 5 de abril como feriado oficial. 

O Dia de Qing Ming, o Festival do Barco Dragão, o Festival de Lanterna e o Ano 

Novo Lunar são quatro festas tradicionais da China. O Dia de Qing Ming é uma das 

festas de culto mais importantes, presta-se culto aos mortos e faz-se a limpeza dos 

túmulos da família. 

Segundo o calendário solar tradicional chinês, o ano seria dividido em 24 períodos 

solares. Entre numerosos festivais tradicionais da China, e O Qing Ming é a única festa 

que tem identidade dupla é um período solar e uma festa.  

Segundo o estudo de Wenzhang, a sua origem começou da dinastia Zhou e tem 

mais de 2,500 anos de história. No início, o Qing Ming era apenas um período solar que 

servia para lembrar os agricultores dos trabalhos agrícolas da Primavera. Mais tarde 

integrou os festivais e passou a ser celebrada juntamente com o Festival de Comida Fria 

e o Festival Shangsi. O imperador XuanZong da dinastia Tang e Song, decretou que 

haveria um dia de culto aos mortos e era ditado pelo ritual de limpar túmulos. 

(Wenzhang 2010: 683). 

Com o desenvolvimento da sociedade, o Festival de Qing Ming também evoluiu, 

não só porque surgiram alguns novos costumes, novas modas, mas também porque 

passou a ter um significado cultural mais rico e um sentido prático. 

Nos dias de Qing Ming, as temperaturas aumentam e as chuvas são abundantes em 

quase toda a região da China. As flores brotam, as ervas germinam. Isto é sinal de que 

se está na ocasião certa para semear, por isso existe um provérbio antigo que diz que 

“semear frutos e plantar grãos durante Qing Ming”. Isto basta para se ver a estreita 

relação entre o Qing Ming e a produção agrícola. 

Em suma, os costumes e as tradições do Dia de Qing Ming derivam do Festival de 

Comida Fria e do Festival de Shangsi.  
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O Festival de Comida Fria, também conhecido por Dia de Proibir o Fogo, é 

celebrado um dia antes de Qing Ming para homenagear Jie Zitui. Aoi Kuwan conta que 

durante o exílio de Wen, conhecido por Duque Wen de Jin, a comida tinha acabado, e, 

para que não morressem de fome, Jie Zitui cortou a carne do próprio corpo para preparar 

uma sopa. Ao saber do ocorrido, Wen ficou comovido e prometeu que iria recompensá-

lo pela ação. Dezanove anos depois, ao retornar do exílio, Wen tornou-se duque do 

Estado de Jin e resolveu homenagear todos os seus seguidores, esquecendo-se, todavia, 

de Jie Zitui. Este por seu lado continuou a levar uma vida simples no campo. (Aoi 

Kuwan 2012: s/p) 

Lembrado por alguém da ausência de Jie Zitui, o Duque Wen, lamentando o seu 

esquecimento, ordenou imediatamente ao seu servo que fosse convidá-lo a comparecer 

ao palácio a fim de lhe prestar uma homenagem. Jie Zitui recusou o convite o que fez 

com que o Duque Wen fosse convidá-lo pessoalmente.  

Quando chegou a casa de Jie Zitui, este tinha ido viver com a mãe para a serra 

Mian, que se localizava na região que é hoje a província de Shanxi, no norte do país. 

O Duque, mandou então os seus soldados procurá-lo nas montanhas, mas não 

tiveram nenhum resultado. Foi quando alguém disse ao rei: “Jie Zitui é um bom filho, 

se colocarmos fogo na serra, ele sairá junto com a sua mãe.” O Duque Wen aceitou a 

sugestão e ordenou que se incendiasse a serra. O local ardeu durante três dias, 

transformando em cinzas aquelas montanhas verdes. Mesmo assim, Jie Zitui não 

apareceu. (Aoi Kuwan 2012: s/p) 

Quando o fogo se apagou, os soldados saíram a patrulhar a região e encontram os 

corpos de Jie Zitui e o da sua mãe de baixo num salgueiro queimado. Muito triste, o 

Duque Wen mandou construir um templo em sua memória e mudou o nome da serra 

Mian para Jie em homenagem ao seu vassalo. (Aoi Kuwan 2012: s/p) 

A partir de então, no dia da morte de Jie Zitui, um dia antes do início da temporada 

de Qing Ming, era proibido fogo em todo o país e todos comiam comidas frias para 

homenagear Jie Zitui.  

Diz-se que no segundo ano da morte de Jie Zitui, o Duque Wen foi a pé 

acompanhado pelos ministros em homenagem a Jie Zitui. Andaram até ao salgueiro, e 

viram que o velho salgueiro queimado estava a renascer com milhares de ramos verdes 

que flutuavam ao vento. O Duque Wen olhava para o velho salgueiro renascido como 

se olhasse para Jie Zitui. Respeitosamente, caminhava na sua direção cortava alguns 
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ramos verdes e fazia uma coroa que colocava em cima de chapéu na cabeça. Esta 

homenagem deu origem às comemorações ditadas pelo Imperador XuanZong para o 

Festival de Qing Ming. 

O Dia de Qing Ming também incorpora alguns dos costumes do Festival Shangsi. 

No terceiro dia de março, no final do período da primavera e do outono, 

comemora-se o Festival Shangsi. Existem muitas informações sobre as verdadeiras 

origens do festival. Alguns dizem que deriva de um jantar realizado nas margens do rio 

Qushui durante a dinastia Zhou (1100-221 a. C.). Outros dizem que vem do costume de 

se livrar dos males banhando-se no rio. 

Neste dia, as pessoas realizavam uma cerimónia de sacrifício à beira do rio para 

homenagear os seus antepassados e depois banhavam-se com ervas aromáticas para 

purificar os seus corpos. Depois disso, homens e mulheres jovens saíam para um 

passeio de primavera.  

As comemorações do Festival Shangsi sofreram alterações com o passar do tempo. 

Na dinastia Han, passou a ser uma festa de convívio social onde as pessoas davam 

passeios ao ar livre para disfrutar da paisagem da natureza. Os literatos normalmente 

visitavam as montanhas famosas e organizavam banquetes. 

Dentro dos banquetes organizados, o mais conhecido é o de Wang Xizhi, um 

famoso calígrafo da dinastia Jin Oriental (317 - 420 d.C.) que escreveu no prefácio da 

Coleção de Poemas Lanting como os cultos tomavam banho e compunham poesia 

enquanto bebiam ao longo do rio.  

Na dinastia Tang (618 - 907 d. C.), diz-se que o imperador passeava com os seus 

seguidores junto ao rio, bebiam e jogavam, apreciando a natureza.  

Com tudo isto, os banquetes e o passeio de primavera, bem como o passeio após 

a limpeza dos túmulos dos ancestrais permaneceu até hoje.  

É na dinastia Song que o Dia de Qing Ming se torna mais importante. É nesta 

dinastia que este dia é registdo por pintores. A pintura do artista Zhang Zeduan da 

dinastia Song (1085 - 1145), entitulada por 清明上河图 Qingming Shanghe tu (em 

Inglês Along the River During the Qingming Festival), representa um fenómeno floral. 

Através da pintura, o artista representa a vida cotidiana das pessoas e a paisagem da 

Capital, Bianjing (atual, KaiFeng) durante a época do Song do Norte (960 - 1127) 

(Wenzhang 2010: 739). 
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Esta pintura é a obra mais afamada entre todas as pinturas chinesas, tem sido 

chamada de “Mona Lisa da China”. A pintura tem 25,5 centímetros de altura e 5,2 

metros de cumprimento e na pintura há 814 figuras humanas, 28 barcos, 60 animais, 30 

edifícios, 20 veículos, 8 cadeiras de sedan10 e 170 árvores (Wenzhang 2010: 740). 

A pintura é dividida em três seções: a primeira apresenta o cenário da aldeia rural, 

umas barracas espalhadas na floresta com névoa, os salgueiros com ramos verdes, e as 

pessoas a passear e a apreciar a beleza natural da primavera.   

 

 

A segunda parte, retrata o rio Bian. Aqui os barcos dispersam-se ao longo do rio, 

com edifícios na margem, e a multidão a caminhar. A ponte em arco, é feita em madeira 

era excessivamente brilhante comparada a um arco-íris. À direita e à esquerda, a ponte 

está cheia de pessoas e cada uma tem sua expressão. 

 

                                                           
10 É um meio de transporte da Antiguidade chinensa e é hoje usada particularmente nos casamentos. 

Imagem n.º 25: A Ponte de Arco sobre Rio Bian 

Fonte: Zhang ZeDuan 960-1127 

Imagem n.º 24: O Cenário da Aldeia   

Fonte: Zhang ZeDuan 960 - 1127 
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A terceira parte relata a feira que se realiza no centro da capital com fileiras de 

casas, mercados e centenas de diversos sinais. Está representado um fluxo interminável 

de pessoas, e várias atividades. 

 

 

No dia de QingMing, os usos e costumes eram muito ricos e interessantes. Proibir 

fogo e comer comida fria, ir visitar aos túmulos dos antepassados, queimar bens 

materiais, passear e desfrutar da natureza, colocar ramos de salgueiro nas portas ou 

carregar um ramo consigo, andar de baloiço, lançar papagaios e luta de galos eram os 

principais costumes neste dia. 

Com o desenvolvimento da sociedade, alguns já caíram em desuso, mas muitos 

sobreviveram ao passar do tempo e foram transmitidos de geração em geração e, com 

o tempo, foram concebidos novos conteúdos.  

Entre esses costumes, a veneração aos mortos atráves da limpeza dos túmulos é 

mais importante durante o festival. O povo chinês tem a tradição de adorar os seus 

antepassados e respeitar os idosos desde dinastia de Qin e Han. Esta tradição de dois 

mil anos não diminui e tornou-se um costume imprescindível.  

Durante o festival, todos os familiares vão visitar os túmulos dos seus antepassados. 

Esta tradição é dividida em duas partes, uma é queimar os bens materiais dos mortos e 

a outra é limpar os túmulos.  

Imagem n.º 26: O Cenário da Feira do Centro do Capital Kai Feng.  

Fonte: Zhang ZeDuan 960-1127 
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Antigamente, as pessoas acreditavam que existia um outro mundo, Yin. Ofereciam 

dinheiro e bens materiais dos mortos para que eles os usassem no outro mundo. Neste 

ritual, usavam-se dinheiro falso e pequenas representações dos bens materiais que a 

pessoa tinha em vida, como casa, carro, roupa, telefone, etc.  

O dinheiro de papel em notas falsas era queimado em frente do túmulo ou em 

funerais, numa panela de barro ou numa chaminé construída especificamente para este 

propósito. Isto para prestarem um tributo ao Deus da Morte, para que o defunto tenha 

uma estadia curta ou para que escape da punição. Tinha o intuito também de garantir 

que o morto tivesse uma boa vida após a morte. 

 

 

Hoje, as pessoas já não acreditam na existência do mundo Yin. Também não 

acreditam que o dinheiro queimado vai ser usado pelos antepassados. Contudo, em vez 

de queimar o dinheiro de papel, prestam-lhes homenagem, usando flores e a oração, 

para evitar poluir o ambiente e minimizar o risco de acidente com fogo. Uma nova 

forma de culto. 

Antes, os mortos eram sepultados na terra. Por isso, no Dia de QingMing, as 

pessoas vão visitar aos túmulos, limpá-los, remover as ervas daninhas e colocar os 

novos solos. Este ato cuidadoso transmite o carinho e as saudades pelos mortos. 

Imagem n.º 27: O Dinheiro de Papel em Nota Falsas 

Fonte: Mdig, 15/01/2013 
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Na sociedade moderna, a cremação substituiu o enterro. O ritual fica mais simples, 

as pessoas vão visitar apenas os túmulos e colocar as flores, porque o cemitério possui 

um empregado encarregue de fazer limpeza. 

O ritual de desfrutar da natureza neste dia deve-se ao facto de este dia coincidir 

com o início da primavera, a estação das flores. Por isso é tempo de sair da casa e 

passear com as famílias e os amigos.  

Na Antiguidade, as meninas não podiam sair da casa como desejavam e sem 

consentimento. Portanto, aproveitavam para passear com os amigos durante esta festa.  

Agora, as entidades públicas, as escolas, as empresas, organizam um passeio de 

primavera. Fazem viajens, vão visitar locais interessantes, apreciar paisagens e 

desenvolvem atividades de fitness. 

Uma das principais atividades de fitness é andar de baloiço. No início, andar de 

baloiço era um jogo especialmente para as mulheres. Mas agora é uma actividade para 

pessoas de todas idades e de todos os sexos. Segundo a tradição, andar de baloiço pode 

evitar centenas de doenças, melhorar o humor, alargar os horizontes, equilibrar o corpo 

e mente, fortalecer a coragem e ajudar a esquecer a tristeza. Quanto mais alto baloiçar 

melhor, melhor. Simboliza a vida a crescer. Ao andar de baloiço, os vestidos das 

mulheres voavam ao vento.  

 

Imagem n.º 28: Mulheres Andando de Baloiço 

Fonte: CSSN, 6/26/2018 
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Outra das atividades é lançar papagaios de diferentes formas como animais, e 

personagens que são representadas na ópera chinesa. Os antepassados diziam que lançar 

papagaio afastava o azar. À noite, as pessoas penduravam pequenas lanternas nos 

papagaios, chamados de “lanternas de divindade”. Depois de subir ao céu, as pessoas 

cortavam o fio do papagaio para o deixar voar com o vento, significando que as doenças, 

os azares e entre outros males iam para longe, levados pelo papagaio, assim trazendo a 

sorte. 

 

 

Outra tradição neste dia era de pendurar galhos de salgueiro e plantar as árvores. 

As pessoas penduravam os galhos de salgueiro nos meios de transporte, as mulheres e 

as crianças colocavam os galhos de salgueiro em forma anel na cabeça que, depois de 

homenagearem os mortos, costumavam pendurar nas portas para afastar os maus 

espíritos. 

 

 

 

Imagem n.º 29: Lançar Papagaio  

Fonte: China Link (Camila Sakamoto 5/04/2017) 
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Esta tradição vem da época de Jie Zitui, já referido atrás. Este fez desenvolver a 

floresta e hoje toda a gente sabe da importância do povoamento florestal e do impacto 

e contribuição para a biodiversidade e redução da poluição. Assim, no dia Qing Ming, 

desde o povo aos líderes do estado, todos participam de modo voluntário nessa 

atividade, contribuindo para melhorar o ambiente e beleza paisagística. 

Em qualquer bom festival, a comida não pode ser esquecida. No Dia de QingMing 

não é diferente. Como já foi referido anteriormente, alguns dos costumes deram origem 

ao Dia de Comida Fria. Neste dia apenas se podem consumir comidas frias e não utilizar 

o fogo. No Sul as pessoas também comem QingTuan. 

 

 

 

Imagem n.º 30: Pendurar os Galhos na Porta e Colocá-los na Cabeça  

Fonte: Zixun, 19/03/2018 

Imagem n.º 31: QingTuan  

Fonte: China Link (Camila Sakamoto 5/04/2017) 
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Os Qing Tuan são feitos a partir da mistura de pó de arroz glutinoso e um sumo de 

vegetal verde, e são recheados de pasta de feijão doce e a cor é comparada à de jada. É 

um prato típico e popular da região sul da época de Qing Ming. No norte o costume é o 

de comer ovos, para trazer boa saúde durante todo o ano. 

 

4.2 – A Páscoa 

 

A Páscoa é uma festa cristã e é uma das festas mais importantes na cultura 

portuguesa, quase tão importante como o Natal. 

A origem desta comemoração remonta há muitos séculos atrás.  

Thiago Lopes refere que para os hebreus, a Páscoa tinha o significado de passagem 

e era festejada pelos europeus há milhares de anos atrás. Festejavam a passagem do 

inverno para a primavera no domingo seguinte à Lua cheia posterior ao equinócio da 

Primavera. (Lopes 2010: s/p) 

José Bortolini contesta Thiago Lopes que, principalmente, na região do 

Mediterrâneo, a festividade era realizada na primeira Lua cheia da época das flores. 

Entre os povos da Antiguidade, o fim do inverno e o começo da primavera eram de 

extrema importância, pois acabava o tempo de escassez de alimentos.  

Para os judeus, esta data assume um significado muito importante, pois marca o 

êxodo deste povo, por volta de 1.250 a. C., onde foram aprisionados pelos faraós 

durante vários anos. A Páscoa dos judeus também está relacionada com a passagem dos 

hebreus pelo Mar Vermelho, onde, liderados por Moises, fugiram do Egito. Nesta data, 

os judeus fazem e comem o matzá11 para lembrar a rápida fuga do Egito, quando não 

sobrou tempo para fermentar o pão. 

Contudo, para os cristãos, esta data celebra a ressurreição de Jesus Cristo, ou seja, 

após a morte a sua alma voltou a unir-se ao seu corpo. Ainda hoje, os cristãos celebram 

a Páscoa valorizando e enfatizando a importância da ressurreição de Jesus Cristo.  

No último capítulo do Evangelho Segundo Lucas, está registada a ressurreição de 

Jesus Cristo: 

E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, 

levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas. 

                                                           
11 É um pão sem fermento. 
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 (...) 

E, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. 

(...) 

Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na 

Galiléia, 

Dizendo: Convém que o Filho do homem seja entregue nas mãos de homens 

pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. 

(...) 

E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia, que distava de 

Jerusalém sessenta estádios, cujo nome era Emaús. 

(...) 

E aconteceu que, indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, 

o mesmo Jesus se aproximou, e ia com eles. 

(...) 

E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. 

E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou 

o dia. E entrou para ficar com eles. 

E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e 

partiu-o, e lho deu. 

Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. 

(...) 

Os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. 

E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles fora 

conhecido no partir do pão. 

E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles, e 

disse-lhes: Paz seja convosco. (Lc 2: 1-20) 

 

Segundo Vitor Dias, a Páscoa é 

 

Uma mensagem de Amor. Do amor divino de Deus nosso Pai, que nos oferece 

Jesus Ressuscitado como a verdadeira fonte de amor e de vida. Num mundo onde 

há tantas injustiças, ódios e guerras, onde a violência e o abuso do poder produzem 

tanto mal, é necessário que nós cristãos proclamemos a alegre notícia de que Jesus 

Ressuscitado é o verdadeiro segredo do amor que conduz à vida e à felicidade. 

Páscoa é uma mensagem de Esperança. A vitória da esperança sobre o 

pessimismo, sobre a vida sem sentido e sobre o modo derrotista e explorador de 

tratar pessoas e coisas (...) (Dias 2012: s/p). 

 

Posto isto, ficamos a saber o quanto é importante a ressurreição do Jesus Cristo 

para os cristãos. E a celebração desta quadra obedece a rituais. Soledade Martinho Costa, 

em Festas e Tradições Portuguesas (2002), dá a conhecer alguns desses rituais: 

 

No domingo de Páscoa, o padre, de sobrepeliz e estola, precedido dos seus 

acompanhantes, de opa e transportando o crucifixo, a campainha e a caldeirinha, 

leve a casa dos paroquianos a «boa nova» e a «bênção pascal». As pessoas da 

família, amigos e vizinhos reúnem-se então e ajoelham na sala principal, onde o 

padre lhes dá a cruz a beijar. (...)  

As ruas e as entradas das casas apresentavam-se enfeitadas com verdura e 

atapetadas com flores e plantas aromáticas (alecrim, rosmaninho, hortelã silvestre) 

e escolhia-se a melhor mesa da sala, que se cobria com uma toalha de renda ou 

bordada, quase sempre com motivos religiosos.  

Sobre a mesa colocava-se um crucifixo, ladeado por decorados, «preparada 

para um pequeno brinde», encontrava-se o «folar do padre», que consistia num 

donativo em dinheiro colocado numa salva de prata, taça ou prato. Em tempos mais 
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recuados, esta dádiva era constituída por uma moeda, geralmente de prata, cravada 

numa laranja ou numa maçã.  

A finalizar o rito do compasso, é servido aos portadores da cruz um Porto, 

acompanhado de doces e biscoitos. (Costa 2002: 139) 

 

No entanto, estas tradições variam entre regiões. 

No Minho, semanas antes da Páscoa semeam-se «searinhas» de trigo como 

elemento cerimonial na altura da visita pascal para se colocar sobre grandes cómodas, 

altas, com oratórios. 

Nas diversas aldeias da Beira Litoral mantém-se o costume de os paroquianos 

serem avisados pelo toque dos sinos mal o compasso sai da igreja, de que o Padre vem 

a caminho. Depois, formam-se três grupos de raparigas, que se colocam em três pontos 

distintos da aldeia, para entoarem cânticos alusivos, enquanto decorre a visita pascal. 

Mas hoje já não faz isso. Entoam-se apenas ao começo da madrugada, no regresso a 

casa, pelas ruas ou caminho, ao terminar na igreja a Vigília Pascal. (Costa 2002: 140) 

Além de ritual pascal, há muitos indícios que simbolizam a Páscoa. 

 

O ovo de Páscoa 

 

 

Imagem n.º 32: Os Ovos de Chocolate  

Fonte: Expresso.Sapo. 27/03/2016 
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Segundo o autor referido acima, o ovo simboliza a fecundidade e abundância, 

representa também a homenagem à nidificação verificada nesta época do ano, quando 

as aves terminam a construção dos ninhos, chocam os ovos e alimentam os filhos. É a 

personificação do começo da vida. (Costa 2002: 143) 

A casca de ovo simboliza a terra, a parte interior simboliza o ar, a clara a água; e 

a gema o fogo. 

No século IV, o uso dos ovos foi proibido pela Igreja Católica até à Idade Média. 

As pessoas encontraram uma forma de os disfarçar em bolos e daí surgiu o folar. 

  

 

 

 

Mais tarde surge a prática de oferecer ovos coloridos. 

 

A primeira referência aos ovos pintados lê-se na obra que relata a vida de São 

Luís, rei de França, quando o rei e os seus cavaleiros, cativos em 1, 250 na Cruzada 

do Egipto, foram libertos pelos seus inimigos, que ofereceram ao rei, além de carne 

e queijo, ovos cozidos com a casca pintada de diversas cores, para testemunhar a 

sua honra em oferecê-los, uma vez que o monarca ganhara um prestígio 

imcomparável entre os muçulmanos, que lhe chamavam «o Sultão Justo». (Costa 

2002: 143 - 144) 

 

 

Imagem n.º 33: Folar da Páscoa  

Fonte: MulherPortuguesa, 20/03/2017 
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Na verdade, a moda de colorir e decorar ovos surgiu no século XVIII em França, 

Alemanha e Suíça.  

Primeiro coziam-se os ovos inteiros numa infusão feita com casca de cebola ou 

um pouco de vinagre para lhes dar um tom mais escuro. Depois eram coloridos com 

beterraba para ficarem vermelhos ou com o sumo de espinafre e certas plantas como o 

trevo, a hera e a erva-moleirinha para o verde; as flores como o lírio roxo para o anil; 

com a flor do tojo, o açafrão, a cenoura ou as cascas de laranja ou de limão para o 

amarelo e as cascas de olmo, de nozes verdes ou o café para o castanho. 

Costa explica que “os ovos pintados de vermelho, cor do fogo e do sangue e 

símbolo do amor e do martírio, que incita o amor a Deus, representam «Cristo 

Ressuscitado, vestido de branco, com um manto vermelho sobre os ombros».” (Costa 

2002: 144) 

Hoje em dia, com a influência dos outros países, começa a ser habitual em Portugal 

o costume de se esconderem os ovos pintados ou de chocolate, ou seja, os “coelhinhos 

da Páscoa” em casa ou no jardim, para que as crianças os possam procurar. ´ 

 

O Coelho de Páscoa 

 

O coelho tornou-se o símbolo mais pupular da Páscoa. 

Para os egípcios o coelho representava o nascimento e a esperança de novas vidas. 

Emílio Carlos escreveu uma história muito interessante sobre o coelho de Páscoa, 

encontra-se em anexo II.  

Imagem n.º 34: Os Coelhinhos Preparam Entregar Ovos 

Fonte: Visual Hunt
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A figura do coelho a entregar os ovos de chocolate permanece na memória das 

pessoas até hoje. Tornou-se um hábito esconder os ovos de chocolates coloridos ou os 

chocolates em forma de coelho para depois as crianças os procurarem. 

Na doçaria tradicional da Páscoa, com exceção de ovos de chocolate e o chocolate 

em forma de coelho, as amêndoas cobertas são dos doces mais populares e 

característicos da doçaria da quadra pascal.  

Nos tempos antigos, na noite de Sábado Santo após a Aleluia, era costume dizer 

ao encontrar-se alguém conhecido: “«Belamente se passou a Quaresma, passe para cá 

as amêndoas!»” (Costa 2002: 145) 

Nos arredores do Porto e no Minho os folares são substituídos pelo pão-de-ló. 

Antigamente, ao fazer-se o pão-de-ló, para ficar a massa bem batida, juntavam-se 

à roda do alguidar quatro mulheres, que se revezavam a mexer a massa com uma colher 

de pau. Isso remete-nos para a analogia com “os quatro pontos cardeais, as quatro 

virtudes, as quatro estações ou os quatro evangelhos” (Costa 2002: 150). Mas também 

simbolizava a totalidade, relativamente ao próprio formato do pão-de-ló, com um 

buraco no meio, e redondo, considerada a forma perfeita. 

4.3 – O Dia de Todo os Santos 

 

O Dia de Todos os Santos é comemorado anualmente no dia 1 de Novembro. 

Presta-se culto a todos os santos, mártires e cristãos heróicos. É um feriado nacional 

que foi interrompido em 2013 por ordem do Governo e retomado em 2016. 

Esta comemoração remonta ao início do século VII, pela iniciativa do Papa 

Bonifácio, que santificou ao Panteão do Campo de Júpiter ou de Marte em Roma. Este 

Panteão foi dedicado à Virgem Maria e a todos os cristãos já canonizados. (Costa 2003: 

15) 

A 13 de Maio realizou-se a primeira festa litúrgica de Todos Os Santos. Essa festa 

foi chamada dia de Nossa Senhora dos Mártires, e a data foi celebrada durante mais de 

dois séculos com um ofício próprio. Depois passou a ser incluída no cânone da missa 

uma alocução dedicada a Todos os Santos. 

Até o século VIII (741), o papa Gregório III mandou construir na Basílica de São 

Pedro em Roma uma capela dedicada ao Divino Salvador, à sua Santíssima Mãe, aos 



68 

 

Apóstolos e a todos os mártires e confessores, dando-se assim um maior impulso à Festa 

de Todos os Santos. (Costa 2003: 15) 

No século IX (835), esta festa foi então fixada no dia 1 de Novembro pelo Papa 

Gregório IV e a partir de 837, por decreto real, a data da festividade no dia 1 de 

novembro torna-se universal, constituindo uma das maiores solenidades para toda a 

Igreja Cristã. 

Costa explicitou que mais tarde, o dia 1 de novembro passa a ser o dia de Todos 

os Santos da Igreja Católica, e o dia 2 é dedicado aos fiéis defuntos. (Costa 2003: 17) 

Que tradições existem no Dia de Todos os Santos em Portugal? 

As famílias portuguesas, ao longo do dia 1 de novembro, visitam os cemitérios 

para deixar flores e velas nas campas. Antes da visita aos cemitérios, realizam-se missas 

nas paróquias. Depois da missa, realiza-se uma procissão até ao cemitério. 

Além disso, Segundo Costa, “em muitas localidades dos arredores de Braga 

continua a realizar-se no dia 1 de novembro a cerimónia da «lenha das almas», também 

conhecida por «pau das almas» ou «cepas das almas».” (Costa 2003: 18) 

Esta cerimónia consiste na recolha de lenha feita pelos rapazes solteiros que numa 

demonstração de força, puxavam um carro de bois carregado. A lenha recolhida era 

destinada à venda ou era leiloada, revertendo o dinheiro para missas pelas almas do 

Purgatório. 

   

Por vezes vão buscar a lenha de véspera, outras no próprio dia, de manhã, após 

a missa, e outras ainda à tarde. Antes da lenha ser leiloada manda o preceito que os 

intervenientes e a população em geral rezem junto das «cepas das almas» algumas 

orações pelos defuntos. O dinheiro sobrante da celebração das missas serve para 

cobrir algumas despesas: contratação do gaiteiro, bebidas e compra de animais 

destinados à refeição comunitária. (Costa 2003: 21) 
 

Na aldeia de Cristelo, até por volta dos anos cinquenta, era costume, à noite, a 

partir do dia 1 de novembro até ao fim do mês, alguém aparecer à janela das casas a 

tocar um sininho ou sineta. Nas outras janelas apareciam os moradores e, em conjunto, 

toda a aldeia rezava um terço por intenção das almas. O toque do sininho cabia em cada 

noite a uma das casas, dando assim a volta ao lugar. (Costa 2003: 22) 

Além disso, há outra tradição que se tornou cada vez mais popular entre os 

portugueses: o Dia das Bruxas ou Halloween. 

 

Dia das Bruxas  
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No dia 31 de outubro, véspera do dia de Todos os Santos, diz-se que as almas dos 

mortos descem à terra nos locais de nascimento.  

Na Antiguidade, os Celtas festejavam o “All hallow´s eve”, que significa a 

“véspera de todos os santos”. (Daniela Diana 2017: s/p).  

Os celtas são uma mistura de vários povos. Esse povo era politeísta e acreditava 

em diversos deuses relacionados com os animais e as forças da natureza. Acreditavam 

que, nesse dia, os mortos se levantavam e se apoderavam dos corpos dos vivos. Por isso, 

para afastarem e defenderem-se dos maus espíritos, usavam fantasias e colocavam 

objetos estranhos nas casas. (Super Heróis 2017: s/p) 

Por isso, no Dia das Bruxas, as crianças juntam-se, fantasiam-se e batem de porta 

em porta dizendo a tradicional frase: “doces ou travessuras”, com uma bolsa de pano, 

e as pessoas dão fruta, dinheiro, maçã, doces, castanhas, rebuçados, chocolates, etc. O 

pedido de doces está relacionado com a antiga tradição celta.  

Como forma de apaziguar os espíritos maus, eram-lhes realizadas oferendas de 

comida. As mulheres celtas faziam um bolo chamado de “bolo da alma”. Em Portugal, 

a Broa e milho é o pão mais tradicional deste dia.  

As casas e as ruas ficam decoradas com temas sombrios como bruxas, caveiras, 

múmias, vampiros, fantasmas, e muitos outros assustadores. Mas uma das marcas mais 

emblemáticas da festa são as grandes abóboras com rosto e com velas dentro. Esta 

tradição da vela dentro da abóbora está relacionada com a figura de “Jack da lanterna”. 

No entanto, na história original a abóbora era um nabo. (Diana 2017: s/p)  
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Os zombies, morcegos, gatos e as cores preto, roxo e o laranja também fazem parte 

desta festividade. 

Esta tradição permite que os adultos brinquem com os seus medos e fantasias de 

uma forma socialmente aceitável. Torna-se cada vez mais popular por causa de unir 

religião, natureza, morte e romance e também mais comercial.  

 

4.4 – A comparação entre o Dia de QingMing, a Páscoa e o Dia de 

Todos os Santos 

 

O contexto cultural e a religião são diferentes entre China e Portugal, mas em 

termos de significado de culto, estas três festas, o Dia de QingMing, a Páscoa e o Dia 

de Todos os Santos devem ser referidas em conjunto. 

Do ponto de vista do significado, as três festas possuem um mesmo sentido de 

culto: o culto aos antepassados, aos santos, à ressurreição do Salvador. Tudo para 

manifestarem atráves do dia comemorativo as saudades e o luto das pessoas pelos 

mortos.  

Imagem n.º 35: As Grandes Abóboras com Rosto e com Velas Dentro  

Fonte: BBC   
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As três festas mostram as suas riquezas culturais e a sabedoria dos povos numa 

determinada época. Foram fixadas como feriados nacionais pelo governo de cada país, 

e têm sido herdadas de geração em geração. É herdado não só o ritual próprio das festas, 

mas também o sinal cultural atrás das festas. 

Acerca do tempo de festividade, o festejo do Dia de QingMing e da Páscoa é 

relizado na primavera, sendo uma estação de florescimento, de temporada de 

renascimento e de bom tempo para passear.  

Relativamente aos símbolos das festas, há muitas semelhanças. Por exemplo, o 

ovo. Na China, come-se o ovo no dia da festa para trazer boa sorte. Em Portugal, na 

Páscoa há ovos coloridos que representam a ressurreição de Jesus de Cristo. O outro 

exemplo é o passeio: na China, as pessoas aproveitavam o bom tempo da época para 

sair da casa, desfrutar da beleza da natureza e fazer diversas atividades de fitness no ar 

livre. Na Páscoa, de manhã, há procissão, um tipo de cortejo religioso e, na véspera do 

Dia de Todos os Santos as crianças vestidas com fantasias pedem doces pela porta em 

porta. 

A procedência das festas é variada e diferente devido à cultura dos dois países. 

O Dia de QingMing é um período dos 24 períodos solares chinês, marcando o 

início dos trabalhos agrícolas. É proveniente da civilização antiga e tem uma estreita 

relação com a astronomia. 

A Páscoa e o Dia de Todos os Santos têm uma origem religiosa. A Páscoa é para 

comemorar o dia de ressurreição de Jesus e o Dia de Todos os Santos tem a finalidade 

de veneração aos santos, mártires e aos cristãos heróicos. 

Sobre o dia de festejo, o QingMing e o Dia de Todos os Santos são diferentes, 

QingMing celebra-se no início da primavera, um simbolo de a vida e renascimento. O 

Dia de Todos os Santos realiza-se no outono, na época das colheitas. 

Em relação ao ritual das festas, os chineses costumam gozar o que a natureza 

oferece, como passear ao ar livre, apreciar as paisagens do mar e da montanha e fazer 

desporto. Em Portugal, na Vespera de Todos os Santos as pessoas saem para a rua com 

máscaras e vestidas de bruxas, caveiras, múmias e entre muitos outros formatos. 

Os Chineses queimam dinheiro falso e bens materias culto aos mortos no dia de 

QingMing para levarem uma boa vida no mundo Yin.  
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Capítulo 5 – O Festival da Lua vs. O Natal 

 

5.1 – O Festival da Lua 

 

O Festival da Lua é uma das festas tradicionais chinesas, no qual se resumem as 

emoções profundas da nação chinesa, desde há milhares de anos. Todas as actividades 

principais têm relação com a Lua. Chama-se Festival da Lua, mas também se pode 

designar como Festival do Meio do Outono por calhar em meados do outono. Além de 

se celebrar na China, também se celebra na Malásia, em Singapura, no Vietname, no 

Japão, República da Coreia e República Popular Democrática da Coreia. 

Em 2018, a festividade calha no dia 15 de agosto do calendário lunar chinês, 

enquanto no calendário solar celebra-se no dia 24 de setembro. Sobre a sua origem, uns 

dizem que era uma atividade de adoração dos antepassados, para agradeçerem a oferta 

do divino da terra, já que agosto faz parte da estação da colheita. Outros dizem que os 

imperadores chineses antigos tinham hábitos de adorar a Lua, que era um ritual antigo 

das casas reais, existindo um ditado “adorar o sol na Primavera e a Lua no Outono” 

(WenZhang 2005: 1554).  

A colheita e a Lua eram considerados os principais elementos no Festival da Lua, 

a colheita e a Lua eram considerados os principais elementos. Segundo WenZhang, o 

Festival da Lua foi fixado no princípio da dinastia Tang e tinha ficado popular na 

dinastia Song. Diz-se que o Festival da Lua tornou-se num grande festival também por 

haver os exames Imperiais12. Era um exame importante, que se fazia de três em três 

anos e em agosto. Depois a população realizava uma grande festa para os que passavam. 

Isto passa-se de dinastia em dinastia, de geração em geração, ficando cada vez mais 

popular. Na época da dinastia Ming e Qing, tornou-se uma das festas principais da 

China.  

Sobre o Festival da Lua, existem muitas lendas bonitas, e todas as lendas se 

relacionam com a Lua, por ter um caráter romântico e mitíco. Na imaginação do povo, 

                                                           
12 São os exames tradicionais da China, que se pronuncia em pinyin, Keju. Consistiam numa série de 

provas que serviam para selecionar  quem, entre a população, teria a permissão de entrar na burocracia 

estatal. 
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o palácio da Lua tem Chang´e13 bonita, tem o coelho lunar lindo14 e as árvores de 

GuiHua15 mágicas, sendo um mundo cheio de atrativo. 

 

Chang´e voa para a Lua 

 

 

Chang´e voa para Lua é a mais famosa das lendas do Festival do Meio Outono 

(anexo III). Como a lenda se espalha na sociedade civil, o folclore do culto à Lua no 

mesmo festival tem vindo também a propagar-se. 

                                                           
13 É a deusa chinesa da Lua e só vive na Lua, sendo conhecida também como mulher na Lua. 
14 É um coelho que vive na Lua e que acompanha a deusa lunar Chang´ para que produza o elixir da longa 

vida  atráves do socar de um almofariz. 
15 É conhecida por sweet olive, tea olive e fragrant olive, e pode ser produzido o chá e os doces, 

também como um remédio na medicina chinesa tratar a menstrução irregular. 

 

Imagem n.º 36: Chang´e: Deusa da Lua Chinesa 

Fonte: China Link (Camila Sakamoto 5/04/2017) 
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Na noite, desse dia, todos os anos, quando a Lua cheia se levanta no horizonte, os 

pais, junto com seus filhos e todos os restantes membros da família, sentam-se ao redor 

de uma mesa, no pátio, e contemplam a Lua, comendo melancia, maçã, uva, tangerina 

e outras frutas frescas, assim como o bolo da Lua, um tipo de bolo feito, especialmente, 

para esta festa. Para os chineses, comer o bolo da Lua com a família é um costume 

muito importante que se deve fazer no Festival da Lua. 

 

 

A segunda lenda também assenta na Lua. Wu Gang corta a árvore de osmanto: 

 

Wu Gang the woodman wanted immortality, but he didn´t try hard enough to 

learn the necessary magic.  

The Emperor of Heavem got angry with him because of his attitude. In order 

to punish him, the Emperor of Heaven planted a huge cherry bay tree, 1,665 meters 

high, on the moon and tolde Wu Gang that if he could cut it down, he could become 

immortal.  

Wu Gang thought this was his chance to try hard at something he was good at 

to gain immortality. However, the Emperor of Heaven had made it so that the cherry 

bay healed every time Wu Gang chopped it! (Kelly 2017: s/p)     

 

Hoje em dia, as pessoas ainda acreditam que uma sombra na Lua é feita pela 

enorme árvore de osmanto. Por isso, é tradição, durante o Festival, tomar vinho de 

osmanto, apreciar as flores de osmanto e comer gelatina de osmanto. Se passar no 

exame, pode dizer: “quebrar o galho no meio da Lua” (Wenzhang 2010: 1589). 

Imagem n.º 37: Bolo da Lua com Recheio de Cinco Sementes 

Fonte: Cozinha de Yang 
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A última lenda é o coelho da Lua 

Diz-se nesta lenda que na Lua há um coelho, o qual é branco como a pedra Jade 

(Wenzhang 2010: 1589) e por isso ser chamado como “coelho de jade”. Segundo o 

registo:    

Há muitos e muitos anos atrás, o Velho sábio da Lua decidiu sair em peregrinação 

e visitar a Terra. Sua divina intenção era descobrir qual dos seus animais era o mais 

generoso. Para isso, disfarçou-se de um faminto mendigo e pediu à raposa, ao 

macaco e ao coelho por um pouco de comida.  

Prontamente, o ágil macaco subiu a uma árvore e trouxe algumas frutas 

fresquinhas. A raposa dirigiu-se a um riacho, pegou num peixe, e trouxe-o de volta 

para o velho pedinte. Mas o coelho não tinha nada para lhe oferecer, apenas um 

pouco de grama. Então, pediu à raposa e ao macaco para construir uma fogueira. 

Após acenderem o fogo, o coelho ofereceu-se de refeição para o pobre velho 

faminto, saltando para dentro das chamas.  

Rapidamente, o mendigo mudou sua forma, fazendo surgir o velho sábio da Lua. 

Imediatamente, tirou o coelho do fogo dizendo: “Foi uma atitude muito generosa, 

gentil coelho, mas não deve fazer nada para se prejudicar. Já que foi considerado o 

mais gentil de todos, para mim, irei levá-lo de volta comigo para viver entre as 

deidades no reino celestial.”  

O velho sábio tomou então o benevolente coelho em seus braços, seguindo com 

ele de volta para a Lua. Dizem que ele ainda está lá, até hoje, basta olhar para o céu 

nas noites de outono, quando a Lua é mais brilhante, que conseguirá avistar o 

pequeno e gentil coelho preparando a massa do mochi em seu pilão celestial. (Isa 

2016: s/p)    
 

Com estas belas lendas, o festival foi coberto por um véu de mistério. À luz do 

luar, as pessoas olham para o céu nocturno de forma natural e imaginária e podem ver 

Chang´e, Wu Gang, o Coelho de jade e a árvore de osmanto, sendo considerada uma 

experiência maravilhosa. Hoje em dia, mesmo havendo evolução na ciência, estas 

lendas ainda podem fazer com que as pessoas imaginem/sonhem.  

Desde 2008, o festival tem sido um feriado público de três dias na China. As 

pessoas aproveitam para fazer uma viagem curta, especialmente os jovens. Os adultos 

Imagem n.º 38: as Gelatinas de Osmanto 

Fonte: Nipic 
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preparam um excelante jantar ou juntam as famílias e vão ao restaurante, fazem 

compras e outras atividades de recreio. 

O comer os bolos da lua, em conjunto com a família e dar esses bolos como 

presente ao visitar amigos ou familiares é uma tradição comum e representativa do dia, 

seja antes, agora ou amanhã. Hoje, existem muitos sabores do bolo da Lua no mercado. 

Aqui estão, como exemplo, os dez melhores sabores. 

 

 

O formato redondo simboliza a reunião de família. Nos tempos normais, as 

pessoas não os compram nem comem, mas no festival todos têm um bolo lunar para 

festejar. 

Geralmente, as pessoas costumam comê-lo enquanto admirar a Lua. Nessa noite,  

a Lua é demasiado brilhante e cheia e os idosos realizam a atividade de culto à Lua, 

contando as lendas supra-citadas. 

 

5.2 – O Natal  

 

A palavra “natal” com letra minúscula significa nascimento, com letra maiúscula 

é a festa na qual celebra o nascimento de Cristo. Na Bíblia, no Evangelho segundo 

Lucas, traduzida por João Ferreira de Almeida, assim descreve o nascimento de Jesus 

Cristo: 

 
Imagem n.º 39: Dez sabores melhores de bolo da lua 

Fonte: China Highlights 13/19/2017 
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E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, 

para que todo o mundo se alistasse. (...) 

E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, à cidade de 

Davi, chamada Belém (porque era da casa e família de Davi). 

A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. 

E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de 

dar à luz. 

E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa 

manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. 

 

Os pastores de Belém  

 

Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo, e 

guardavam, durante as vigílias da noite, o seu rebanho. 

E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de 

resplendor, e tiveram grande temor. 

E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande 

alegria, que será para todo o povo: 

Pois, na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. 

E isto vos será por sinal: Acharei o menino envolto em panos, e deitado numa 

manjedoura. 

E, no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos 

celestiais, louvando a Deus, e dizendo:  

Glória a Deus nas alturas, Paz na terra, boa vontade para com os homens. 

E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores 

uns aos outros: Vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o 

Senhor nos fez saber. 

E foram apressadamente, e acharam Maria, e José, e o menino deitado na 

manjedoura. 

E, vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita; 

E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. 

Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. 

E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham 

ouvido e visto, como lhes havia sido dito. (Lc 2: 1-20) 

 

Segundo o historiador, escritor e professor australiano Geoffrey Blainey, “o seu 

nascimento foi e ainda é considerado um acontecimento importante. (...) Não se 

conhece o ano exato em que Jesus nasceu. Ainda hoje, vários aspectos da chegada de 

Jesus ao mundo, de sua vida e sua morte permanecem envoltos em mistérios e 

divergência” (Blainey 2012: 12). A Bíblia também não diz o dia exato em que Jesus 

nasceu, assim como noutros textos, que tratam da história de Jesus Cristo.  

Então, Porquê se comemora o seu nascimento no dia 25 de dezembro? 

Para se poder responder a essa questão, tem de se ter algum conhecimento sobre a 

história do cristianismo e a sua relação com as civilizações europeias, no período da 

transição da Idade Antiga para a Idade Média. 

No tempo de Império Romano (27 a. C. - 476 d. C.), as primeiras comunidades 

cristãs formaram-se no Médio Oriente, mas logo se espalharam para outras regiões, 

como para a Ásia Menor e para a Anatólia, as quais foram conquistadas pelo Império 

Romano, e tinha uma grande influência da cultura helenística. (Fernandes, Cláudio s/d 
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s/p.) A maioria dos cristãos eram Judeus e esses mesmos acreditavam num só Deus. Os 

cristãos judeus trouxeram assim a sua crença para o domínio do Império Romano, 

fazendo com que certos romanos se convertessem ao cristianismo.  

Dizia-se que, naquela altura, as estrelas no céu fascinavam mais as pessoas do que 

hoje. Muitas das religiões primitivas registavam o culto do sol, “desde as chamadas 

clássicas às indígenas da América do Sul e de outras regiões.” (Cabanas, António 2008: 

20) Existia naquele tempo uma divindade solar que se chamava Mitra. Para prestar culto 

oficial à Mitra, foi instituido o dia 25 de dezembro pelo imperador Aureliano em 273 

d.C.. A festa do sol, o nascimento do sol invencível ou do solstício de Inverno16 era 

comemorado pelo povo romano no mesmo dia.  

Depois, quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, os 

cristãos passaram a associar este dia ao nascimento de Jesus, fazendo-o coincidir com 

uma celebração já praticada pelos romanos, “Foi o Papa Libério que, depois de uma 

investigação pormenorizada feita pelo seu antecessor Júlio I, fixou o dia 25 de 

Dezembro para comemorar a data do nascimento do Messias. Quase dois séculos depois, 

em 529, o Imperador Justiniano I declarou-o feriado nacional do Império Romano.” 

(Cabanas 2008: 21)  

O simbolismo do Sol foi transferido para a figura de Cristo. É por isso que se 

comemora o dia de Natal a 25 de dezembro desde o Império Romano até hoje. 

Então o que se faz, o que se come e quais as actividades neste dia especial e 

consagrado? A árvore de Natal, o Pai Natal, a ceia, o presépio e os presentes natalinos 

aparecem na festividade de Natal como símbolos. 

 

A Árvore de Natal  

  

                                                           
16 “Devido à inclinação da Terra, a hora do nascer e do pôr-do-sol é diferente 

todos os dias. Devido a essa inclinação (23,5 graus) ele desloca-se (deslocação 

aparente), ora para Norte, ora para Sul, da linha do Equador.solstício é o momento 

em que o sol atinge um dos pontos da elíptica mais afastados do equador, norte ou 

sul. No hemisfério norte, o solstício de Inverno ocorre quando o sol atinge o ponto 

mais a sul do equador, por volta do dia 21 de Dezembro e corresponde ao dia mais 

curto do ano. Da mesma forma, o solstício de Verão ocorre à volta da linha do 

Equador, no início da Primavera e no ínício do Outono (Equinócios). Nessa altura, 

ao meio dia, o sol atinge o zénite e os objectos erectos não projectam qualquer 

sombra.” (Cabanas 2008: 20) 
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Hoje em dia, no princípio de dezembro, a árvore de Natal quase torna-se uma parte 

simbólica existente em quase todas as cidades do mundo, de todos os centros comerciais 

e de todos os edifícios, dos apartamentos ou outra habitação. Todos os anos a arvore de 

Natal torna-se cada vez maior, e assim a sua decoração cada vez mais melhor. Por 

exempro, a árvore de Natal de Lisboa que está na Praça do Comércio já é um lugar 

turístico, pois na época natalícia, todos os anos, atrai os visitantes de vários países com 

o seu Show de Luz. 

Sobre a origem da Árvore de Natal, o autor António Cabanas refere: 

 

Não é fácil datar o início da utilização da Árvore de Natal nas sociedades 

ocidentais, apesar de ser um dos símbolos mais recentes. Em algumas civilizações 

pagãs decoravam-se as casas com verdura, por alturas, do solstício do Inverno, por 

se acreditar nos seus poderes mágicos. (Cabanas 2008: 60-62). 

 

Imagem n.º40: A Árvore de Natal (Sheng Danshu 圣诞树)  
Fonte: A Tarde, 26/11/2016 
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Existem referências da utilização do azevinho nas festas Saturninas17, ou seja, 

festas em honra de Saturno, celebradas na antiga Roma. Nestes dias, os romanos 

ofereciam azevinho de presente. O azevinho era a planta sagrada desse deus. 

Decoravam as casas com ramos e coroas de azevinho, bem como com gilbardeira e 

outros ramos de árvores e arbustos de fruto escuro e trocavam presentes em privado.  

António Cabanas conta que a divulgação da Árvore de Natal pelo mundo, como 

elemento associado à época natalícia, só aconteceu depois de meados do século XIX. 

Na Europa Central foi introduzida no século XVI, mas a sua vulgarização só se 

verificaria dois séculos depois. O costume começou a enraizar-se sobretudo na 

Alamanha, onde as famílias, ricas e pobres, decoravam as árvores com frutos, doces, 

velas e flores de papel “as flores vermelhas representavam o conhecimento e as brancas 

representavam a inocência.” (Cabanas 2008: 61). 

O mesmo autor afirma que os ornatos ou enfeites colocados na Árvore de Natal 

estão também carregados de simbolismo: 

 

Quando, no Outono, as folhas caíam, os antigos, que acreditavam no espírito 

das árvores, pensavam que este as tinha abandonado e receavam que não voltasse 

na Primavera seguinte. Para atraírem de novo o espírito das árvores, enfeitavam-

nas com objetos coloridos. As luzes lembram e simbolizam o sol; pois é do 

renascimento do sol e do retorno da luz depois do solstício que estamos a falar. A 

estrela significa para os cristãos a interpretação do anúncio do nascimento de Jesus 

feito aos Magos. Também é frequente colocar algodão ou borrifar de farinha nas 

agulhas do pinheiro, simbolizando a neve e o frio da época invernal; mas quer os 

pinheiros, quer a neve que os cobre estão relacionados com as influências nórdicas. 

Anjos, bolas coloridas, pais Natal de chocolate e outros símbolos natalícios 

adornam também os seus ramos. As prendas amontoadas junto ao tronco 

completam a decoração, misturando-se por vezes com o presépio. Em toda a parte 

se generalizou o uso deste tipo de elementos, quase sempre relacionados, desde 

tempos ancestrais, com as celebrações do solstício. (Cabanas 2008: 62) 

 

Em Portugal, a aceitação da Árvore de Natal é recente quando comparada com os 

países referidos acima. Hoje em dia, a Árvore de Natal já faz parte da tradição natalícia 

portuguesa e já todos se renderam aos pinheiros de Natal que hoje tomam cada vez mais 

novas formas e feitios. Pinheiro, abeto, ou azevinho são trocados por árvores de plástico, 

feitos de derivados do petróleo. As velas, hoje, são substituídas pelas populares 

lampadazinhas de cores variadas.  

                                                           
17 Na mitologia romana, Saturno era uma divindade agrícola. 
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O presépio é outra peça importante. No século IV, o presépio era representado 

apenas pela figura do Menino, colocada no chão, rodeada de pastores, juntamente com 

o boi e o jumento. No século VI, já com a reprodução iconográfica da Virgem Maria, a 

imagem de São José passou a figurar também na encenação do nascimento de Jesus. 

Desde 1968, que na quadra natalícia a história é representada na colina de Alenquer que 

se vê povoada, no meio de luzes festivas, de um colorido presépio, com as figuras em 

madeira pintada (a maior com cerca de seis metros e a mais pequena a atingir quase um 

metro e meio de altura), da Virgem Maria, de São José, do Menino, dos anjos, dos 

pastores, dos Reis Magos e dos animais, concebidas ao gosto dos presépios tradicionais 

portugueses. (Soledade M.C. 2009: s/p). 

 

 

O Pai Natal 

 

Imagem n.º 41: o Presépio 

Fonte: Portugalmistico 
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Diz-se que o Pai Natal tem origem na lenda cristã de São Nicolau da Ásia Menor. 

São Nicolau foi sagrado bispo e padroeiro da Rússia e das crianças e costumava ajudar, 

anonimamente, quem estivesse em dificuldades financeiras. Segundo a lenda, Nicolau, 

ao saber da necessidade de um residente local para os dotes de casamento de suas três 

filhas, atirou secretamente moedas de ouro para sua casa através de uma janela. O ouro 

acabaria por cair dentro de umas meias que estavam penduradas perto da lareira a secar. 

Assim terá surgido a tradição de se colocar o sapatinho junto da lareira. (Isabel Cruz 

2017: s/p) 

Há quem defenda que a lenda do Pai Natal é proveniente de Clemente C. Moore, 

um professor de literatura grega, em Nova Iorque, que lançou o poema Uma visita de 

São Nicolau em 1822, escrita para os seus seis filhos. Nesse tempo os colonos 

holandeses residiam na América. O nome São Nicolau em holandês é Sinterklaas, que 

originou o nome Santa Claus, o equivalente em inglês de Pai Natal. (Cabanas 2008: 64) 

A lenda for reforçada por Moore. Este referiu que Pai Natal viajava num trenó 

puxado por renas. Ele também ajudou a popularizar outras caraterísticas do Bom 

Velhinho, como o fato dele entrar pela chaminé. O caso da chaminé, inclusive, é uma 

das curiosidades na lenda de Pai Natal. Alguns estudiosos defendem que isso, se deve 

ao fato de que várias pessoas tinham o costume de limpar as chaminés no Ano Novo 

para permitir que a boa sorte entrasse na casa durante o resto do ano. Realmente, no 

poema, a verdadeira explicação da chaminé veio da Finlândia, pois os antigos lapões 

viviam em pequenas tendas que pareciam iglos e que eram cobertas com pele de rena. 

A entrada para essa casa era um buraco no telhado. (Smart Kids s/d s/p)  

Hoje em dia, a figura do Pai Natal com camisa vermelha e branca tornou-se um 

meio de promoção dos centros comerciais e das lojas, no período de Natal. Hoje, além 

do Pai Natal, há muitas moças bonitas vestidas de Mãe Natal que promovem todo o tipo 

de produtos e serviços. 

No ocidente, há o hábito de se “mentir” às crianças sobre a existência do Pai Natal, 

pois os mais pequenos confundem a fantasia com a realidade e acreditam facilmente 

nas histórias que lhes contamos. Por isso, existe um “dito” que se deixa de ser criança 

quando se deixa de acreditar no Pai Natal. (Cabanas 2008: 64) 

 

A ceia de Natal 
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A véspera de Natal, dia 24 de dezembro, é a ocasião mais esperada do ano. Nessa 

noite, uma grande refeição espera todos os membros da família, os quais se reunem à 

volta da mesa, bebendo, comendo e conversando. 

Em Portugal, a norte do Tejo, a ceia (da véspera) de Natal tem o nome de consoada. 

No Alto Alentejo, em particular na zona raiana, chamam-lhe missadura, e no Baixo 

Alentejo fala-se em ceia do Deus Menino. (Modesto, M. L., Praça, A.e Calvet, N. 1999: 

62). Segundo Modesto, “Enaltecida por Júlio Dinis e Ramalho Ortigão, a consoada 

minhota, pela sua grandeza, opulência e rigor tradicionalista, impõe-se no conjunto 

nacional e influencia, hoje, os hábitos alimentares da véspera do Natal do país inteiro.” 

(Modesto, et al. 1999: 62)   

Os portugueses atribuem vários nomes à ceia de Natal, assim como aos pratos 

apresentados na mesa da ceia. Tal como considera Cabanas: 

 

A alimentação sempre foi e será o mais importante sustentáculo de qualquer 

forma de vida, só comparável ao ar que se respira. Pode passar-se sem muitas das 

comodidades do quotidiano, sem o conforto de um abrigo, dos prazeres dos bens 

culturais e outros, mas niguém consegue sobreviver sem se alimentar. Por isso, o 

homem primitivo tinha tendência a identificar o alimento com a própria vida e a 

revesti-lo do prestígio das forças superiores e misteriosas de que dependia o ser 

humano. É legítimo pensar-se que nessas épocas remotas o alimento não tivesse 

para o homem apenas e simplesmente uma função nutritiva e lhe atribuísse também 

um significado social e místico, uma natureza supra-alimentar. Era, em certas 

circunstâncias, objecto de sacrifícios, oferendas ou manducações especiais, 

efectivas ou simbólicas, com o carácter de práticas propiciatórias ou de purificação, 

de magia imitativa ou profiláctica, associadas a celebrações culturais em vista a 

promover a fertilidade e a abundância. (Cabanas 2008: 70) 

 

Para as famílias, a ceia de Natal ou consoada é o momento mais importante da 

celebração natalícia, visto ser uma festa de família, pela qual muitas pessoas percorrem 

longas distâncias para se juntarem aos seus familiares. Na véspera, o cortejo de adereço, 

a toalha branca da mesa que lembra os corporais do altar, e o cepo de boa lenha que vai 

à lareira e aquece a casa faz a atmosfera da casa ainda mais harmoniosa e confortável. 

A ementa da ceia traduz a qualidade dos componentes do ritual.  

Por sua vez, o menu varia entre regiões nesta hora especial, de norte a sul de 

Portugal. Na região de Trás-os-Montes e Alto Douro impera o bacalhau ou o polvo 

cozido, acompanhado de batatas e couve portuguesa cozidas. Entre o Douro e o Minho, 

a noite mais longa começa com bacalhau ou polvo cozido, servido com batatas e couve 

portuguesa também cozidas; depois, até ao final da noite, bebe-se um reconfortante 

vinho quente, adoçado com mel e aromatizado com pau de canela. Comem, os 

alentejanos, uma sopa que é, geralmente, de feijão e a tadição é alhada de cação. No 
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Algarve, ainda é tradição, em muitas casas comer o galo assado. Na região da Madeira, 

a tradição não é a mesma. No jantar da consoada, saboreia-se as espetadas típicas da 

ilha da Madeira em pau de loureiro, e nos Açores, na noite de consoada, a galinha é 

quem faz as honras da mesa, pode ser servida assada no forno, guisada com batatas ou 

simplesmente em canja de galinha. (Jornal de Mafra 2017: s/p) 

Em suma, o bacalhau é rei; o peru, o porco, o polvo, o marisco, o cabrito, tudo 

bem acompanhado e regado, concorrem entre si, consoante os hábitos de cada família 

e região. 

Porque é que o bacalhau aparece na mesa da ceia de Natal como rei? Paulo Mónica 

disse que “quando se pede a um português que nos diga 10 palavras que se associe a 

Natal, é quase certeza, que Bacalhau será a primeira delas, por serem tantas as formas 

de preparar e servir.” (Mónica 2014: s/p) Foi necessário arredondar o número de 

receitas para “um milhar mais um”. Antes de se falar sobre a história do bacalhau em 

Portugal, apresenta-se aqui un dos pratos de bacalhau:  

 

Pastéis de Bacalhau 

 

 

Imagem n.º 42: Os Pastéis de Bacalhau 

Fonte: Vida Ativa 23/03/2017 
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Bacalhau à Brás 

 

Bacalhau Assado no Forno  

 

Imagem n.º 43: Bacalhau à Brás 

Fonte: Hjenglish 04/07/2017 

Imagem n.º 44: Bacalhau assado no forno com batatinhas 

Fonte: LuisaAlexandra 
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Bacalhau com Natas 

 

 

Ainda há muitas maneiras de fazer bacalhau. Porém, como é que o bacalhau se fez 

tradição em Portugal e porque é que o bacalhau é um dos alimentos mais consumidos 

e apreciados pelos portugueses? No programa Cuidado com a Língua é referido “este 

peixe caiu nas redes portuguesas na época dos Descobrimentos e ficou estrela da 

gastronomia nacional. Seco e salgado, foi das tripulações, nas viagens marítimas, amigo 

fiel dos pobres” (Costa 2013: s/p).  

Durante a época dos Descobrimentos, os portugueses tinham que encontrar 

produtos que resistissem às longas travessias marítimas. Descobriram o peixe ideal nos 

mares setentrionais do Atlântico, na Terranova (Canadá). Existem registos de que em 

1508, o bacalhau correspondia a 10% do pescado comercializado em Portugal. Na 

época, com a falta da técnica de salgar, limitavam-se a secar este peixe ao ar livre. Mais 

tarde, já na costa espanhola, o peixe passa por um processo de salga e secagem nas 

rochas, para melhor conservação. O método de salgar e secar o alimento é uma das 

formas naturais que garante a sua perfeita conservação e não tem adicionadas 

substâncias químicas, preservando-se as propriedades nutricionais do peixe, 

melhorando também o seu sabor. (Ensina RTP 2013: s/p) 

Tal como os restantes peixes, o bacalhau é de fácil digestão, apresentando uma 

elevada riqueza em proteínas de alto valor biológico, minerais como o iodo, o fósforo, 

o sódio, o potássio, o ferro e o cálcio e as vitaminas do complexo B. (Rita Gonçalves 

Imagem n.º 45: Bacalhau com Natas 

Fonte: 1001Receitas 
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2014: s/p). É considerado um peixe magro e é uma fonte de ácidos gordos polisaturados, 

onde se destaca o ácido gordo ómega 3, que apresenta um efeito protetor sobre o sistema 

cardiovascular, um papel preventivo sobre o cancro e favorece o desenvolvimento do 

sistema imunológico. Importa lembrar, a importância de realizar o adequado processo 

da demolha, com o objetivo de re-hidratar os tecidos e retirar o excesso de sal que foi 

utilizado na cura e maturação do bacalhau, tornando assim este produto alimentar 

agradável no sabor e com a textura característiva que permite a separação em lascas. 

(Helena Real s/d s/p) 

Segundo a gastróloga, Bernadete Guimarães, este peixe cresce muito rápido e a 

fertilidade das fêmeas é excepcional: põem de 4 a 8 milhões de ovos por ano. Os que 

sobrevivem alcançam 40 cm em dois anos, 1 m aos vinte. Nesta idade, o peso é de 

aproximadamente 50 kg. No entanto, só cinco destes peixes que são transformados em 

bacalhau seco, com formas diferentes de cortes e salga. São eles, o Cod-Gadus Mohrua, 

o principal e legítimo bacalhau, o Saithe, o Ling, o Zarbo e o Cod Macrocephalus. 

(Bernadete 2011: s/p) 

Segundo a estátistica de Paulo Mónica, de AIB,  

 

Hoje em dia, Portugal tem uma frota de 13 bacalhoeiros, que pescam nas águas 

da Terra Nova, da Noruega e de Svalbard. Os países para onde Portugal mais 

exporta bacalhau, nas suas diversas formas de apresentação, salgado, seco, 

demolhado e ultracongelado, são o Brasil (que absorve 40% das exportações), 

França, Angola e Itália” (Paulo Mónica 2014: s/p). 

 

Imagem n.º 46: Os irmãos Joselito e Vitor Lucas com Bacalhau Salgado e Seco. 

Fonte: Público 11/11/2017 
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No entanto, além do bacalhau, as sobremesas dão um toque especial à ceia de Natal, 

como o bolo-rei, as rabanadas, o arroz-doce, as farófias, os sonhos de abóbora, os fios 

de ovos, etc. O bolo-rei é o mais visível no mercado e o mais comercializado. Segundo 

Cabanas, existe uma lenda sobre o bolo-rei: “quando os Reis Magos foram visitar Jesus, 

tiveram uma discussão sobre qual seria o primeiro a apresentar-se ao Menino e a 

oferecer-lhe presentes. Um pasteleiro que assistiu à conversa deu-lhes a solução: ele 

faria um bolo em cujo interior colocaria uma fava; na hora de reparti-lo, a quem esta 

calhasse seria então o primeiro.” (Cabanas 2008: 72)  

 

 

De uma forma muito resumida, esta doce é o presente que os três Reis Magos 

deram ao Menino Jesus aquando do seu nascimento. “Assim, a côdea simboliza o ouro; 

as frutas, cristalizadas e secas, representam a mirra; e o aroma do bolo assinala o 

incenso” (Diário de Notícias 2005) e ditava a tradição que quem recebesse a fatia com 

a fava, teria de oferecer o bolo-rei no ano seguinte.  

Além do bolo-rei comercial, as filhozes caseiras também são um doce muito 

popular na casa comum, pois, antigamente, era uma espécie de guloseima para os 

pobres. 

 

Imagem n.º 47: Bolo-rei 

Fonte: Mulherportuguesa 25/10/2016 
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Em geral, as pessoas reúnem-se, principalmente em família, para se empenharem 

na preparação das filhoses. No entanto, como as filhoses que se vendem em qualquer 

padaria, loja de bairro ou hipermercado, não são comparaveis às que são feitas em casa 

com os ingredientes seleccionados do campo e o seu sabor. Geralmente faz-se nos dias 

que antecedem o Natal, durante a tarde ou ao serão. (Cabanas 2008: 75)  

Com o fim da consoada, em Portugal, é tradição fazer a distribuição dos presentes 

de Natal. De acordo com Cabanas “A troca de presentes teve, provavelmente, origem 

na Saturnália romana, onde eram feitos grandiosos banquetes e se visitavam os amigos, 

trocando-se comida, presentes e amuletos da sorte.” (Cabanas 2008: 81-82) Porém, o 

mesmo autor também acha que essa tradição terá surgido há muitos anos atrás.   

Seguidamente, chega a hora da Missa do Galo. É o nome dado pelos católicos à 

missa celebrada na véspera de Natal que começa à meia-noite de 24 para 25 de 

dezembro.  

 

A missa do Galo  

 

Como nesta missa se celebra o nascimento de Cristo, ela deve ser celebrada à 

mesma hora do nascimento deste. Uma explicação mais comum, para a origem do nome, 

Imagem 48: As filhozes 

Fonte: Teleculinária, 13/12/2017 
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é a da lenda que conta que o galo foi o primeiro animal a presenciar o nascimento de 

Jesus. Por isso, ficou com a missão de anunciar ao mundo o nascimento de Cristo, 

através do seu canto. (VxMag 2015: s/p) 

Com a excepção de ser o anunciador do nascimento de Jesus, associaram-lhe 

muitas virtudes e simbologias, entre elas a coragem e a insolência são as mais marcantes, 

demonstradas nos combates que travam até à morte. 

Há muitos os provérbios portugueses que apelam às características físicas ou aos 

dotes vocálicos desta ave doméstica. Estes adágios têm geralmente intuitos morais de 

crítica social a pessoas cujas atitudes e atributos podem ser comparáveis às do galo. 

Cabanas exemplifica: “Podem reportar-se a um indivíduo de pequena estatura, ou fraco, 

que se arma em “galaripo”, ou a um indivíduo altivo, de “crista alta” ou de “crista 

levantada” em demasia, havendo, por vezes, quem lha faça baixar.” (Cabanas 2008: 42) 

Mas, 

Algumas vezes o galo simboliza o poder ou a mudança de poder: por exemplo, 

quando se fala de alguém que “está no poleiro”, ou se diz “amanhã outro galo 

cantará”. Quando esse poder é disputado trava-se “uma luta de galos”, porque, 

como é sabido, não pode haver “dois galos para o mesmo poleiro.” Relacionado 

ainda com o poder, o galo pode também sugerir a força de uma decisão tomada 

dentro de portas ou em assunto que dominamos: muito pode o galo no seu 

poleiro.Há ainda quem “cante de galo” quando se sente protegido por algum tipo 

de poder, mesmo sem merecer. (Cabanas 2008: 42) 
 

Hoje em dia, o famoso Galo de Barcelos é um símbolo do artesanato Barcelense 

que se elevou ao mais importante ícone de identidade de Portugal, no mundo. 

Em suma, Portugal é um país, maioritariamente católico. Por isso, o Natal é muito 

importante para os portugueses. Do ponto de vista originário de Natal, nutricional, e 

simbólico, todos estes aspectos são religiosas. E as outras religiões? O que fazem nesta 

época? 

 

5.2.1 – O Natal noutras religiões 

 

Embora Portugal seja um país de cristãos, segundo os censos de 2011, existem 

88%, ou seja, 7.3 milhões residentes que são cristãos. Verifica-se, porém, que entre 

1991 e 2011, aumentou a diversidade religiosa em Portugal, como o budismo, o 

hinduísmo, o Islamismo e o judaísmo, havendo também uma tendência de crescimento 

do número de pessoas que se declaram sem religião. 
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Por isso, para perceber como é comemorado o Natal, noutras religiões, o programa 

Sociedade Civil (2016) convidou três pessoas de três religiões diferentes, os quais eram, 

respectivamente, o budista, Paulo Alexandre Esteves Borges18, o hinduísta, Shiv Kumar 

Singh19 e o judeu, Samuel Levy20. 

Para o professor Paulo Borges, os dogmas, as doutrinas religiosas e as metafisicas 

são diferentes. Cada um tem a sua pespectiva, cada uma tem a sua tradição e cada uma 

também se desenvolve dentro de certas circunstâncias sócioculturais e históricas muito 

diferentes e, por isso, todos têm discursos diferentes. Achou também que todos falam 

de forma diferente acerca da mesma coisa, que é uma experiência profunda de encontro 

com o infinito, o ilimitado. Mas no silêncio, as religiões podem encontrar-se e 

harmonizar. Desde 1953, Paulo Borges tem seguido o budismo, que era aquilo mesmo 

que procurava há muito. Mas, para ele, o budismo não é tanto uma religião separada de 

outras religiões, porque este vem da palavra buda, uma consciência aberta e pode-se 

encontrar em todas as religiões. Importa ter um coração aberto. 

Segundo o Prof. Paulo Borges, para os budistas não há celebração oficial de Natal. 

Contudo no seu caso, celebra o Natal, como os portugueses em geral. Faz-se compras, 

oferece-se prendas e faz-se uma refeição especial. Os budistas procuram celebrar o 

Natal de uma forma mais serena, mais meditativa e com menos consumo. É pena não 

existir durante todo o ano. O ideal seria que pudéssemos viver os espíritos natalícios, o 

espírito da dádiva, do dom, da partilha, da celebração e da vida familiar durante todo o 

ano. 

O Natal, para os budistas, é o que mais se assemelha ao cristianismo, só que, ao 

invés de comemorarem o nascimento de Cristo, o budismo festeja a 08 de abril o 

nascimento de Sidarta Gautama, que é o nome real do buda. A celebração é chamada 

de Hana Matsuri. 

Singh, nasceu na Índia e queria ser um professor universitário, um dia. Tal como 

ele tinha dito, o Hinduísmo torna-se uma religião particular, muito mais tarde, 

relativamente a outras religiões. Antigamente, ser um hindu, era não pertencer a uma 

religião instituida, pertence a uma crença pessoal. A seu ver, o Natal é uma festa 

internacional e social. A comunidade indiana aproveita, também este tempo, para fazer 

festa e organizar jantares. Os jovens hinduístas gozam das promoções natalinas e 

                                                           
18 É o professor de filosofia da Universidade de Lisboa. 
19 É o professor de estudos indianos da Universidade de Lisboa. 
20É o ex-presidente da Comunidade Israelita de Lisboa. 
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ninguém fica fora deste espiríto. “Praticamente, a cultura do Natal está presente em 

todos os lados” disse ele, no fim do diálogo. (Sociedade Civil 2016: s/p) 

O dia 25 de dezembro é reservado à comemoração do Diwalli, também 

denominada “Festa das Luzes”, com toda a família e é uma das festividades mais 

importantes para os hinduístas, porque, nesse dia, para eles, o nascimento da luz venceu 

a escuridão. 

O ex-presidente da Comunidade israelita de Lisboa nasceu em Lisboa. Os pais 

eram judeus, nascidos em Porugal. Ele oferece muitos presentes no Natal, pois, muitas 

vezes, é convidado para ir às casas das pessoas católicas no Natal e naturalmente 

recebia-se e dava-se presentes.  

Na verdade, os judeus realizam as festividades natalinas, mas por um motivo 

diferente dos cristãos. A celebração dos judeus chama-se Hanuká, que comemora a 

reconquista do Templo judaico que estava em poder dos gregos, ou seja, relembra a 

reinauguração do Grande templo de Jerusalém, reconquistado pelos judeus após 3 anos 

de guerras. Quando foi retomado, o local estava cheio de imagens pagãs e sediava 

costumes profanos. Para purificá-lo, foi necessário acender diversas luzes. Por isso, as 

oito velas são acesas, uma em cada dia, durante a festividade e o Hanuká tem um 

símbolo que é a menorá (em português: candelabro). (Sociedade Civil 2016: s/p). 

 

5.3 – A comparação entre o Festival da Lua e o Natal 

 

O Festival da Lua e o Natal são feriados para os cidadãos dos dois países.  

Em relação à comida, os chineses comem doces, como o bolo da lua, a gelatina de 

osmanto, Os portugueses têm o bolo-rei, as rabanadas, as filhoses, etc. O jantar das duas 

festas realiza-se em família, representando a reunião familiar. 

Nas férias das festas, os povos dos dois países fazem compras, viajam com as 

famílias, com os amores ou amigos, comem juntos, veem filmes e oferecem prendas, 

reciprocamente.  

As duas surgiram para agradecer a dátiva da Terra e este é representada numa 

lenda. 

As duas festas têm diferentes contextos. Quanto à origem das duas, uma tem a ver 

com a Lua e a Colheita e a outra tem relação com o nascimento de Cristo. No tempo da 
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sociedade agrícola, os chineses e os seus ancestrais homenageavam o céu, porque o 

tempo decidia a colheita dos povos. A outra tem origem religiosa. Na época da guerra, 

os povos acreditavam num salvador que os pudesse ajudar. 

No Festival da Lua, os povos chineses adoram a Lua e as crianças jogam sob a 

Lua, enquanto os portugueses sentam-se à volta de lareira, bebendo e comendo. O 

Festival da Lua festeja-se no meio do outono e o Natal celebra-se no fim do inverno. 

O Natal tem Árvore de Natal, Pai Natal e o Presépio. No entanto, na lenda do 

Festival da Lua existe a Árvore de osmanto, o Chang´e e o Palácio da Lua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

Capítulo 6 – O Festival do Barco Dragão vs. o Dia de Camões   

 

6.1 – O Festival do Barco Dragão 

 

O Festival do Barco Dragão, na China, foi inscrito, em 2009, na Lista 

Representativa do Património Cultural Imaterial da Humanidade. Na decisão da 

Comissão Intergovernamental é referido o seguinte: 

 

Beginning on the fifth day of the fifth lunar month, people of several ethnic 

groups through out China and the world celebrate the Dragon Boat festival, 

especially in the middle and lower reaches of the Yangtze River. The festivities 

vary from region to region, but they usually share several features. A memorial 

ceremony offering sacrifices to a local hero is combined with sporting events such 

as dragon races, dragon boating and willow shooting; feasts of rice dumplings, eggs 

anda ruby Sulphur wine; and folk entertainments including opera, song and unicon 

dances, The hero who is celebrated varies by region: the romantic poet Qu Yuan is 

venerated in Hubei and Hunan Provinces, Wu Zixu (an old man said to have died 

while slaying a dragon in Guizhou Province) in South China, and Yan Hongwo in 

Yunnan Province among the Dai community. Participants also ward off evil during 

the festival by bathing in flower-scented water, wearing five-colour silk, hanging 

plants such as moxa and calamus over their doors, and pasting paper cut-outs in 

their windows. The Dragon Boat festival strengthens bonds within families and 

establishes a harmonious relationship between humanity and nature. It also 

encourages the expression of imagination and creativity, contributing to a vivid 

sense of cultural identity. (UNESCO 2009). 

 

O Festival do Barco Dragão é uma das festas tradicionais da China e, desde 2008, 

é considerado feriado civil. Além de ser conhecido como o Festival do Barco Dragão, 

também é denominado por Dia de Duan Wu e Dia de Zonzi21. A origem do Festival 

nunca teve um consenso, mas o significado da comemoração desta festa é cada vez mais 

reconhecido por causa do poeta Qu Yuan. 

Qu Yuan (340 a. C.-278 a. C.) foi um poeta e um político da China. Viveu no 

estado de Chu, durante o Período dos Reinos Combatentes, mas a sua terra natal fica na 

atual Provincia de Hubei. Na época de Qu Yuan, a imensa região asiática estava 

dividida em vários estados. Ele fez parte do departamento governamental durante 20 

anos como ministro e o Rei de Chu confiava nele ao ponto de ser ele a recomendar os 

sábios, a nomear as pessoas competentes, a realizar o sistema legal, a reunir o Estado 

                                                           
21 É conhecida por ser Rice Dumplings no mundo ocidental, ou seja, recheios de arroz em Portugal. Os 

recheios de arroz  usados no Zonzi variam entre regiões, aqui está um video para ensinar como fazer 

recheios de frango https://www.youtube.com/watch?v=-A3JJaMTHu8&pbjreload=10 .  

https://www.youtube.com/watch?v=-A3JJaMTHu8&pbjreload=10
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de Qi22 e a defender o Estado de Qin23. Mas ele violou os interesses dos outros ministros, 

durante a promoção da inovação da política. Dispondo do sistema do país poderoso, 

não foi recebido de forma cordeal e foi recusado pelos conservadores. Estes 

conservadores difamaram-no à frente do Rei de Chu, que fez com que Qu Yuan se 

exilasse na região do Rio Miluo, na actual província de Hunan. No período do exílio, 

Qu Yuan escreveu muitos poemas famosos sobre a indignação e a tristeza. O poema 

mais conhecido chama-se Li Sao24, onde a política, daquela época, é referida. Criou 

também um novo estilo de poemas que se chamam Sao Ti e que ocupam uma posição 

importante no mundo épico. (Wenzhang 2010: 947) 

No ano de 278 a. C, o estado de Qin conquistou a capital do estado de Chu. Porém, 

Qu Yuan não conseguia fazer nada para salvar a sua pátria, desesperado e suspirando 

ao Céu, saltou, com uma pedra, para o Rio Miluo no dia 5 de maio do ano lunar de 277 

a. C. Os pescadores e os povos da costa do rio tentaram salvar o corpo de Qu Yuan, 

lançando ovos, recheios de arroz, entre outros alimentos, ao rio, para evitarem que os 

peixes comessem o corpo, assim como outros animais aquáticos. Depois, como tinham 

medo que os dragões o comessem, usaram uma folha de bambu para embrulhar os 

alimentos, apertando com fios de cor. Isto é a origem de Zong Zi. Um antigo médico 

derramou uma garrafa de vinho de Xionghuang25. Desde então, esse dia tornou-se 

feriado em honra desse grande poeta e grande patriota. Nesse dia, os descententes 

realizam a competição do barco dragão, comem Zong zi e bebem o vinho de Xionghong 

para comemorarem Qu Yuan. Estas actividades folclóricas são transmitidas de geração 

em geração. (Wenzhang 2010: 939). 

Os costumes e os hábitos do Festival do Barco Dragão variam entre regiões e etnias, 

mas, em geral, as principais atividades têm: 

 

 A corrida dos barcos dragões  

 

A competição dos barcos dragões é uma atividade folclórica, a mais representativa 

e a mais comum. Também é um evento emocionante e espetacular. 

                                                           
22 Um império imponente dos sete países poderosos no período dos combatentes. Os restos imperiais são 

de Zhao, de Wei, de Han, de Yan, de Qin e de Chu, e onde vive Qu Yuan. 
23 O império conquistou os outros seis nas Guerras da unificação da China, por volta do ano 221 a.c.. 
24 Ver anexo IV. 
25 É um ingrediente de um medicamento chinês, que tem como efeito afastar o Diabo e matar os insectos. 
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O barco dragão é uma combinação entre um dragão e um barco. É um barco de 

competição que tem como símbolo um dragão, localizado, especialmente, na cabeça do 

barco/dragão e a alheta do mesmo. Além disso, ainda tem muitas decorações no barco, 

como casa do divino, figuras do divino, bandeiras, lanternas de cor, grandes tambores, 

gong de cobre, etc. Construir o barco dragão e treinar os atletas são os trabalhos 

principais para se fazer o Festival do Barco Dragão. E antes de iniciar a corrida dos 

barcos dragões, ainda se faz a cerimónia para receber o dragão e prestar-lhe culto. 

(Wenzhang 2010: 958-978) 

 

Os barcos dragões são divididos em duas categorias. Uma é a canoa e o outro é o 

barco. A canoa é comprida e estreita, feita de um só tronco de árvore cavado. A forma 

da canoa é pintada como um dragão; normalmente, a estrutura da canoa é igual: o corpo 

da canoa, a proa da canoa, a alheta, os vários ornamentos, tambores e gong. A cabeça 

do dragão, normalmente, é feita com um pedaço completo de madeira, pintado e põe-

se antes da corrida na parte da frente da canoa. A canoa é dividida tendo em conta o 

número dos atletas: pode ser três, cinco ou dez atletas e tem um comprimento, 

aproximadamente, de cinco ou sete metros; com vinte e cinco atletas tem um 

Imagem n.º 49: Competição da Navegação do Barco Dragão 

Fonte: Xinhuanet 14/06/2010-20/06/2010 
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comprimento, mais ou menos, de quinze ou vinte e cinco metros. Ainda tem a canoa 

onde cabem duzentos atletas, é a maior. A atividade mais antiga foi registada no arquivo 

da dinastia Ming, começava no primeiro dia de maio lunar até quinto de maio lunar, 

mas no quinto dia atinge-se a culminação. O barco dragão não só atrai pela velocidade, 

mas também pelas performances folclóricas e pelos espetáculos de recreio. (Wenzhang 

2010:978) 

 

Comer Zong Zi  

 

 

Comer Zong Zi, no Festival do Barco Dragão, é um hábito e a tradição do dia. A 

forma e os recheios variam entre regiões, normalmente, a forma é triangular ou de 

quatro ângulos e os recheios usados no Zong Zi podem ser arroz glutinoso com frutos 

Imagem N.º 50: Zong Zi 

Fonte: Sohu, 2018 
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secos, cereais ou carnes e o sabor varia entre o doce, o picante e o salgado. Os materiais 

para embrulhar são folhas de bambu, milho ou banana, dependendo também da região 

e do costume (WenZhang: 2010:994). 

 

Pendurar plantas de moxa e cálamos nas portas 

 

Moxa e Cálamos são medicamentos feitos com erva de tradição chinesa, sendo 

utilizados para tratar doenças e eliminar o mal. Porque os chineses pensam que o mês 

de maio é o mês do mal por causa de pertencer ao início da Primavera e os insetos, os 

animais ferozes e outros seres do mal acordam todos. Deve-se ter uma embalagem de 

medicamentos aromáticos em pó, consigo, nesse mês para afugentar doenças e males. 

A embalagem é cosida com seda de várias cores em forma de animais pequenos, usando 

Xionghong, pele de canela, angélica e outras espécies aromáticas na embalagem. 

(Wenzhang 2010: 1032) 

 

 

Imagem n.º 51: Embalagem Aromática 

Fonte: dahe 
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O Festival do Barco Dragão é como os outros festivais, possuindo um grande 

significado cultural e uma história longa. Também é um festival com muitos 

participantes. Devemos saber a evolução e a transmissão da cultura herdada. O 

folclorista Wu Bingan apontou o seguinte, no seu livro Folclore chinês (1985) “o 

folclore do próprio festival era realizado para eliminar pragas e males, é uma festa típica 

de rezas, mas com o desenvolvimento, fica expandando o conteúdo de comemoração 

de Qu Yuan. Este faz com que a comemoração seja intensa, tendo uma qualidade de 

arte e por fim, tornar-se uma grande festa.” (Bingan 1985: 299) 

A tradição do Festival do Barco Dragão é a mistura e a integração de costumes 

interditos do Norte e o divino da água sacrificial do Sul. Nos tempos antigos, a crença 

originária sobre o mês maio, surge devido às mudanças sazonais. Os costumes de 

bruxaria e os costumes do Ano Novo afetam-se constantemente e isso revê-se na vida 

diária das pessoas. Após um longo período de imperceptibilidade, a forma básica 

relativamente ao dia 5 de maio lunar do Festival do Barco Dragão foi instituída e os 

costumes são diferentes de outras festas. Após a dinastia Han, com o desenvolvimento 

da sociedade e do progresso científico, o Festival do Barco Dragão também evoluiu 

deixando o culto primitivo, o tabu e os costumes do Ano Novo, para comemorar as 

figuras históricas famosas. Na dinastia Tang, a comemoração de Qu Yuan tornou-se 

importante quanto aos costumes do Festival do Barco Dragão. Depois de Song e Yuan, 

foi caraterizada pela corrida dos barcos dragões, por comer Zong Zi, por comemorar Qu 

Yuan, por pendurar moxa e cálamo, entre outras formas completas, as quais fazem do 

sistema simbólico da cultura do Festival do Barco Dragão. Estes costumes da festa 

podem também ser considerados estereótipos básicos (WenZhang 2010: 1062). 

O Festival do Barco Dragão é igual a outras festas tradicionais chinesas. A sua 

personalização foi um processo histórico acelerado. A sua origem histórica, o seu 

desenvolvimento e a sua evolução é um processo mais lento, assim como a sua interação 

com cada cultura de diferentes tempos e regiões. Relaciona todos os aspetos da vida 

das pessoas e mostra as caraterísticas psicológicas, estéticos e o conceito do valor num 

determinado momento. A essência, quanto ao caminho do desenvolvimento do costume 

popular da Festa de Zong Zi é “da defesa da doença humana à crítica da fraqueza 

humana, da transformação do mal ambiente natural à luta contra à força má social e 
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este é o espírito da festa, e Qu Yuan é a personificação mais apropriada do espírito da 

festa26” (Yu 2001: s/p). 

A consciência patriótica, o espírito de unidade e cooperação e a sabedoria da vida 

para lidar com o desastre são as características culturais mais notáveis do Festival do 

Barco Dragão, nas festas tradicionais.  

Desde a dinastia Pre-Qin, que a crença, o estilo de vida, o conceito de saúde e as 

atividades recreativas estão interligados. Portanto, a herança é bastante extensa, não só 

em diversas etnias e regiões da China, mas também no círculo da cultura chinesa dos 

países vizinhos. O Festival do Barco Dragão da etnia Miao da China e o Festival de 

corridas de cavalos da etnia Zang têm uma atmosfera festiva forte. O Japão, a Coreia 

do Sul, o Vietname, a Singapura e entre outros países afetados pelo Festival do Barco 

Dragão da China e impuseram-se as suas próprias cracterísticas. 

As festas relacionam-se com os dias de semana. As antigas festas chinesas eram 

determinadas pelo ritmo do sol e da estação, sendo o produto da civilização agrícola. 

No tempo antigo, as pessoas “injetavam” as suas ações e os seus sentimentos nestes 

dias, todos eles são diferentes e gradualmente, foram impondo assim as festas que estão, 

intimamente, relacionados com a vida material e espiritual. Os ritmos naturais seguidos 

pela formação das festas tradicionais chinesas são gradualmente dominados pela sua 

importância cultural na evolução histórica. O festejo é a única maneira para que as 

pessoas convivem socialmente e culturalmente, sendo este o único caminho para 

participarem, muitas vezes, num espaço público. Portanto, as festas tradicionais têm 

sido melhoradas e enriquecidas através da prática dos povos. A pessoa, em relação com 

o espaço-tempo, recebe também o ajustamento das relações diacrónicas e sincrónicas 

da festa. Este tipo de ajustamento é o ser humano e o ser humano, o ser humano e a 

sociedade e o ser humano e o ego. Por isso, a festa é o tempo e até a cultura. (Wenzhang 

2010: 1085) 

No dia 14 de dezembro de 2007, o Conselho de Estado anunciou a decisão de 

Medidas sobre o festejo das festas nacionais27 e foi instituído formalmente o Dia de 

Qing Ming, o Festival do Barco Dragão e o Festival da Lanterna nos feriados oficiais. 

Na sequência de Ideia sobre a divulgação da cultura nacional do uso das festas 

                                                           
26 由于人体疾病的防御， 而转向对人性弱点的批判， 由对自然界不良环境的改造， 而转向对

社会不良邪恶势力的斗争， 而这种崇高的民族气质即端午精神，又是先后被附丽于介子推、伍

员、屈原三位古人最终固定在屈原身上。屈原是端午精神最恰切地体现者。 
27 《关于修改<全国年节及纪念日放假办法>的决定》 
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tradicionais28 de 17 de junho de 2005. Esta é a medida mais importante para assim se 

protegerem as festas tradicionais no sistema. Sobre a transmissão e a proteção da cultura 

do Festival do Barco Dragão, como acontece com outros festivais, o estado tomou uma 

série de mediadas. Depois de entrar na Lista Representativa de Património Cultural 

Imaterial da Humanidade, cada região realizou uma variedade de trabalhos de proteção 

em torno do Festival do Barco Dragão. (Wenzhang 2010: 1096) 

Em suma, quando as pessoas participam nas atividades culturais do Festival de 

Zong Zi têm a visão de proteção do património cultural imaterial, tendo um sentimento 

cultural na actividade, para comemorar o espírito patriótico de Qu Yuan escondido na 

festa, perceber a sabedoria da vida dos nossos ancestrais que seguem o ritmo natural, 

lidando com desastre sob a ação de pendurar a moxa e o cálamo, a forte vontade na 

corrida de barcos dragões, entre outros eventos do Festival do Barco Dragão. 

(Wenzhang 2010: 1096) 

 

6.2 – O Dia de Camões 

 

Luíz Vaz de Camões foi um grande poeta português. O ano de nascimento de 

Camões é incerto. Existem alguns registos que apontam para em 1525. Já em 1880, se 

preconizava o Centenário do nascimento para 1925. No entanto, Teófilo Braga no seu 

livro Os Amores de Camões (2006), considera que o nascimento de Camões está 

irrefragavelmente fixado em 1524. 

Já em 1911, a Câmara de Lisboa tinha decidido celebrar o dia como feriado 

municipal e os festejos tinha decorrido de 10 a 14 de Junho e tido as atividades variadas 

que serviriam para animar a cidade: 

A deposição de flores no soco da estátua de Camões, preconizavam-se 

concursos literários, musicais e desportivos. Um concurso de ornamentação das 

ruas e dos edifícios, exposições de flores, uma exposição regional agrícola e 

industrial, récitas populares gratuitas nos teatros, exercícios dos bombeiros, 

iluminações e fogos-de-artifício. (Maria Isabel da Conceição João 1999: 148) 

 

A comemoração continuou a realizar-se todos os anos. “Geralmente, o presidente 

da República assistia à passagem do cortejo das varandas do edifício da Câmara, na 

praça do Município” (João 1999: 150). Como era festa da cidade de Lisboa, o que atraí 

                                                           
28 《关于运用传统节日弘扬民族文化的优秀传统的意见》 
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os olhos do público eram “as provas desportivas, o certame das bandas regimentais, o 

festival da aviação, a “batalha das flores”, que consistiu num desfile de vários tipos de 

carros engalanados com flores, os cantares e as danças regionais, entre outras 

manifestações atractivas.” (João 1999: 150) 

Quando chegou 1924, os festejos prolongaram-se por seis dias e ficaram 

grandiosos em Lisboa, bem como: 

 

Tiveram repercussão noutras regiões do país e no estrangeiro, em especial em 

Espanha. Abriram com uma sessão solene na Câmara de Lisboa, com a assistência 

do chefe de Estado, do governo, do corpo diplomático e mais entidades oficiais. 

Foram oradores o presidente do município, o vice-presidente da Academia de 

Ciência de Lisboa, o erudito camoniano e membro da comissão executiva, José 

Maria Rodrigues, o historiador e diretor da Biblioteca Nacional, Jaime Cortesão, e 

o presidente da Federação Académica, Alberto Zagalo Fernandes, que também 

fazia parte da comissão organizadora das celebrações. As celebrações culminaram, 

no último dia, com o cortejo cívico que seguiu o percurso tradicional e encerraram 

com um recital de gala no Teatro Nacional. Nos outros dias decorreram os festejos 

hatituais, entre outras inciativas especiais para o momento. (João 1999: 154). 

 

No ano de 1925, foi publicado o decreto-lei29 que coloca o 10 de junho como 

feriado nacional. Camões passaria a ser tratado como o motor de reabilitação do regime. 

Andrade apresentou justifica-o do seguinte modo: 

 

No rescaldo destas comemorações, da iniciativa da Câmara Municipal de 

Lisboa e que contou com a adesão do Governo, era aprovada pelo Congresso da 

República e promulgada pelo presidente Manuel Teixeira Gomes, estando à frente 

do governo Vitorino Guimarães, a lei nº.1.783, de 25 de Maio de 1925. No artigo 

1.º, decretava-se: “É considerada nacional a Festa de Portugal, que a organização 

da festa caberia a uma “comissão nomeada anualmente pelo Governo”. A Comissão 

de 1924, onde ainda figurava um sobrevivente da Comissão do Centenário de 1880, 

Sebastião Magalhães Lima, não podia deixar de se confrontar com a comparação 

entre os dois centenários, pois a modéstia do segundo parecia pôr em causa as 

esperanças anunciadas pelo primeiro e prometidas pela República. No entanto, 

ainda eram de esperança os dias desta República em crise e, assim continuava a 

pensar-se em Camões como motor de reabilitação do regime. (Andrade 2012: 78)  
 

Neste ano, “as crianças das escolas desfilaram em frente do monumento, onde 

colocaram flores. No Teatro Nacional, Jaime Cortesão proferiu uma conferência que 

foi seguida pela leitura de poemas camonianos” (João 1999: 155). Daí em diante, quase 

todas as instituições dependentes do Ministério da Instrução organizaram conferências 

e homenagens a Camões para se procurar concretizar o projeto antigo de divulgar a 

vida e a obra do poeta, junto das gerações mais jovens. (João 1999: 156). 

                                                           
29 Diário do Governo, I serie, nº 114,25 de Maio de 1925 (Lei nº 1783) 
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Camões foi considerado a expressão do génio português e fonte da garantia de uma 

regeneração. O seu culto cívico reafirmava a identidade da “Raça” que nele tinha 

encontrado a plena manifestação. “Estas comemorações decorreram, assim, sob o signo 

da “Festa da Raça”, designação cada vez mais utilizada para apreender colectivamente 

os valores de um povo (no sentido de “Nação”) ou mesmo os feitos épicos dos seus 

heróis” (Andrade 2012: 79). 

“Com o Estado Novo manteve-se o 10 de Junho, oficialmente denominado “Dia 

de Portugal” e consagrado à Festa Nacional, nos termos do decreto de 1952 que fez a 

revisão dos feriados nacionais” (João 1999: 157). Mas “durante várias décadas o regime 

não atribuiu grande relevo político à celebração da data que estava demasiado ligada às 

tradições e à memória do republicanismo demoliberal. O feriado continuava também a 

ser prejudicado pela proximidade das festas dos santos populares e pela realização de 

eventos de cariz mais popular” (João 1999: 157). 

A partir de 1966, conforme a investigação de João, “as insígnias das várias ordens 

eram impostas a diversas personalidades pelas mais variadas razões, numa cerimónia 

realizada no Palácio Nacional de Belém” (João 1999: 163). O dia 10 de Junho fica 

sendo uma data que presta homenagem ao poeta Luís Camões. A Câmara Municipal de 

Lisboa mantinha uma tradição cívica que continuava a reunir os populares e a vareação, 

junto do monumento do poeta, para colocar ramos e coroas de flores. 

 Ao longo dos tempos, o espírito do heróismo, a nacionalidade portuguesa e o valor 

do povo portugues retratados em Os Lusiadas de Luís de Camões são divulgados 

internacionalmente. 

6.3 – A comparação entre o Festival do Barco Dragão e o Dia de 

Camões 

 

Através da descrição da origem e sobre a evolução de costumes das festas, podem-

se ver as semelhanças entre as mesmas.  

As duas festas possuem um mesmo significado. Homenageiam poetas com espírito 

patriótico.  

Os festejos são realizados na primavera. Por acaso, este ano, as duas são no mesmo 

mês, o Festival de Barco Dragão comemora-se em 18 de junho de 2018 e o Dia de 

Camões realiza-se a 10 de junho, de cada ano. São feriados na China e em Portugal. 
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Têm como fundamento propagar a cultura nacional de cada país.  

As obras Os Lusiadas e Li Sao têm um enorme valor na história literária, sendo 

elas relíquias e símbolos patrióticos. Importa notar que as duas festas fazem parte da 

identidade cultural de cada comunidade. 

Uma das maiores curiosidades é o facto de Qu Yuan e Luis de Camões terem 

falecido ao verem a sua terra “conquistada”, não aguentando o desgosto. 

No dia do Festival do Barco Dragão, os povos comem Zong Zi, realizam corridas 

de barco dragão, penduram moxa e cálamo sob as portas, levam embalagens consigo, 

tocam tambores e gongos, entre outros espetáculos típicos da China. 

Os festejos camonianos têm incluído um cortejo civil, que termina com a 

desposição de flores no regaço da estátua de Camões, com concursos literários, 

musicais, jogos desportivos, um concurso de ornamentação das ruas e dos edifícios, 

exposições de flores, exposição agrícola e industrial regional, exercício dos bombeiros, 

iluminações, fogos-de-artifício e espetáculos gratuitos nos teatros.  

Os períodos históricos que os dois poetas viveram são diferentes. Qu Yuan viveu 

e faleceu durante a época de 3 a. C. Com a unificação da China, ele perdeu o seu estado 

e não aguentando o desgosto, acabou por morrer. 

Luís de Camões viveu no século XVI, numa fase final do Renascimento europeu, 

no início da Idade Moderna. Naquela altura, Portugal perdeu a sua independência para 

a Espanha. 

Qu Yuan comete suicídio na parte mais profunda do rio Miluo, lançando-se com 

uma pedra enquanto que Luis de Camões morre de doença.    
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Capítulo 7 – O Estado Atual das Festas Tradicionais na Comunidade 

Luso-Chinesa   

 

Com a abertura e o desenvolvimento da economia chinesa, pouco a pouco, muitos 

chineses começam a assimilar e a integrar o Natal nas suas festas anuais, sobretudo o 

desejo dos jovens em imitarem tudo o que seja ocidental. Todavia, algumas pessoas, 

por curiosidade, associam-se às celebrações, como pôr as árvores de Natal, o Pai Natal 

a distribuir presentes, votos de boas-festas e luzes coloridas. Contudo, para a maioria, 

a história desta festa religiosa é desconhecida. 

Nas grandes cidades da costa marítima da China, como Pequim, Shangai, Hong 

Kong e Macau, estas festas atraem as pessoas locais e os turistas através de decorações 

natalícias. O Pai Natal e a mega-árvore de Natal tornam-se os focos dos comerciantes. 

A troca de presentes e as festas de Natal ficam, cada vez, mais populares. Em suma, o 

Natal chinês é muito comercial e gastronómico. 

A outra festa, que se torna mais comum entre os chineses, é o Dia das Bruxas. 

Segundo Annie Wu na China Highlights, o Halloween entrou na China, principalmente, 

através de duas influências: professores estrangeiros e migrantes ocidentais.  

Wu afirmava que:  

 

Halloween in China is a party day in expat-oriented bars and restaurants where 

a lot of expats live such as Beijing, Shanghai, and Guanzhou. The bars and 

restaurants frequented by foreigers will often decorate for the occasion with 

pictures of black cat, ghosts, and monsters, and Halloween lanterns, and there might 

be masquerade parties. (Wu 2018: s/p) 

 

Tati Laus refere que “com a vinda de muitos estrangeiros para a China na última 

década, algumas festividades estão-se tornando conhecidas, e o seu valor comercial 

explorado. É o caso do Halloween.” (Laus 2017: s/p). Especialmente, as escolas 

internacionais organizam festas e comemorações de Halloween onde a família é 

convidada a se juntar. Os pais e as crianças vestem as suas criativas fantasias e 

divertem-se a fazer jogos de Halloween organizados pelos professores. (Laus 2017: s/p) 

Agora, na China, muitas cidades modernas festejam o Halloween. Segundo Wu, 

em Hong Kong há “the two big theme parks, Ocean Park and Disneyland, have 

activities themed with Halloween. Masquerades, haunted houses, movies and costumed 

people could give you a fright” e em Shangai “there is an old building built in 1933 by 

the British called 1933 Shanghai that was a former slaughterhouse, and is now an chic 
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office building, that holds a Halloween event every year with adult-rated masquerade 

parties.” (Wu 2018: s/p)  

O Dia dos Namorados na China não é no dia 14 de fevereiro. É difícil confirmar o 

dia certo desta data especial, na China. Mas o Dia dos Namorados é festejado, 

largamente, entre a geração de jovens na maior parte das cidades chinesas, em que os 

eventos comerciais e culturais são produzidos, especialmente, nas cidades de primeira 

linha, como Shangai, Pequim, Guangzhou e Shenzhen. Sunny Yen descreve em 

seguinte como é que se celebra o Dia dos Namorados fora da China: 

 

Chinese people have adopted the traditions of Westerners on celebrating 

Valentine´s Day, such as exchanging gifts (like flowers, chocolates, ties an 

watches), making a special date to or have a romantic dinner or watch a movie in 

the evening, or even to make a marriage registration if Valentine's Day falls on a 

work day. Therefor, larger amounts of chocolate will be on sale in supermarkets, 

and, compared with that ordinary and restaurants and hotels (especially romantic 

ones) could be much higher. Many restaurants will have special ser menus. (Yen 

2017: s/p)    
 

Depois de traçar o estado atual das festas de Portugal na China, de seguida, falar-

se-á de que como estão as festas chinesas em Portugal. Serão tão populares como as na 

China?  

Ano Novo Chinês: o Ano do Cão Está a Chegar a Lisboa, é o título de um artigo 

da Time Out. Através deste artigo, sabe-se que vários eventos do Ano Novo chinês, 

como a dança do dragão, os espetáculos de artes marciais, de bailado e de teatro, são 

organizados, juntamente, com a Embaixada da China e a Associação dos Comerciantes 

e Industriais Luso Chinesa, com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa. Depois, na 

praça do Martim Moniz, há uma feira tradicional chinesa com bancas de gastronomia e 

produtos chineses. 

Muitos media reportaram este festejo, que causou muita discussão quente. Muitos 

portugueses mostraram os seus gostos pela cultura chinesa. Agradam-lhes os 

espetáculos tradicionais, a comida típica e os trajes nacionais da China. 

 

7.1 – Como a cultura festiva tradicional fortalece as relações 

socioculturais entre os dois países 
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Antes de destacar a importância da cultura festiva tradicional nas relações sociais 

e culturais entre os dois países, primeiro importa conheçer a cronologia das relações 

luso-chinesas (ver Anexo V) publicadas pela Embaixada de Portugal na China que 

marcaram as mesmas, e que também representaram o desenvolvimento das relações 

diplomáticas entre os dois países.  

Devido ao aumento dos eventos de intercâmbio cultural entre os dois países nos 

últimos anos, é muito fácil para os portugueses ter um gosto da cultura chinesa no 

próprio país. O corte de papel chinês, a caligrafia chinesa e as danças do dragão e do 

leão nas festas do Ano Novo são alguns exemplos culturais chineses que os portugueses 

apreciam. 

No início de 2017, o evento cultural anual intitulado Mercado Cultural à Luz de 

Velas foi inaugurado na cidade de Lagoa de albufeira, que pertence ao distrito de Faro 

e fica a cerca de 270 km da capital portuguesa, Lisboa. A China foi convidada, como o 

principal país, a participar no evento com o tema da Estrada da Seda, em que apresentou 

a exibição de instrumentos musicais tradicionais chineses. “Este evento promoverá a 

compreensão dos portugueses na cultura chinesa”, acrescentou o Francisco Martins. 

(Xin hua 2017: s/p) 

As entidades responsáveis pela cultura, da China e de Portugal, assinaram, no ano 

de 2016, um acordo sobre o estabelecimento de centros de cultura em seus países. 

Segundo a reportagem de Xinhua30, “o conselheiro da Cultura da Embaixada da China 

em Portugal, Shu Jianping, disse que a China está-se a preparar para a construção do 

Centro Cultural da China em Lisboa, que deverá ser concluída até o final do próximo 

ano.” (Xin hua 2017: s/p) 

Ainda refere Xinhua que, com os intercâmbios culturais frequentes em Portugal e 

na China, a aprendizagem de língua chinesa tem sido cada vez mais popular em 

Portugal, nos últimos anos. Os cursos de língua chinesa são oferecidos nas 

universidades, escolas secundárias e escolas primárias portuguesas. O chinês também 

é ensinado nos quatro institutos de Confúcio. (Xin hua 2017: s/p) 

Como se vê, as relações culturais entre os dois países ficam cada vez mais estreitas. 

Os eventos culturais também se realizam com mais frequência. 

                                                           
30 É a mior agência de notícia oficial do governo da República da China. 
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A cultura festiva é um meio importante de divulgação da cultura nacional, assim 

como a sua transmissão, representada pelo estrangeirismo - The Carrier. Portanto, a 

diplomacia cultural, a comercialização cultural e a comunicação cultural não podem 

faltar na cultura festiva tradicional, pois estes elementos desempenham um papel muito 

importante.  

A globalização das festas tradicionais das etnias significa a globalização da cultura 

destas nações, assim, como os seus costumes e os seus hábitos, as suas tradições e o 

modo de vida local que são divulgados. 

As festas tradicionais também são carriers de soft power da diplomacia cultural 

de um país. No Relatório do 19º Congresso Nacional do PCC, o presidente da RPC 

destacou: “we will improve our capacity for engaging in international communication 

so as to tell China´s stories well, present a true, multidimensional, and panoramic view 

of China, and enchance our country´s cultural soft power.” (China Daily 2017: s/p)  

Em suma, devem-se fortalecer os intercâmbios culturais entre os dois países 

atráves da divulgação das festas tradicionais dos mesmos, dando destaque à própria 

cultura e, ao mesmo tempo, inspirando-se em outras culturas, para que promovam o 

desenvolvimento das relações bilaterais entre a China e Portugal. 
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Considerações Finais 

 

Este trabalho, como se referiu na introdução, pretende comparar as diferenças e as 

semelhanças entre as festas tradicionais da China e de Portugal e fortalecer as relações 

socioculturais dos dois países através de divulgação da cultura festiva dos mesmos. 

Após a comparação entre as festas tradicionais mais importantes dos dois países, 

é fácil observar as diferenças e as semelhanças, principalmente no que diz respeito à 

alimentação, aos festejos, ao modo de pensar e à religião. Estas são expostas no fim de 

cada título.  

Organizar os rituais das festas nos países estrangeiros não significa, apenas, 

divulgar as próprias festas, mas também as culturas nacionais através dos rituais 

festivos, as ideias dos nossos antepassados e o processo do desenvolvimento cultural 

dessa nação. As festas são carriers da divulgação da cultura nacional, tal como se 

destacou durante o trabalho. 

A cultura festiva da China e de Portugal é uma parte importante da comunicação 

cultural não-verbal. Assim, o conhecimento das diferenças específicas entre as culturas 

tradicionais chinesas e portuguesas e as razões que se revelam através dessas diferenças, 

não só poderiam melhorar o nosso conhecimento sobre a cultura, mas também evitar 

alguns mal-entendidos e obstáculos na comunicação, causados por usos impróprios da 

linguagem. A China e Portugal são países com milhares de anos de desenvolvimento. 

Após a compreensão das semelhanças e das diferenças, tornar-se-á mais fácil tanto para 

os chineses como para os portugueses aprenderem a essência da cultura estrangeira, 

melhorarem e inovarem a cultura tradicional das festas de cada país. 

Conhecendo verdadeiramente e de forma mútua, as culturas, os costumes e os 

hábitos dos povos e o modo do pensamento deles, as pessoas chegam a comunicar sem 

obstáculos, levando a que as relações sociais e culturais, de uma forma ou doutra, 

evoluam cada vez mais. 

A cultura festiva é a melhor ponte para ligar os dois países e desempenha um papel 

muito importante no contexto da comunicação internacional, ou por outras palavras, no 

contexto transnacional. Os comunicadores internacionais só podem falar um com outro 

sob a premissa de dominar o conhecimento cultural, como os hábitos e os costumes, 

crenças, história, políticas, etc. Tudo isto se reflete no Ano Novo, no Dia de Qi Xi, na 
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Páscoa, no Natal e nas outras festas apresentadas neste trabalho, e nas muitas outras 

festas tradicionais de cada país. 

Além disso, para cada país, a cultura festiva é muito importante para o seu próprio 

desenvolvimento. Por isso, o trabalho de salvaguarda torna-se cada vez mais 

necessário e urgente, especialmente para aquelas festas declaradas como património 

cultural imaterial da Humanidade. Ao mesmo tempo, temos de regressar à essência e 

respeitar a tradição. Só assim estas festas tradicionais podem ser transmitidas com 

sucesso. 

Por fim, espero que este trabalho possa transmitir o quão é importante a 

culturalidade, ou seja, respeitar as diferenças culturais, promover a pluralidade cultural, 

conheçer a importância cultural e passar as riquezas das festas tradicionais para os 

nossos descendentes, deixando-os ser nacionais e também internacionais. 
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Anexo I — Cronologia da História Chinesa 

 

Dinastia Período 

Xia 2070 a.c-1600 a.c 

Shang 1600 a.c-1046 a.c 

Zhou 

Zhou ocidental 1046 a.c-771 a.c 

Zhou oriental 770 a.c-256 a.c 

O período das Primaveras e 

Outonos 
770 a.c-476 a.c 

O período dos Reinos 

Combatentes 
475 a.c-221 a.c 

Qin 221 a.c-207 a.c 

Han 

Han ocidental 202 a.c- 8 

Han oriental 25-220 

Três Reinos 

Wei 220-265 

Shu 221-263 

Wu 222-280 

Jin 265-420 

Jin 

Jin Ocidental 265-316 

Jin Oriental 317-420 

Dinastias do Sul e do 

Norte 

Do norte 386-581 

Do sul 420-589 

Sui 581-618 

Tang 618-907 

Período das Cinco Dinastias e Dez Reinos 907-979 

Liao 916-1125 



 

Song 960-1276 

Song 

Song do Norte 960-1127 

Song do Sul 1127-1276 

Xia Ocidental 1038-1227 

Jin 1115-1234 

Yuan 1271-1368 

Ming 1368-1644 

Qing 1644-1911 

República da China 1912-1949 

República Popular da China 
Fundada ao dia 1 de outubro de 

1949 

Nome de tabela: A Cronologia da História Chinêsa 

Fonte de tabela: Gov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo II — A História sobre o Coelho de Páscoa 

 
Era uma vez um coelhinho chamado Coelhildo, que morava na Aldeia dos Coelhos. Nessa Aldeia 

os coelhos trabalham o ano todo fazendo ovos de chocolate para entregar na Páscoa. Alguns coelhos 

fabricam o chocolate; outros fazem os ovos; outros embrulham os ovos em lindos papéis coloridos. Mas 

alguns – e só alguns poucos coelhos – são coelhos da Páscoa. Quer dizer: só alguns coelhos saem para 

entregar os ovos na páscoa. Tudo que Coelhildo mais queria na vida era ser coelho da Páscoa. Ele 

sonhava com isso desde bebê, quando ainda tomava suco de cenoura na mamadeira. Mas ao invés disso 

Coelhildo tinha outra função – e ele não gostava nada disso. Sabem o que o Coelhildo fazia? Ele limpava 

as panelas de chocolate. Todo dia era a mesma coisa: esfregar-esfregar, lavar-lavar. Coelhildo sentia 

que aquilo não era para ele, que ele podia ser mais. Mas somente alguns – e eu disse alguns – coelhos 

conseguiam isso. Coelhildo sonhava e sonhava em ser um coelho da Páscoa. Queria sair com a cesta 

cheia de ovos de chocolate e entregar para as crianças. Queria ver as crianças felizes na páscoa. Por isso 

foi falar com Coelhaldo – o chefe da Aldeia dos Coelhos. - O que? – disse Coelhaldo muito bravo – 

Alguns, e eu disse somente alguns coelhos, são escolhidos. - Mas senhor: eu sei que serei um bom 

coelho da Páscoa – disse Coelhildo. Coelhaldo olhou com seus olhos vermelhos para Coelhildo. E 

perguntou, já mais bravo que o de costume: - E como o senhor sabe disso? Coelhildo explicou que era 

seu sonho desde coelhinho, que ele queria ver as crianças felizes.   

Está vendo? Está vendo? – gritou Coelhaldo – Coelhos da páscoa não podem ver e nem ser vistos! 

Fora daqui! - Mas Coelhaldo, quero dizer: Senhor... - FORA! – gritou Coelhaldo tão alto que Coelhildo 

se assustou e saiu correndo. Aquilo não parecia justo – pensava Coelhildo. Por que ele não podia ver as 

crianças? E por que as crianças não podiam vê-lo? Seria tão legal se ele pudesse entregar os ovos de 

Páscoa nas mãos das crianças e ver seus rostinhos felizes...   

A Páscoa se aproximava. E Coelhildo já sabia como seria: outra vez os coelhos da Páscoa iriam 

entregar os ovos de chocolate – enquanto ele ficaria na faxina, na limpeza. Os coelhos da Páscoa já 

estavam se preparando. Faziam exercícios, corriam, praticavam muito para o grande dia. Foi aí que 

aconteceu. Na manhã do domingo de Páscoa os coelhos faziam exercícios de aquecimento. 

Inesperadamente Coelholdo torceu o pé. Na hora gritou “ai!” – e de tanta dor caiu no chão. Coelhildo 

foi socorrer – mas o machucado era sério. Mandaram chamar Coelhaldo – que apareceu muito 

preocupado. Logo o Doutor Coelho examinou Coelholdo com seus óculos de lentes grossas como 

fundos de garrafa, e disse: - Ele não vai poder andar por uma semana. Foi um alvoroço. A Páscoa não 

podia começar com um coelho faltando. Dona Coelholda – uma coelha bem velhinha – disse: - Vamos 

ter que cancelar a Páscoa! Mas Coelhaldo reagiu: - Nada disso! Nós nunca cancelamos a Páscoa. E não 

vamos começar agora. Temos que encontrar um coelho substituto. Mas quem? Os coelhos que 

fabricavam chocolate estavam muito cansados, assim como os coelhos que faziam os ovos e os que 

embrulhavam tudo. Então quem poderia ser o novo coelho da Páscoa? Quem? Quem? - Eu! – respondeu 

Coelhildo. Todos os coelhos da páscoa olharam para ele. Coelhaldo olhou para ele. Bem, na verdade a 

Vila inteira olhou para ele. - Nós já falamos sobre isso antes – disse Coelhaldo. - Senhor – disse um dos 

coelhos de Páscoa – não podemos fazer a Páscoa faltando um coelho. Dê uma chance a ele. - Mas... – 

tentou dizer Coelhaldo. - Deixa, vai... – disse Coelhildo fazendo aqueles olhos tristes que só ele sabe 

fazer. - Bem... – titubeou Coelhaldo. E a Vila inteira disse, em coro: - Deixa! Deixa! Deixa! Então 

Coelhaldo respondeu: - Se é para o bem de todos, e felicidade geral da Vila, vá Coelhildo! - Êêêêêêê!!!!! 

– todos gritaram. Foi o tempo de Coelhildo trocar de roupa, pegar a cesta com os ovos de chocolate e 

chegar a reta de largada. E então Coelhaldo disse: - Que a Páscoa comece! Mais que depressa todos os 

coelhos saíram correndo com suas cestas com ovos de chocolate. Coelhildo corria junto, rápido. Estava 

bem preparado, para o espanto de todos. É que ele treinava à noite escondido no bosque para ser coelho 

da Páscoa.   
Quando Coelhildo chegou na primeira casa ele avistou uma janela aberta. Deu um salto bem grande 

e pulou para dentro da casa. Aí achou o quarto das crianças. Colocou um ovo azul debaixo da cama do 

menino – que se chamava Michel – e um ovo cor-de-rosa debaixo da cama da menina – que se chamava 

Carol. E já ia saindo pé-ante-pé quando deu de cara com as duas crianças que gritaram: - O coelho da 

Páscoa! Coelhildo não sabia o que fazer. Pelo código dos coelhos ele tinha que sair correndo. Mas na 

verdade ele queria ficar, falar com as crianças. Coelhildo pensou por um momento. E depois respondeu: 

- Tá bom, eu fico. Mas só um pouco. As crianças se espantaram: - Você fala! – exclamou Carol. - Que 

legal! – disse Michel. E ficaram conversando e conversando. Coelhildo contou sua história. E as crianças 

contaram que eles sempre quiseram conhecer o coelho da Páscoa – mas que nunca tinham conseguido 

vê-lo. O tempo passou rápido e Coelhildo teve que ir embora, visitar outras casas. Mas todos os anos 

ele voltava na casa de Michel e de Carol para entregar os ovos e conversar um pouco com ele. Michel 

e Carol eram as únicas crianças do mundo que conheciam seu coelho da Páscoa. E para dizer a verdade 



 

Coelhildo aparece até hoje, sempre no domingo de Páscoa, sempre à mesma hora. Como eu sei disso? 

Bem, porque eu sou o Michel. (Carlos s/d s/p).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo III — Chang´e Voa para Lua 

 
Chang´e, sobrinha do Imperador Celestial, casou-se com Hou Yi, outra divindade do céu e o casal 

levava uma vida feliz. Naquele tempo, havia dez sóis no Céu e na terra, as plantas queimadas 

murchavam e reinavam as feras e os bichos venenosos.  

O imperador celestial decidiu enviar Hou Yi para ajudar a humanidade a remover nove dos dez 

sóis do céu e aniquilar feras e bichos venenosos na superfície da terra. E Chang´e acompanhou seu 

marido. Ao chegar à terra, Hou Yi acomodou sua esposa numa gruta da montanha e foi combater os 

sóis com um arco e uma flecha e aniquilou as feras e os bichos com sua espada.  

Sozinha na gruta, Chang´e sentia-se muito solitária. Um dia, ela percebeu que só restara um sol no 

céu e concluiu que, cumprida a missão dada pelo imperador celestial, Hou Yi voltaria logo. Sem conter 

a alegria, começou a dançar, queria voar, pois quando vivia no céu, ela viajava entre as nuvens. Mas ali 

não podia. Ficou aflita.  

Quando voltou à gruta, Hou Yi viu que sua mulher chorava e perguntou o que lhe acontecera. 

Chang´e contou o motivo. O marido consolou-a dizendo: “Não fique triste. A imperatriz-mãe do Oeste 

tem o remédio para a imortalidade. Vou pedir-lhe esse tal remédio para nós. Viver no mundo como 

imortais é muito melhor que levar uma vida solitária no céu.”  

Chang´e concordou e parou de chorar.  

Superando mil e uma dificuldades, Hou Yi chegou ao Palácio da imperatriz-mãe do Oeste, situado 

em cima da Cordilheira Kun Lun.  

Inteirada do caso, ela disse: “Quem toma uma pílula do meu remédio, fica imortal; quem toma 

duas, pode voar para o céu e tornar-se divindade.”  

Como haviam decidido ficar na terra para continuar a ajudar a humanidade, Hou Yi pediu duas 

pílulas, uma para ele e a outra, para sua mulher Chang´e.  

Depois de uma viagem de alguns meses, Hou Yi retornou à gruta, levando as duas pílulas.  

A Chang´e ficou muito contente e queria tomar o remédio imediatamente, mas o marido impediu-

a, dizendo: “Paciência. Tomaremos amanhã, dia 15 de Agosto, com a Lua mais cheia e brilhante.”  

Alta a noite, Chang´e não conseguia dormir. Pensava: uma pílula para ser imortal e duas para voltar 

ao céu e levar uma vida de divindade. Por um impulso do momento, ela tomou as duas pílulas e saiu da 

gruta. A Lua estava lá no céu, redonda e brilhante, como um prato de prata. Chang´e sentia-se leve e 

começou a voar para o céu.  

Inteirado do retorno de Chang´e, o imperador celestial baixou uma ordem, dizendo que por ter 

voltado ao céu sem autorização, Chang´e teria de ser condenada ao exilo lunar de onde jamais poderia 

sair.  

Sem se atrever a contrariar a ordem do imperador celestial, Chang´e foi morar na Lua onde passou 

a levar uma vida triste, solitária, mordida de remorsos, acompanhada por um coelho branco, que pila 

ervas medicinais, um sapo e um grande loureiro.  

Depois de ter sabido disso, Hou Yi ficou demasiado angustiante, olhando para o céu nocturno e 

chamando sua esposa amada e ao mesmo tempo observou a Lua, que naquele dia estava, 

excepcionalmente, brilhante e viu uma figura tremendo que se assemelhava a Chang´e. Hou Yi mandou, 

apressadamente, colocar a mesa no jardim atrás da casa, pondo em cima da mesa vários frutos frescos 

e docinhos ao gosto dela para adorar à distância Chang´e que estava no palácio da Lua. 

Depois os povos souberam da notícia da deusa da Lua e começaram a colocar a mesa com frutos 

frescos, todos cortados em formato de pétalas de flor de lótus e bolos, que devem ser redondos para 

orarem auspícios à Chang´e. (China ABC s/d s/p) 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo IV – Li Sao/Qu Yuan (Versão Chinesa e Inglêsa)  

离骚 

Lísāo 

ENCOUNTERING SORROW 

Separation’s lament 

Complaint 

帝高陽之苗裔兮，朕皇考曰伯庸。 

A descendant am I of the Ti Kâo-yang, my 

excellent deceased father was called Po-yung. 

摄提贞于孟陬兮，惟庚寅吾以降。 

When Sheh-tî (=the planet Jupiter) culminated in 

the first month of spring, On Kăng-yin (= the 27th 

cycle-day) I was born. 

皇览揆余初度兮，肇锡余以嘉名。 

My father, in his first auspice at the inspection of 

me, Commenced by giving me an auspicious name; 

名余曰正则兮，字余曰灵均。 

He named me "Correct Pattern," And afterwards 

styled me "Efficient Adjuster." 

纷吾既有此内美兮，又重之以修能。 

Largely gifted with those inward excellences, I 

proceeded to add to them far-reaching ability. 

扈江离与辟芷兮，纫秋兰以为佩。 

I gathered and wore the angelicas of the streams, 

and those of the hidden values; I strung together the 

autumn orchids to wear at my girdle. 

汩余若将不及兮，恐年岁之不吾与。 

I hurried myself as if I could not reach the goal; I 

was afraid the years would not wait for me. 

朝搴阰之木兰兮，夕揽洲之宿莽。 

In the morning I plucked the magnolias of Pî; In 

the evening I gathered the evergreen herbage of the 

islands. 

日月忽其不淹兮，春与秋其代序。 

The days and months passed hastily on without 

delaying; Spring and autumn succeeded to each 

other. 

惟草木之零落兮，恐美人之迟暮。 

Considering how the grass and trees withered and 

lost their leaves, I feared that the object of my 

admiration would be late in arriving. 

不抚壮而弃秽兮，何不改乎此度？ 

He did not in his time of vigour put away his bad 

advisers. Why did he not change his erroneous 

measures? 

乘骐骥以驰骋兮，来吾道夫先路。 

Why did he not yoke his grand steeds, and dash 

along, and come to me to lead him in the way of 

the ancient (kings)? 

昔三后之纯粹兮，固衆芳之所在。 

Anciently, the purity and agreement of the three 

Sovereigns Was owing to their having all the 

perfumes around them. 

杂申椒与菌桂兮，岂维纫夫蕙茝？ 

They brought together the pepper-plant of Shăn, 

and the finest cassia; Their wreaths were not only 

of the Hûi orchids, and the ch'ih. 

彼尧舜之耿介兮，既遵道而得路。 

And the glorious greatness of Yâo and Shun Arose 

from their following the (right) way, and getting 

the (right) path. 

何桀纣之猖披兮，夫唯捷径以窘步。 

How did Chieh and Chau wear their clothes so 

ungirt? Because, hurrying along their devious 

paths, their steps were all-distressed. 

惟夫党人之偷乐兮，路幽昧以险隘。 

Those partizans, in their reckless pleasing of 

themselves, were leading on by darksome paths to 

a dangerous defile. 

岂余身之惮殃兮，恐皇舆之败绩。 



 

Did I dread the consequent suffering that would 

befall myself? I feared a fatal injury to the royal car 

and load. 

忽奔走以先后兮，及前王之踵武。 

I hurried on, now before and now behind, That the 

ruler might be kept in the footprints of the former 

kings. 

荃不察余之中情兮，反信谗而齌怒。 

His Majesty would not consider the loyal feelings 

of my heart; He believed the slanderers, and burned 

with anger (against me). 

余固知謇謇之为患兮，忍而不能舍也。 

I well knew that straight-forward words would 

bring calamity, But I could not repress myself, and 

forbear them. 

指九天以为正兮，夫唯灵修之故也。 

I pointed to the nine Heavens in confirmation of 

my truth; -- All for the sake of His Majesty's 

intelligence. 

初既与余成言兮，后悔遁而有他。 

At first he had given me this promise, But 

afterwards he repented, avoided me, and took other 

counsellors. 

余既不难夫离别兮，伤灵修之数化。 

I don't think it hard to be separated from him; I am 

grieved that, intelligent as he is, he should be 

subject to so many changes. 

余既滋兰之九畹兮，又树蕙之百亩。 

I had planted nine large fields of orchids; I had 

sown a hundred acres of the Hûi orchid. 

畦留夷与揭车兮，杂杜衡与芳芷。 

The dykes of my fields showed the Liû-i and 

Chieh-che, Mixed with asarums and fragrant 

angelicas. 

冀枝叶之峻茂兮，愿竢时乎吾将刈。 

I hoped that their branches and leaves would be 

long and luxuriant! And wished to wait for the time 

when I should cut them down. 

虽萎绝其亦何伤兮，哀衆芳之芜秽。 

Though they wither and pass away, why should 

that grieve me? I lament that, with all their 

perfume, they were regarded as useless weeds. 

衆皆竞进以贪婪兮，凭不猒乎求索。 

They all emulously strove for advancement through 

their greed of money and their gluttony; though 

full, they never wearied of seeking for more. 

羌内恕己以量人兮, 各兴心而嫉妒。 

Ah! They took the measure of others from 

themselves; each one excited himself to hatred and 

jealousy. 

忽驰骛以追逐兮，非余心之所急。 

Reckless they drove along in pursuit (of their 

objects), which were quite unimportant to me. 

老冉冉其将至兮，恐修名之不立。 

Old age will gradually come on me, and I fear that 

the cultivation of my name will not have been 

accomplished. 

朝饮木兰之坠露兮，夕餐秋菊之落英。 

In the morning I drank the dew that had fallen from 

the magnolia trees; In the evening I ate the flowers 

that had fallen from the autumn asters. 

苟余情其信姱以练要兮，长顑颔亦何伤？ 

Thus sincerely devoted to, and believing in, what is 

good, and practising what is most important, what 

did I care for the meagre and emaciated visage? 

擥木根以结茝兮，贯薜荔之落蕊。 

I grasped the roots of trees to bind with them the 

ch'ih; I strung together the flowers dropt from the 

fig trees; 

矫菌桂以纫蕙兮，索胡绳之纚纚。 

I straightened (the branches of) the finest cassia to 

the thread the orchids on them; 

I bound with the hû-shâng beautiful bouquets. 

謇吾法夫前修兮，非世俗之所服。 



 

It is hard, but I strive to imitate the culture of the 

former time, though it is not what the manners of 

this age approve. 

虽不周于今之人兮，愿依彭咸之遗则。 

Though it is not conformed to the (views of the) 

men of to-day, I wish to imitate the pattern handed 

down by Păng Hsien. 

长太息以掩涕兮，哀民生之多艰。 

I have deep sighs, whilst I endeavour to hide my 

tears; Lamenting the many afflictions to which men 

are born. 

余虽好修姱以鞿羁兮，謇朝谇而夕替。 

Though I love to cultivate what is good and pure, it 

serves to me as a bit and bridle. Faithfully in the 

morning I remonstrated, and in the evening I was 

dismissed. 

既替余以蕙纕兮，又申之㠯揽茝。 

Though dismissed, I still wore the cincture of hûi 

orchids; And added to it a garland which I made of 

angelicas. 

亦余心之所善兮，虽九死其犹未悔。 

The character so emblemed was what my heart 

approved. Even nine deaths would not make me 

regret my course. 

怨灵修之浩荡兮，终不察夫民心。 

I was indignant that our Intelligent Ruler should be 

so greatly indifferent, and never examine the minds 

of the people. 

衆女嫉余之蛾眉兮，谣诼谓余以善淫。 

(The courtiers, like) the ladies (of a harem), all 

hated my silk-worm eyebrows, and vilified me, 

saying I was given to licentiousness. 

固时俗之工巧兮，偭规矩而改错。 

Yes, stupid are the skilful builders of to-day! They 

turn the back on the compass and square; they lay 

them aside for other measures; 

背绳墨以追曲兮，竞周容以为度。 

They reject the line marked by the plummet, and 

try a crooked one instead; they strive to get 

themselves borne with: this is their constant rule. 

忳郁邑余侘傺兮，吾独穷困乎此时也。 

Sad and disappointed, I am irresolute; I am now 

solitary, and reduced to the greatest straits. 

宁溘死以流亡兮，余不忍为此态也。 

But sudden death and banishment would be more 

welcome to me That to act in such a way as they 

do. 

鸷鸟之不羣兮，自前世而固然。 

The birds of prey do not collect in flocks; So it has 

been in all generations. 

何方圜之能周兮，夫孰异道而相安。 

How can the square and the round fit in together? 

How can those who pursue different ways agree 

together? 

屈心而抑志兮，忍尤而攘诟。 

I bent my mind and controlled my will, to bear the 

charges against me, and cast from me the shame of 

them. 

伏清白以死直兮，固前圣之所厚。 

I would keep pure and unstained, and even die in 

maintenance of the right; Pursuing the course 

which the earlier sages approved. 

悔相道之不察兮，延伫乎吾将反。 

I regretted that I had not examined more my 

course, and long stood considering whether I 

should go back; 

回朕车以复路兮，及行迷之未远。 

Turning my carriage round, and retracing my way, 

while yet I had not gone far astray. 

步余马于兰臯兮，驰椒丘且焉止息。 

I walked my horses through the orchid fields along 

the lake; Then I galloped them to the mound of 

pepper trees, and there stopt. 

进不入以离尤兮，退将复修吾初服。 



 

My advance was ineffectual to lead (the King) 

from his errors, and I retired to cultivate again my 

former habits. 

制芰荷以为衣兮，集芙蓉以为裳。 

I fashioned the (flowers of the) water-caltrops and 

lotus to (adorn) my upper garment; I collected 

those of the hibiscus for my lower one. 

不吾知其亦已兮，苟余情其信芳。 

If he acknowledged me not, I would give up my 

efforts; my own wishes were to realize a similar 

fragrancy. 

高余冠之岌岌兮，长余佩之陆离。 

How loftily rose the top of my cap! How many and 

various were the ornaments of my girdle! 

芳与泽其杂糅兮，唯昭质其犹未亏。 

How did their fragrance and soft beauty blend 

together; showing that my brightness and ability 

had not failed! 

忽反顾以游目兮，将往观乎四荒。 

Suddenly I turned round, to let my eyes look all 

about; I would go and see the most distant regions 

of the four quarters. 

佩缤纷其繁饰兮，芳菲菲其弥章。 

The rich appurtenances of my girdle and its many 

ornaments (would be seen), Their exuberant 

fragrance would be more displayed! 

民生各有所乐兮，余独好修以为常。 

Every man born has that in which he delights, But I 

alone wish to cultivate what is good as my constant 

work; 

虽体解吾犹未变兮，岂余心之可惩。 

Though my body were torn in pieces, I would not 

change. Is there anything in my mind to reprove? 

女嬃之婵媛兮，申申其詈予。 

(My sister,) Nü-hsü, drawn by her affection, would 

gently say to me, while blaming me. 

曰鲧婞直以亡身兮，终然夭乎羽之野。 

"Kwăn, obstinate and unbending, brought upon him 

his death, coming at last to a premature end in the 

wild of Yü. 

汝何博謇而好修兮，纷独有此姱节。 

"Why do you so fully speak out your mind, and 

indulge your love of culture, standing out alone in 

the possession of your admirable qualities? 

薋菉葹以盈室兮，判独离而不服。 

Like the tribulus, the king-grass, and the burr-

weed, your enemies fill the court, while you stand 

separate with quite another mind." 

衆不可户说兮，孰云察余之中情。 

(I replied,) "How can all men be talked with from 

house to house? Who would examine the real facts 

of my case? 

世并举而好朋兮，夫何茕独而不予听。 

In the world they all put one another forward, and 

love partizanship; how should they regard a poor 

solitary like me, and listen to me?" 

依前圣以节中兮，喟凭心而历兹。 

I would test the correctness of my views by those 

of the former sages, and mournfully in my 

excitement unfold all my mind. 

济沅湘以南征兮，就重华而敶词： 

I crossed the Yüan and Hsiang on my way to the 

south, And by the grave of Ch'ung-hwâ set forth 

my plaint. 

启《九辩》与《九歌》兮，夏康娱以自纵。 

Ch'î (received) the Nine Accounts (of the provinces 

of the kingdom) and Nine Songs about them. (His 

son), K'ang of Hsiâ, found his pleasure in self-

indulgence, 

不顾难以图后兮，五子用失乎家巷。 

Without thinking of the troubles (arising from it), 

or any consideration of the future; And (his 

brothers), "the Five Sons," thereby lost their 

possessions. 

羿淫游以佚畋兮，又好射夫封狐。 



 

Î, given to vicious indulgence, found his pleasure in 

hunting, and was fond of shooting the great foxes,. 

固乱流其鲜终兮，浞又贪夫厥家。 

But seldom is it that one abandoned to disorder and 

idleness comes to a (good) end; And Cho, (î's 

minister), was coveting his wife. 

浇身被服强圉兮，纵欲而不忍。 

(Cho's son) Âo was possessed of immense strength. 

Abandoned to his lusts, he put no restraint on 

himself, 

日康娱而自忘兮，厥首用夫颠陨。 

Daily devoted to pleasure, he forgot all restraints, 

till his head in consequence fell from his body. 

夏桀之常违兮，乃遂焉而逢殃。 

L: Chieh of Hsiâ was a constant rebel (against 

right), Taking his own way, and meeting with 

calamity. 

后辛之菹醢兮，殷宗用而不长。 

King Hsin cut up and pickled (the flesh of the Earl 

of Mei), and in consequence the temple of (the 

kings of) Yin did not last long. 

汤禹俨而祗敬兮，周论道而莫差。 

T'ang and Yü, in their dignified awe, were reverent 

and respectful; (The founders of) Châu weighed 

well the Path, and erred not in regard to it. 

举贤而授能兮，循绳墨而不颇。 

They employed the wise and talented, and gave 

power to the able; they kept to the straight line, 

without deviation from it. 

皇天无私阿兮，览民德焉错辅。 

August Heaven has no private partialities; It 

observes the qualities of men, and disowns or helps 

accordingly. 

夫维圣哲以茂行兮，苟得用此下土。 

It is only the conduct fully ordered by sage wisdom 

that can obtain rule on this earth below. 

瞻前而顾后兮，相观民之计极。 

Looking back to the earlier and round on the later 

times, we obtain a complete view of (Heaven's) 

dealings with men. 

夫孰非义而可用兮，孰非善而可服。 

Who without righteousness was ever fit to be 

employed? Who without goodness was ever fit to 

direct affairs? 

阽余身而危死兮，览余初其犹未悔。 

As on a precipice I exposed my person to danger, 

and nearly met with death; but looking on my 

course from the first, I still feel no regret. 

不量凿而正枘兮，固前修以菹醢。 

It was by not measuring their chisel, and fashioning 

the handle for it. The former worthies caused 

themselves to be killed and kept in pickle. 

曾歔欷余郁邑兮，哀朕时之不当。 

 Sighing and sobbing because of my distressful 

sorrow, I bewailed that the time is so unsuitable for 

me. 

揽茹蕙以掩涕兮，沾余襟之浪浪。 

I took the soft hûi orchids to wipe the tears, the 

torrents of which wet the lapel of my gown. 

跪敷衽以陈辞兮，耿吾既得此中正； 

L: Kneeling on my outspread skirt, I set forth my 

complaint; and had a clear conviction that my 

views were true and correct. 

驷玉虬以乘鷖兮，溘埃风余上徵。 

In car drawn by four unhorned dragons, smooth as 

jade, and mounted on a phoenix, it was for me at 

once, through dust and wind, to travel on high. 

朝发轫于苍梧兮，夕余至乎县圃； 

In the morning I started from Ts'ang-wu, and in the 

evening I came to Hsuan-pu. 

欲少留此灵琐兮，日忽忽其将暮。 

I wished to delay a little at the sculptured gate (of 

this abode) of the Immortals, But the day seemed 

hastening to the evening. 



 

吾令羲和弭节兮，望崦嵫而勿迫。 

I commanded Hsi and Ho to delay the stages of 

their course, And not to hurry on as they made for 

Yen-tsze. 

路曼曼其修远兮，吾将上下而求索。 

The way was long, and distant far was my goal; I 

would ascend and descend, pursuing my search. 

饮余马于咸池兮，总余辔乎扶桑。 

I watered my horses at the pool of Hsien; I 

gathered up and tied my reins to a Fu-sang (tree); 

折若木以拂日兮，聊逍遥以相羊。 

I broke off a branch from a Zo tree to defend 

myself from the sun: Thus did I enjoy myself, 

aimlessly wandering. 

前望舒使先驱兮，后飞廉使奔属。 

Before me I sent Wang-shu, (the charioteer of the 

Moon), as my precursor, And behind me Fei-lien, 

(the Baron of the Wind), hurried on in attendance; 

鸾皇为余先戒兮，雷师告余以未具。 

A lwan and a phoenix went before with guardian 

care; the master of Thunder told of anything that 

had not been prepared. 

吾令凤鸟飞腾兮，继之以日夜。 

I ordered the phoenix to fly aloft, and continue its 

flight day and night. 

飘风屯其相离兮，帅云霓而来御。 

But a whirlwind brought together my opponents;-- 

Clouds and rainbows were led to meet and oppose 

me. 

纷緫緫其离合兮，斑陆离其上下。 

In multitudes they came together, now dividing, 

now collecting. In confusion they separated, some 

going above, and others beneath. 

吾令帝阍开关兮，倚阊阖而望予。 

I ordered the porter of God to open the gate, But, 

leaning against it, he only stared at me. 

时暧暧其将罢兮，结幽兰而延伫。 

The time was dark and obscure, and I was nearly 

wearied out; I tied (to my girdle) the secluded 

orchids, and remained long as if not heeding 

anything. 

世溷浊而不分兮，好蔽美而嫉妒。 

The age was one of confusion and greed, where no 

notice was taken of the different characters of men; 

The good were kept in obscurity, and viewed with 

hatred and jealousy. 

朝吾将济于白水兮，登阆风而緤马。 

On the morrow, being about to cross the White-

water, I ascended to the top of Lang-fâng, and there 

halted my horses. 

忽反顾以流涕兮，哀高丘之无女。 

Suddenly I looked back and shed tears, Lamenting 

that on the lofty height there was no lady (for me). 

溘吾游此春宫兮，折琼枝以继佩。 

Forthwith I rambled to this palace of the Spring 

And broke off a branch of the ch'iung tree to add to 

my girdle. 

及荣华之未落兮，相下女之可诒。 

Before the glorious flower (of my years) had fallen, 

I would see the attendant of the lady to transmit an 

offering (for me). 

吾令丰隆乘云兮，求宓妃之所在。 

I ordered Făng-lung (=the Master of Thunder) to 

mount on a cloud, and search for the palace where 

the lady Fû was. 

解佩纕以结言兮，吾令蹇修以为理。 

I unloosed the string of my girdle to serve as the 

gage of my truth, and ordered Ch'ien-hsiu to 

transact the affair for me. 

纷緫緫其离合兮，忽纬繣其难迁。 

In multitudes (he and others) came together, now 

dividing, now collecting. suddenly 

misunderstandings arose, difficult to change. 

夕归次于穷石兮，朝濯发乎洧盘。 



 

In the evening I returned and halted at Ch'iung-

shih; In the morning I washed my hair in the water 

of Wêi-p'an. 

保厥美以骄傲兮，日康娱以淫游。 

She guarded her beauty with a haughty arrogance; 

She daily sought her pleasure in licentious 

abandonment. 

虽信美而无礼兮，来违弃而改求。 

Truly beautiful she was, but had no regard to 

propriety; Therefore, I abandoned her, and sought 

elsewhere. 

览相观于四极兮，周流乎天余乃下。 

In my inspection I surveyed (the earth) to its four 

extreme points; I travelled all over the sky, and 

then descended (to the earth). 

望瑶台之偃蹇兮，见有娀之佚女。 

(There,) looking to the lofty height of the Yâo-built 

tower, I saw the beautiful daughter of the prince of 

Sung. 

吾令鸩为媒兮，鸩告余以不好。 

I ordered Chăn to make proposals of a union with 

her for me, but he told me that she was not good. 

雄鸠之鸣逝兮，余犹恶其佻巧。 

(Then) there passed by a jackdaw screaming; But I 

still hated the lightness and craft of them both. 

心犹豫而狐疑兮，欲自适而不可。 

My mind full of doubt, and, mistrusting as a fox, I 

wished to go myself, but it was not proper for me 

to do so. 

凤皇既受诒兮，恐高辛之先我。 

The phoenix, (moreover,) had been employed by 

Kâo-hsin to negotiate a marriage with her, and I 

feared that (that sovereign) had anticipated me. 

欲远集而无所止兮，聊浮游以逍遥。 

I wished to settle far off, but there was no place 

where I could rest; Perhaps I might wander 

aimlessly about and enjoy myself. 

及少康之未家兮，留有虞之二姚。 

(Ah!) while Shâo-k'ang was yet unmarried, there 

would have been left for me the two yâos of the 

state of Yü! 

理弱而媒拙兮，恐导言之不固。 

My grounds of application were weak, and my go-

between was stupid; I was afraid that the 

communication of my views would not be 

(sufficiently) firm. 

世溷浊而嫉贤兮，好蔽美而称恶。 

The age is one of confusion and greed, and of 

hatred of the wise and good; all love to keep the 

excellent in obscurity, and to celebrate the praises 

of the bad. 

闺中既以邃远兮，哲王又不寤。 

(Since) the female apartments inside are so deep 

and distant, and the wise king moreover does not 

awake, 

怀朕情而不发兮，余焉能忍与此终古。 

I will keep my feelings in my breast, and not 

express them. How can I bear to abide with such 

people so long as the ages of the past? 

索藑茅以筳篿兮，命灵氛为余占之。 

I searched for the hibiscus and the grass-ropes, to 

divine with the splinters of bamboo, and 

commanded Ling-făn to explain their indications 

for me. 

曰两美其必合兮，孰信修而慕之？ 

He said,"(It is,) The two Beauties are sure to act in 

union; But who (here) will believe in your culture, 

and desire it? 

思九州之博大兮，岂唯是其有女？ 

"Consider the vast extent of the nine regions; Is it 

only here that the lady (whom you seek) is to be 

found? 

曰勉远逝而无狐疑兮，孰求美而释女？ 



 

I tell you, Strive to go away far, and allow no 

doubts to arise: Who will be seeking an admirable 

(partner), and neglect you? 

何所独无芳草兮，尔何怀乎故宇？ 

"What place is there in which alone there are no 

fragrant plants? Why do you keep on thinking of 

your past abode?" 

世幽昧以昡曜兮，孰云察余之善恶。 

(But I rejoined,) "The age is dark, and dazzled by 

what is bright. Who will examine whether I am 

good or bad? 

民好恶其不同兮，惟此党人其独异。 

"People differ in their likings and dislikings; But 

those partizans (Ch'u) are peculiar, and differ from 

all others. 

户服艾以盈要兮，谓幽兰其不可佩。 

In every house they carry at their waists bags full 

of moxa, and say that the secluded orchids are not 

fit for their girdles. 

览察草木其犹未得兮，岂珵美之能当？ 

"However they look at and examine plants and 

trees, They still cannot distinguish one from 

another; How much less can they estimate the 

value of the brilliant ch'ăng jade! 

苏粪壤㠯充帏兮，谓申椒其不芳。 

L: They collect muck and earth to fill their perfume 

bags; and say that the pepper plant of Shăn has no 

fragrance." 

欲从灵氛之吉占兮，心犹豫而狐疑。 

I wished to follow the auspicious oracle of Ling-

făn, but my mind was undecided, and I was 

suspicious as a fox. 

巫咸将夕降兮，怀椒糈而要之。 

The (old) sorcerer, Wû Hsien, was to descend that 

evening; I would take pepper and the finest rice, 

and constrain him (to divine by them for me). 

百神翳其备降兮，九疑缤其并迎。 

Hundreds of spirits overshadowed him as he 

descended in state; Multitudes also from (the hill 

of) Nine Doubts met him at the same time. 

皇剡剡其扬灵兮，告余以吉故。 

August (Heaven thus) gloriously displayed its 

power, so telling me that the issue (of Ling-făn's 

advice) would be good. 

曰勉升降以上下兮，求榘矱之所同。 

 (Wû Hsien) said, "Exert yourself, ascending above 

and descending beneath, and seek for those whose 

rules and measures shall agree with yours. 

汤禹严而求合兮，挚咎繇而能调。 

T'ang and Yü in their dignity sought such 

coadjutors; With Chih and Kâo Yâo all their 

measures were harmonious. 

苟中情其好修兮，又何必用夫行媒。 

"When one loves (as you do) his self-culture in his 

heart, what further need has he to employ go-

between? 

说操筑于傅崖兮，武丁用而不疑。 

Yüeh was working as a builder in Fû-yen, When 

Wû-ting called him to office without misgiving. 

吕望之鼓刀兮，遭周文而得举。 

"When Lü Wang was reduced to tapping with his 

(butcher's) knife, He met with (king) Wăn of Châu, 

and was raised to office. 

甯戚之讴歌兮，齐桓闻以该辅。 

When Ning Ch'i was singing his song, (Duke) 

Hwan of Ch'î heard him, and gave him all help. 

及年岁之未宴兮，时亦犹其未央。 

"While it is not yet too late in the years of your life, 

and your time is not yet come to its middle, 

恐鹈觖之先鸣兮，使夫百草为之不芳。 

(Look out) least the Tî-Chüeh have sounded its 

note, And made all plants lose their fragrance." 

何琼佩之偃蹇兮，衆薆然而蔽之。 



 

How many are the precious ornaments of my 

girdle! But my numerous opponents secretly seek 

to hide them. 

惟此党人之不谅兮，恐嫉妒而折之。 

All-insincere are those partizans; I fear that their 

hatred and jealousy will cause my ruin. 

时缤纷其变易兮，又何可以淹留。 

The time is in confusion, and going on to changes; 

and how can I remain here long? 

兰芷变而不芳兮，荃蕙化而为茅。 

The orchids and angelicas are changed, and no 

more fragrant; the ch'üan and the hûi orchids are 

transformed and become mere reeds. 

何昔日之芳草兮，今直为此萧艾也。 

How is it that the fragrant grasses of former days 

are now only these plants of oxtail-southernwood 

and mugowrt? 

岂其有他故兮，莫好修之害也。 

Is there any other reason for it, But the injury 

which the love of culture brings with it? 

余以兰为何恃兮，羌无实而容长。 

I had thought that the orchids were to be relied on, 

But they had no reality, and were (only) in outward 

appearance good. 

委厥美以从俗兮，苟得列乎衆芳。 

They have thrown away their excellence to follow 

the vulgar ways; It was rash (ever) to rank them 

among this fragrant. 

椒专佞以慢慆兮，樧又欲充夫佩帏。 

(Those who seemed to be as) pepper plants only 

use their glib tongues to promote negligence and 

dissoluteness, and want to fill the perfume bags at 

their girdles with the (fruit of the) Boymia. 

既乾进而务入兮，又何芳之能祗。 

Thus seeking for entrance and admission (to the 

court), How can they have reverence for their 

character as fragrant? 

固时俗之流从兮，又孰能无变化。 

Yes, surely the manners of the time follow the 

current. Who, moreover, can avoid change and 

transformation? 

览椒兰其若兹兮，又况揭车与江离。 

When we see how it is thus with the pepper-plant 

and orchids, How much more will it be so with the 

chie-ch'ê and angelicas of the streams! 

惟兹佩之可贵兮，委厥美而历兹。 

There were the pendants of my girdle more 

valuable than any others; But their beauty was 

rejected, and sad has been their fate. 

芳菲菲而难亏兮，芬至今犹未沫。 

But their odoriferous fragrance it was difficult to 

lessen, and even now it is still not exhausted. 

和调度以自娱兮，聊浮游而求女。 

I order my measures in harmony with my 

circumstances, and find pleasure in doing so; I will 

wander about and seek for the lady. 

及余饰之方壮兮，周流观乎上下。 

While still in possession of my (symbolic) 

ornaments, and in vigour, I will travel around, now 

ascending, now descending. 

灵氛既告余以吉占兮，历吉日乎吾将行。 

As Ling-făn, had told me in his auspicious oracle, I 

chose a fortunate day when I would go away. 

折琼枝以为羞兮，精琼爢以为粻。 

I broke off a branch of the ch’iung tree for my 

food; And boiled it as into the finest rice to be my 

nourishment. 

为余驾飞龙兮，杂瑶象以为车。 

There was yoked for me a team of flying dragons; 

With the Yâo jade and ivory the carriage was 

adorned. 

何离心之可同兮，吾将远逝以自疏。 



 

How could there be union with those who were 

estranged from me in heart? I would go far away, 

and keep myself apart. 

邅吾道夫昆仑兮，路修远以周流。 

I turned my course to K'wăn-lun; Long was the 

way, and far and wide did I wander. 

扬云霓之晻蔼兮，鸣玉鸾之啾啾。 

Amidst the dark shade were displayed the rainbows 

in the clouds, While there sounded the tinklings of 

the bells of jade about the equipage. 

朝发轫于天津兮，夕余至乎西极。 

I started in the morning from the Ford of Heaven 

(in the sky), And in evening I arrived at the 

extreme west. 

凤皇翼其承旗兮，高翱翔之翼翼。 

The male and female phoenix greeted me from 

their supporting flags, one soaring on high, one 

floating along, in mutual harmony. 

忽吾行此流沙兮，遵赤水而容与。 

All at once I was walking over the Moving Sands, 

and proceeded gaily along the course of the Red-

river. 

麾蛟龙使梁津兮，诏西皇使涉予。 

I motioned with my hand to the dragons to bridge 

over the ford, and called the Western sovereign to 

carry me across. 

路修远以多艰兮，腾衆车使径待。 

The way was long and beset with many difficulties; 

I made all my carriages ascend (before me) and, 

going by by-ways, wait for one another. 

路不周以左转兮，指西海以为期。 

(I would go by) Pû-châu (hill), and turn to the left; 

And I appointed the Western sea for our general 

(rendezvous). 

屯余车其千乘兮，齐玉軑而并驰。 

I collected my carriages, a thousand in number; 

Their linchpins were all of jade, and they raced on 

together, 

驾八龙之婉婉兮，载云旗之委蛇。 

To each one were yoked eight dragons, which 

glided, snake-like, on; O'ver them floated with easy 

grace the cloud-like banners. 

抑志而弭节兮，神高驰之邈邈。 

I repressed my emotion and moderated my haste, 

but my spirit was borne aloft very far. 

奏《九歌》而舞《韶》兮，聊假日以媮乐。 

I sang the Nine Songs (of Yü), and danced the 

dance (of Shun), Borrowing a day for enjoyment 

and pleasure. 

陟升皇之赫戏兮，忽临睨夫旧乡。 

I ascended to the glorious brightness of great (sky), 

And suddenly looked down askance on my old 

neighbourhood. 

仆夫悲余马怀兮，蜷局顾而不行。 

My charioteer lamented; my horses longed for their 

old home. The game was over; I looked round, and 

went no farther. 

乱曰：已矣哉， 

In conclusion I say, All over! 

 (Enough is enough, It’s over) 

国无人莫我知兮，又何怀乎故都？ 

There is no (good) man in the country, no man who 

knows me! Why should I still keep thinking of the 

old capital? 

既莫足与为美政兮，吾将从彭咸之所居。 

Since I am not thought fit to aid in good 

government, I will follow Păng Hsien to the place 

where he is. 

(dayabook, s/d s/p) 

 

 

 



 

Anexo V — Cronologia das Relações Luso-Chinesas 
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